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 J. ÚJVÁRY ZSUZSANNA 

Harminc ezüstért… 
Pribékek a Magyar Királyságban az oszmán 

uralom idején 

A magyar nyelvben a pribék a prebjeg szerb-horvát szó – jelentése: szökevény, 
az ellenséghez átpártolt katona – átvétele, amely a XVI. században még az eredeti 
jelentést hordozta. A későbbi jelentések – tolvaj, rabló, útonálló, majd hóhérsegéd is 
– az árulók, a hitehagyottak iránt érzett megvetés nyomán kapcsolódtak a szóhoz.1 

Ez a szó latinizálódott is.2 Szamota István gyűjtése alapján a „Pribegh” megneve-
zés először 1484-ban egy oklevélben (Demetrius Pribegh), majd azután 1494-ben 
fordul elő, immáron a törököktől a Magyar Királyságba menekült szökevény érte-
lemben.3 S bár a hatóságok üldözték a pribékeket, valamint a társadalom is megve-
tette őket, nem kevés esetben rögzült családnévként is.4  Ez persze nem volt olyan 
„gyakori”, mint ahogyaz azt a kort nagy romantikus lélekkel kiszínező Takáts Sán-
dor írta: „A hódoltság korának, a török-magyar érintkezésnek egyik legérdekesebb 
jelensége kétségen kívül a pribékség. A vakbuzgóság, a vallási elfogultság és gyűlölkö-
dés közepette nálunk egész sereg ember akad, a kik a pogány ebeknek kikiáltott törö-
kök vallására térnek! Mindenféle gyalázott és megvetett emberek voltak ezek akkor. 
Senki sem kereste az okot és a kényszerűséget, a miért ezek törökökké lettek, hanem 
szidta őket mindenki. S a szegény pribékek hallgattak, mintha csak tudták volna, hogy 
a fájdalomnak legnagyobb kiváltsága a hallgatás: Még csak azt sem árulták el, hogy 
ott a törökök közt nagy szolgálatot tettek nemzetüknek. […] A török hitre való áttérés 

                                                           
1 Magyar Etimológiai Nagyszótár = Szó-Tár-Lat, Szótárak és lexikonok, Arcanum Digitéka, CD-ROM. A 
magyar nyelv értelmező nagy szótárában a „pribék” címszó alatt hasonlóképpen többféle értelmezés 
található; minket a XVI. századi jelentése érdekel – „pénzért magyarból törökké lett áruló, rabló, fosztoga-
tó katona, hitszegő” – ezekből is a legszűkebben vett jelentés, vagyis az első értelmezés. A magyar nyelv 
értelmező szótára, szerk., a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1966, 830.  
A Czuczor-Fogarasi-féle szótárban a pribék szó már a módosult, XVIII. századi értelemben szerepel: 
„JÖTTMĚNT, (jött-měnt) össz. mn. Oly emberről mondjuk, kinek nincs bizonyos állandó maradása és lakhe-
lye; csavargó idegen, bujdosó; kinek se országa, se hazája, sehonnai. Midőn többekről van szó, am. gyülevész, 
csőcselék. Jöttment népek. Megvető kifejezés. Egy értelmű vele a szláv eredetű pribék. (pribeh, 
Hergelaufener).” 
= Arcanum DVD Könyvtár VI., lexikonok, adattárak.  
2 Ld: pribecum, pribekius, i, transfuga et praecipue captivus Turcicus… Pribekii, seu Apostatae renegati, qui 
ejurato Christianismo Mahomedi se addixerunt. (BARTAL, Antonius, Glossarium mediae et infimae 
Latinitatis Regni Hungariae, Lipsiae, Budapestini, 1901, 523. 
3 SZAMOTA István (szerk), Magyar oklevél-szótár, Bp., 1902, 787. 
4 Ld. KÁZMÉR Miklós, Régi magyar családnevek szótára XIV–XVII. század, Magyar Nyelvtudományi Társa-
ság, Bp., 1993, 875.  



8 

 

nálunk elég gyakori volt. Akadtak bőven, a kik önként lettek törökökké. Az üldözés 
elől, a miben itthon volt részük, imígyen igyekeztek menekedni. […] A legtöbben azon-
ban kényszerűségből lettek törökökké. […]  A XVI–XVII. században nálunk alig volt 
közönségesebb vezetéknév, mint a pribék.”5  

Ha a szó eredeti értelmét vesszük, akkor téved Takáts Sándor: a Magyar Király-
ság alattvalóinak többsége nem vált renegáttá, illetőleg hitehagyottá, tehát az nem 
volt mindennapos jelenség. Az iszlamizáció nem fordult elő tömegesen – ahogyan 
az a Balkánon történt –, csupán mindig egyedi esetekben. A Balkán-félszigeten az 
oszmán uralom jelentősen megváltoztatta a népesség etnikai, még inkább vallási 
összetételét. A folyamatos áttérés döntő jelentőségű volt abban, hogy a félsziget 
szilárdan beépült az Oszmán Birodalomba. A lakosság elfogadta az idegen hatalom 
intézményes berendezkedését, a kiépített helyi közigazgatási és igazságszolgáltatási 
szerveit, sőt ők is beépültek. A tömeges iszlamizáció az ellenállás feladását jelentet-
te, amely vissza is hatott: segítette az oszmán uralom megszilárdulását. A kérdés 
azonban nem teljesen egysíkú, sőt nem is olyan egyszerű, mert egyrészt a Balkánra 
tömegesen költöztek be török alattvalók, másrészt ott is maradtak jelentős száza-
lékban keresztények is.6 A Magyar Királyságban azonban egyrészt nem voltak 
tömögesen betelepülő mohamedánok, ha voltak is, a magyar lakosság nem vagy 
alig érintkezett velük,7 másrészt a hatóságok tiltottak mindenféle együttműködést a 
megszállókkal. A vármegyei intézmények azonnal lecsaptak, ha valaki, akár egyes 
ember, akár valamely közösség „a töröknek való árultatásban találtatott” bűnösnek. 
A „törökösség” vétke alatt pedig nemcsak az árulást, várátadást, kémkedést, kalau-
zolást értették, hanem a török hatóságokkal való mindenfajta együttműködést, 
például valamely pernek a török kádi elé vitelét,8 a falvaknak ún. „önkéntes” meghó-
dolását vagy a török módra való öltözködést, a török szokások átvételét is.9 Mivel a 
dohányzás szokását – nagyrészt – a törökök terjesztették el, a dohányzás-ellenes 

                                                           
5 TAKÁTS Sándor, A pribékek = Rajzok a török világból I., Bp., 1915, 304–335., 305., 308.  
6 Ld erről részletesen: HEGYI Klára, A magyar tartomány helye és helyzete az Oszmán Birodalomban, 
Világtörténet, 1994. tavasz – nyár, 18–24.; DÁVID, Géza, Limitations of Conversion: Muslims and Christians 
in the Sixteenth Century = Frontiers of Faith. Religious Exchange and the Constitution of Religious Identities 
1400–1750, ed. ANDOR, Eszter, TÓTH István György, CEU, Bp., 2001, 149–156.; FODOR Pál, „A kincstár 
számára a hitetlen a leghasznosabb”. Az oszmánok magyarországi valláspolitikájáról = Magyar évszázad-
ok Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára, szerk. ORMOS Mária, Osiris, Bp., 2003, 88–99  
7 A betelepüléssel és az etnikai változásokkal Dávid Géza több munkájában is foglalkozott, pl: DÁVID 
Géza, A simontornyai szandzsák a 16. században, Akadémiai, Bp., 1982, passim, főleg: 67–69; UŐ., Hódolt-
sági városaink és népességszámuk alakulása a 16. században = Gazdaságtörténet – könyvtártörténet. 
Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára, Bp., 2001, 103–114¸UŐ., Pasák és bégek uralma alatt, Aka-
démiai, Bp., 2005. 
8 Ld. SZAKÁLY Ferenc, A gyöngyösi ispotály-per 1667–1668-ban. (A „törökösség” fogalmának értelmezé-
séhez.), Archívum. A Heves megyei Levéltár Közleményei 10(1981), 5–26. 
9 A bőséges szakirodalomból csupán egyet emelek ki: HEGYI Klára, A török terület élete, = Magyarország 
története 1526–1686, szerk. R. VÁRKONYI Ágnes, Bp., Akadémiai, 1985, II. 1022–1041, különösen, 1038–
1039. A török öltözködés átvételének kérdésére, illetve annak sajátos „használatára” ld. a kötetben 
Pásztor Emese cikkét.  
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törvények meghozatala mögött is ott mocoroghatott a törökellenes attitűd.10 Akik 
viszont a „törökösség” bűnébe estek, pláne ha pribékké, azaz a szó eredeti értelmé-
ben árulókká váltak, azoknak számolniuk kellett tettük legsúlyosabb következmé-
nyeivel. Természetesen – mindezek ellenenére – nem állítható, hogy nem történtek 
várátadások és egyéb árulások; így az 1543. évi hadjárat idején például a pécsi vár 
porkolábja, a valpói vár néhány fontos embere, Siklóson, Tatán a vár két kapitánya 
stb. kaptak díszruhákat, kaftánokat szolgálatuk ellenében.11 

Elnevezés tekintetében a kortársak igen széleskörűen használták a „pribék” kife-
jezést: mind a törököktől áttért és magyarrá lett, mind a magyarok közül a törökök-
höz átállt, s iszlám hitre tért embereket így nevezték. Ha az illető nem vált moha-
medánná, de az oszmánokat szolgálta, akkor is pribéknek hívták. Sőt, miként fen-
tebb Takáts Sándor rámutatott, a törökökhöz átállt, majd azoktól a magyarok szá-
mára kémkedő, nekik információkat juttató személyeket is pribéknek nevezték, 
noha valóban tisztességes dolgot tettek. Románfalvai Farkas György 1663-ban 
Wesselényi Ferenc nádornak (1655–1667) a következő információval szolgált: 
mind egy Budáról jött embere, mind egy Eötvös Mihály nevű, Gyöngyösről jött pri-
bék12 azt üzente Bujákba, hogy „a török császártúl olyan parancsolat jött, hogy 
Palankot, Széchént, Gyarmatot tőbűl kiégessék, úgy, hogy soha se török, se magyar ne 
lakja, és hogy feles [sok] törököt vártak tegnap Budához, s beszéli ezen emberem, 
hogy feles kocsikot kértek be Pest eleirűl.”13 

Jelen munkámban csupán a törökökhöz átállt magyarokkal kívánok foglalkozni. 
Közöttük is megkülönböztetendők azok, akiket gyermekkorban raboltak el, s erő-
szakkal tettek törökké – ezek közül valóban sok olyan akadt, aki felnőve valamelyik 
török elöljáró, bég vagy pasa íródeákjaként, titkáraként szolgált, esetleg maga is bég 
lett, s mégis igyekezett egykori övéinek jó szolgálatokat tenni.14  

Pribékeknek nevezték azokat a nőket is, akik vagy rabként, vagy önként, min-
denesetre törökhöz mentek nőül. Ezek egy része is megmaradt övéi hűségén, vagyis 
segített a magyaroknak, gyakran híreket szolgált ki nekik.15 Nem úgy azok, akik 

                                                           
10 A dohányzás elterjedésére vö. TAKÁTS Sándor, A dohány elterjedése hazánkban, = UŐ, 
Művelődéstörtémeti tanulmányok a XVI–XVII. századból, sajtó alá rend,. BENDA Kálmán, Gondolat, Bp., 
1961, 256–267. 
11 Idézi Dávid Géza Szinán csaus Thúry József által kiadott krónikájából, vö. DÁVID, Pasák és bégek i. m., 
349., 13. lj. 
12  Feltehetőleg, ebben az esetben a „pribék” valójában kémet jelent, hiszen Eötvös Mihály az oszmán 
uralom alatt álló Gyöngyösön lakott. 
13  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, (a továbbiakban: MNL OL), a Magyar Kamara Archívu-
ma, Wesselényi család levéltára, P 199, II. 4. cs., Románfalvai Farkas György levele Wesselényi Ferenc-
hez, Buják, 1663. április 20.  
14 Ezekre számos példát hoz Takáts Sándor. Például: Deli Dsáfer,, Scherer Márk, Bali bég budai pasa stb. 
Ld: TAKÁTS S., A pribékek i. m., különösen 313–319. 
15 Például a veszprémi török várkapitánynak 1561-ben magyar felesége volt, aki megmaradt jó keresz-
tény asszonynak, mert megüzente a magyaroknak, hogy ne hajtsák ki a jószágaikat, mivel a törökök 
rabolni készülnek. Idézi: TAKÁTS S, A kalauzok és kémek i. m., 328. 
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pénzért kedveskedtek a törököknek; azokra nemcsak paráznaságukért, hanem 
törökösségükért is halálbüntetés várt.16 

A törökökhöz átálltak, vagyis a pribékek másik fő csoportját azok az egyedek al-
kotják, akik rabbá estek, s csak úgy szabadulhattak ki, ha hitet váltottak, vagyis 
kényszer alatt. Főleg a XVI. században, amikor az 1568. évi drinápolyi béke előtt 
még hivatalosan is széltében működhettek az országban a rabszolga-kereskedők, 
akik százával és ezrével vittek magyar foglyokat Konstantinápolyba, ahol házi rab-
szolgának, rosszabb esetben gályára adták el őket.17 Ezek számára a szabadulásnak 
szinte egyetlen módja a hitváltás volt.18 Ugyanis a Mohácsot követő zűrzavaros 
évtizedekben az oszmán vezetés a rabok után fizetendő állami adó, az ún. pendzsik 
és egyéb jövedelmek reményében a magyar hadszíntéren is bevezette, illetőleg 
igyekezett meghonosítani a birodalom keleti területein már hosszú ideje működő, 
szervezett távolsági rabszolga-kereskedelemet. Az egyre növekvő létszámú török 
hadsereg – mindenekelőtt a janicsárság, illetve az evezős gályarabok tízezreit al-
kalmazó, és éppen ez időben felnövekvő tengeri flotta –, továbbá a gazdaság és nem 
utolsósorban a rabszolgamunkát jelentősen igénybe vevő szultáni és nagyúri ház-
tartások emberigénye erősen megnőtt, amelyből egyenesen adódott, hogy az újon-
nan meghódított magyarországi területeken is kihasználják ezt a lehetőséget.19 A 
budai beglerbéget 1589 decemberében és 1590 januárjában kétszer is intették, 
hogy számoltassa el a volt budai janicsár agát, aki az egyik rendelet szerint 30.000, a 
másik szerint 35.000 gurussal (kb. 20.000 arannyal) tartozott a kincstárnak. Az 
illető ugyanis azért kapta hivatalát, mert megígérte, hogy ennyi pénzt fog beküldeni 
a foglyok váltságdíjából. És ez a kincstárnak járó összeg a teljes értéknek csupán 
egyötöde volt!20 Pedig a drinápolyi békekötés után (1568) a helyzetnek meg kellett 
volna változnia, ugyanis a rabszolga-kereskedőket hivatalosan már kitiltották az 
országból, így azok csupán titokban, s már kisebb volumenben folytatták üzelmei-
ket. A fentebbi példa azonban éppen nem ezt bizonyítja, hiszen a janicsár aga óriási 
volumenben folytathatta ezt a fajta üzletet.  

Az 1567:30. tc.21 megtiltotta a keresztény gyermekek eladását, amely pribék-
ségnek számított keresztény részről –, s az egyik legszörnyűbb halálbüntetés, karó-
ba húzás járt érte.22  

                                                           
16 Erre kiváló példa az ujfalusi illetőségű Kádasné este, amelyet a kassai bíróság vizsgált ki. Ld: J. ÚJVÁRY 
Zsuzsanna, Házasságtörési esetek Kassán, = Magyar művelődéstörténeti lexikon minden kor a főszerkesztő 
Kőszeghy Péter LX. Születésnapjára, szerk. BARTÓK István, CSÖRSZ RUMEN István, JANKOVICS József, 
SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, rec.iti, Bp., 2011, 78–82.  
17 A kalózkodásról és a gályarabságról ld. részletesen: FODOR Pál, Máltai kalózok, török rabok és francia 
kereskedők a Földközi-tengeren a 17. század elején, Történelmi Szemle XLI(1993)3–4, 369–385.  
18 Vö., TAKÁTS S., A pribékek i. m., 309. Lásd erről részletesen: PÁLFFY Géza, A rabkereskedelem és rabtartás 
gyakorlata és szokásai a XVI–XVII. századi török-, magyar határ mentén (Az oszmán végvári szokásjog 
történetéhez), Fons, IV.(1997/1.),  5 – 78., különösen: 14–17. Ransom Slavery along the Borders (Early 
Tifteenth – Early Eighteenth Centuries, ed., Géza DÁVID, Pál FODOR, Leiden – Boston, 2007.  
19 FODOR Pál, Adatok a magyarországi török rabszedésről. Hadtörténelmi Közlemények, 109(1996) 4. sz. 
133–144. 
20 Uo. 
21 Corpus Juris Hungarici, CJH 1000-1949, CompLex, Arcanum DVD (a továbbiakban: CJH) 
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A XVII. században valamit változott a helyzet: a hosszú békekorszakban (1606 
és 1663 között) a rabszedésnek és rabkereskedelemnek inkább az ún. hazai gya-
korlata valósult meg, amelyet mindkét fél – haszonszerzés céljából – űzött, noha a 
gyermek- és emberlopás ezután sem szűnt meg. A védtelen falvak vidékén a marta-
lócok és a pribékek emberrabló tevékenységét nem lehetett teljesen felszámolni,23 
noha a zsitvatoroki béke 6. pontja ezt is tiltotta.24 A békepontok hiányosságait pót-
landó bizottság 1609-ben ült össze Zalaegerszegen, ahol ismételten deklarálták 
mindkét részről a rabok szabadon bocsátását, az elrabolt marhák visszaadását, 
valamint a végzés azt is kimondja, hogy aki a rabló latroknak pártját fogja, azt is meg 
kell büntetni.25 A határmenti rabkereskedelmet azonban nem lehetett megszűntet-
ni; a rabokat mind a törökök, mind a keresztények hazai váraikban tartották, s ha 
Isten nem szabadította meg őket, vagyis nem tudtak megszökni, és hitet sem váltot-
tak, csupán kemény sarcon szabadulhattak meg.  

A törökökhöz átálltak negyedik nagy csoportját azok alkotják, akik önként, tehát 
nem kényszer alatt, pusztán haszonszerzés céljából, gazemberségből váltak hűtlen-
né, haza- és emberárulókká. Ezeket tekinthetjük a szó valódi értelmében vett pribé-
keknek. Tettüket az sem menti, legfeljebb magyarázza, hogy esetleg valamilyen 
ellenük elkövetett sérelem, igaztalan vád, netán üldözés miatt vagy egyszerűen 
hirtelen haragból, bosszúból álltak át. A kortársi feljegyzések szerint olyanok is 
akadtak, akik végső nyomorúságukban lettek törökké, netán gyermeküket adták el 
vagy vetették zálogba a töröknek.26  

Tehát a pribékek eme negyedik nagy csoportjába tartoznak azok, akik a törökök 
oldalára azért álltak át, hogy főleg fosztogatásból, emberrablásból, valamint árulás-
ból éljenek meg, abból húzzanak hasznot. Az ellenségnek tett szolgálataik szerint 
több csoportba sorolhatjuk őket, feltételezve, hogy adott esetben egy-egy pribék-
kategória nem tisztán jelenik meg, hiszen valaki egyszerre többféle vétekben is 
érintett lehetett: 1. aki várat vagy valamilyen erősséget ad fel az ellenségnek, vagyis 
„megveszi” nekik az erősséget; 2. aki hódolatlan faluba vagy valamilyen településbe 
hív be törököket, tehát a települést az ellenségnek hódoltatja; 3. aki kalauzként 
szolgál, s vezeti a török csapatokat az övéik ellen, illetőleg azok hátába,27 4. aki va-
lamilyen ál lesre, kelepcébe csalja a keresztény csapatot; 5. aki valamiféle kémke-
dést, futárszolgálatot teljesít, hiszen a kémkedésben igen nagy szerep jut a pribé-

                                                                                                                                                
22 Fenyvesi László ír le egy gyermekrabló pribék-asszonyról szóló esetet. Ld. FENYVESI László, Török 
Fáti, a leányrabló pribékasszony kínvallomása 1648, Honismeret, 1990/2–3.,93–95. 
23 PÁLFFY G., Rabkereskedelem i. m., 14.  
24 A zsitvatoroki béke pontjai = SINKOVICS István (szerk.), Magyar történeti szöveggyűjtemény 1526–1790, 
I., Tankönyvkiadó, Bp., 1968, 369.  
25 MNL OL, Batthyány család levéltára (a továbbiakban: Batthyány cs. lvt.) P 1313/248. No 9. „Az 
Dunantul walo holdulttsaghrol az Teörökökkell Comissariusok által walo weghezésnek Paraia” Zalaeger-
szeg, 1609. április 7. 
26 Forgách Ádám jelentette 1662-ben, hogy az érsekújvári porkoláb végső nyomorúságában 10 mérő 
gabonáért szolgálóul adta lányát a töröknek. Idézi: TAKÁTS S., A pribékek, i. m. 327. 
27 Bár a kalauz külön foglalkozás volt, de ha valaki a törökhöz átállva szolgálta őket kalauzként, azokat 
egyértelműen pribékeknek nevezték, s kíméletlenül üldözték. 



12 

 

keknek.28 Itt megjegyzendő, hogy Takáts Sándor inkább kémeknek, míg Szakály 
Ferenc, majd újabban Pálffy Géza inkább emberrablóknak, fosztogató elemeknek 
tartja a pribékeket.29 Mindenesetre a kortársak mindazokat, akik átálltak a törö-
kökhöz, s nekik valamiféle hasznot hajtottak a magyarok rovására, pribékeknek 
nevezték, s cselekedetük kimerítette a „törökösség” fogalmát. A divényi tiszttartót, 
aki az 1660-as években megszökött a pénzzel és törökké lett Szécsényben, is pri-
béknek mondja az irat lejegyzője, ráadásul hozzáteszi: „az ilyent karóba szokták 
verni…”30  

A hazaárulóknak, pribékeknek kijáró karóba húzás büntetésével sújtották, leg-
alábbis fenyegették azokat a parasztokat, falubírókat is, akik behódoltak a törökök-
nek, noha őket nem lehet a szó szűkebb értelmében pribékeknek nevezni.31 A ma-
gyar törvények szerint tilos volt fegyvert, vasat, sőt építőanyagokat is bevinni a 
törököknek, tehát akik ezt megtették, azok is kollaboráltak az ellenséggel, s ha nem 
is minden esetben nevezték ezeket pribékeknek, büntetésük nekik is a karóba hú-
zás volt, hiszen vétkük törökösségnek minősült.32 Rozsnyó város 1565-ben az 
egyéb naturálék között vasat, dárdát, rostélyt vásárolt és szállított a törököknek.33 
Tehát a törvények szerint a törökösség bűnében éltek, de mégsem vonták az elöljá-
rókat karóba, hiszen az oszmánok parancsoltak nekik. A fegyverszállítások tilalmát 
is sokan megsértették; a végvári kapitányok Batthyány I Ádám dunántúli főkapi-
tánynak és végvidéki főkapitánynak (1633–1659) küldött válaszukban – amikor a 
főkapitány instrukciót bocsátott ki számukra 1637-ben – éppen a Zrínyi fivéreket és 
Bánffy Kristóf tiszttartóját vádolták meg azzal, hogy fegyvereket szállítanak az el-
lenségnek.34  

Végül a törökökhöz önként átállt pribékek utolsó csoportjaként azokat az embe-
reket kell megemlítenem, akik pribékként, illetőleg renegátként éltek, s várostrom-
kor vagy csatában, mindenesetre veszélyhelyzetben megszöktek új uraiktól, bajtár-
saiktól. Ez utóbbiak, látván a veszedelmet, nehogy a keresztények őket az ellenkező 
oldalon találják, gyorsan átálltak. Ha nem ezt teszik, magyar kézre kerülvén, karóba 

                                                           
28 TAKÁTS Sándor, A kalauzok és kémek a török világban, Századok, 1913, I–III. közl., 265–280., 321–338., 
401-418., főleg: 328. 
29 SZAKÁLY Ferenc, Mezőváros és reformáció, Tanulmányok a korai polgárosodás kérdéséhez, Balassi, Bp., 
1995, (Humanizmus és Reformáció 23.), 260, 227. j. Vö., PÁLFFY G., Rabkereskedelem, i. m., 18, 47.j. 
30 MNL OL, Magyar Kamara Archivuma, Wesselényi család levéltára, E 199, IV, 1. tétel, No 44., é. n.  
31 Esterházy Miklós írja Wesselényi Ferencnek a következőket: „…magam vonom a falubírót karóba”, ha 
be mernek hódolni. MNL OL, Magyar Kamara Archívuma, Wesselényi család levéltára, E 199/ II. 4. cs. 
Esterházy Miklós levelei Wesselényi Ferenchez, 1636–1638. No nélkül. 
32 Vö. BUZA János, Tilos a vas a töröknek! Gömör megyei vas a Duna-Tisza közén = Tanulmánykötet HEC-
KENAST GUSZTÁV emlékére, a Miskolcon, 2000. március 24–25. napján megtartott emlékkonferencia 
előadásai, Miskolc, 2001, 49–66. (Gróf Wesselényi Ferenc kassai főkapitány és Fülek főkapitánya 1648-
ban az építtető eszközöknek a törökök számára való bevitelét tiltotta meg, amelyet még sarcként sem 
volt szabad bevinni. Büntetésként karóba húzást helyezett kilátásba. A Rozsnyói Állami Levéltárban 
található fénymásolatot Buza János bocsátotta rendelkezésemre, amelyet ez úzon is köszönök neki.) 
33 BUZA , Tilos a vas i.m., 48–49.  
34 MNL OL, Batthyány cs. lvt, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/B, 
pp. 123–127.„Az főgenerális Urunk Ő Nagyságának kiadatott articulusinak continentiájára választétele az 
végbeli kapitányoknak” 
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húzták volna őket. Viszont ha nem kerültek volna veszedelembe, valószínűleg kitar-
tottak volna gazdáiknál – mindig ott, ahol a nagyobb hasznot remélhették. 

Példatáram első esete egy szokványos pribék-ügy. Thúry Márton (Thwry Mar-
ton) komáromi vicekapitány hamarsággal jelentette Pálffy Miklós komáromi főka-
pitánynak35 az alábbi esetet, mivel Pálffy meghagyta a vicekapitánynak, ha beér-
keznek az „uraim” – nyilvánvalóan portyázó katonái – Tatába, azonnal értesítse őt. 
A vicekapitány így is tett: „Az Úristen az uraimot az estve hozta be Tatába, és 5 ele-
vent és egy fejet hoztak, és az rabok között egy prübék volt, mellyet azon órában 
nyársban vontanak, mühelt érkeztenek Tatában, továbbá az úywary uraim haza 
mentenek…”36 Nyilvánvaló, hogy a magyar vitézek egy kis portyára mentek, amely 
során egynek fejét vették és öt foglyot is kerítettek. Közöttük volt egy áruló is, akit 
felismertek, és aki nem tudott elszökni vagy idő előtt átállni. A pribéknek még ab-
ban az órában, amikor a katonák visszaérkeztek állomáshelyükre, beteljesedett a 
sorsa. A tataiak az 1567:30 tc. 3. §-a szerint jártak el: „Az olyan gyalogosokat pedig, 
azok, a kik elfoghatják (miután ezek lopásairól, rablásairól és a törökökkel való paj-
táskodásáról elégséges bizonyítékot szereztek) karóba húzzák és halállal büntes-
sék.”37 Az országos törvények mellett a megyei törvényhatóságok is sorra hozták 
statútumaikat az ellenséggel szövetkezők ellen, a várfeladásról a parancsolat előtt 
szólók ellen vagy azok ellen, akik az ellenséghez szöknek.38 Jellegzetes, a pribékek 
második, illetőleg harmadik kategóriájára vonatkozik az 1605. évi Sáros megyei 
statútum: „Statutum ez is, hogy ha valakik találtatnak, akár nemesek, akár parasztok 
legyenek, kik az latrokat, az törököket imide, amoda falukra vagy hegyekre hordoz-
nának és kalauzkodnának, azfélék ellen is ispán uramnak szabadságot adtunk, hogy-
ha valakik panaszolkodnának és kikinek azok ellen azon articulusunk continentiája 
szerint, úgy mint publicus malefactorok ellen, kimenjen és megbüntettesse, kit akasz-
tással, kit érdemek szerint való büntetéssel.”39  

1647-ben a veszprémi vitézek egy kis portyára mentek a törökök ellen; sikerrel 
jártak, mert  „ 30 fejet vittek be, és egy pribéket karóba vertek.”40 

A következő pribék-ügy a fenti tatai esethez sorolható, de mégis különbözik at-
tól: a pribékséggel, vagyis Székelyhíd41 várának „megkímlésével” és a törököknek 
történő átjátszásával megvádolt Pásztor Istvánt alapos és részletes vizsgálat alá 

                                                           
35 Erdődi Pálffy Miklós a levél keltekor, pünkösd havában (májusban) még nem volt kinevezve 
dunáninneni kerületi és bányavidéki végvidéki főkapitánynak. Ezt a tisztet 1589. április és június között 
gyulai Nagy Ferenc viselte. Pálffy ekkor komáromi főkapitány volt (1584–1589). Vö. PÁLFFY Géza, Kerüle-
ti és végvidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16–17. században (Minta egy 
készülő főkapitányi archontológiai és „életrajzi lexikonból), Történelmi Szemle XXXIX(1997), 2., 271., 284. 
36 Szlovák Állami Levéltár, Pozsony, Pálffy család vöröskői levéltára, Arm. VIII., Lad. 10, Fasc. 1, Thwry 
Marton (Thúry Márton) komáromi vicekapitány levele Pálffy Miklóshoz, Komárom,   
37 1567:30. 3.§ CJH, i. m. 
38 Vö., Corpus Statutorum Hungariae Municipalium, A Tiszáninneni törvényhatóságok jogszabálya, szerk.: 
KOLOSVÁRY Sándor, OVÁRI Kelemen, Bp., 1890, II/1.68., 513., 515., 516. stb.  
39 1605. évi Sáros megyei statútum, Uo., 68. 
40 MNL OL, Batthyány cs. lvt., Missiles, P 1314, No. 25.695. Kerpachich István vicegenerális levele Bat-
thyány I. Ádámhoz, Egerszeg, 1647. október 1.  
41 Egykori Bihar megyei erősség, ma Săcueni (Románia) 
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vonták, s számos tanút kérdeztek ki 1661 áprilisában.42 Nyilvánvaló, hogy Kocso-
nyás Boldizsár kállói vicekapitány és a tanács nem akart elhamarkodott ítéletet 
hozni. A három oldalas tanúvallatási jegyzőkönyv jól bemutatja számunkra, hogy a 
kortársak a vádlott pribéksége alatt mi mindent értettek.  

A tanúknak a következő három kérdőpontra kellett felelniük: 1. „Ha tudnád s lát-
tad, hallottad volna, hogy Pásztor István az törökökkel cimborált volna, az török leve-
let adott volna neki, mely mellett armásokat,43 gornyikokat44 eskeste [!], és ha eskütött 
volna [ti. a töröknek]; 2. Hogy Szekely Híd [Székelyhíd] várát is, ha ő kímlette volna 
meg, hogy német nem volna benne, és az töröknek megizente vagy megvitte volna [ti. 
a hírt]; 3. És ha az töröknek híreket hordozott volna, ki s bejárt volna, s az töröknek 
hódította volna az szegénséget, avagy akárminemű pribékségét tudnád Pásztor Ist-
vánnak, s szájábúl mit hallottál volna.”  

A testület kilenc mihályfalvai45 tanút hallgatott ki, akik eskü alatt tett vallomá-
sukban Pásztor István sokrétű pribék-tevékenységének részleteiről tájékoztatnak 
bennünket; Pásztor István többedmagával vitte be az adót a váradi pasához, közöt-
tük olyan emberrel is, aki részt vett korábban Szentjobb átadásában, sőt az egyik 
tanú Pásztor szájából hallotta, miszerint ő is ott volt hetedmagával. Pásztorról már 
terjedtek olyan hírek, hogy ne engedjék be Váradba, mert áruló. Az egyik tanú azt is 
elmondta, hogy Pásztor úgy esküdött hűséget a váradi pasának, hogy közben egy-
más szakállát megfogták. Pásztor a székelyhídi bírónak vitt a váradi pasától levelet, 
és a jobbágyokat a törökökkel fenyegette. A pribék valóban bement Székelyhíd 
várába, s kikémlelte, hogy mennyi benne a német és a magyar katona, azután levél-
ben megíratta az adatokat a pasának. (Ő maga nem tudott írni.) Azzal is kérkedett, 
hogy amint elküldte a levelet, rá tíz napra a törökök el fogják foglalni Székelyhíd 
várát, mert ahogyan maga mondta: „ebben az levélben vagyon Szekely híd várának 
mind kapuja, hídja.” A székelyhídiak azonban már gyanúsan tekintettek rá, s amikor 
megkerülte a várat, a kapunál elfogván, kérdőre vonták. Három napig bent tartot-
ták, kikérdezték, de mivel Pásztor erőszakot emlegetett a törökök részéről, elenged-
ték. Ezek szerint a hatóságok is különbséget tettek a kényszerből és az önként tett 
árulás között – erre a kérdésre azonban még visszatérünk. Pásztor gazemberség-
ében meglehetősen agresszíven és ostobán viselkedett; többeknek is eldicsekedett 
árulásának jutalmával: hol egy, hol két vég angliai posztót, illetőleg dolmányt emle-
getett.  

Az irat végén Pásztor István végső vallomása követezik, amelyben a két székely-
hídi bírát megvádolja pribékséggel: bejárnak a törökökhöz, megkémlelték már a 
várat, ők is megesküdtek a törököknek, sőt, amikor a pasa levelét Pásztor kihozta, s 

                                                           
42 MNL OL, Esterházy család hercegi ágának levéltára, Pál nádor iratai, P 125, 110, No 11.289. 
43 fegyvereseket 
44 Gornyikok, plájások: erdélyi havasi kerülők, akik az ún.plájákon a mesgyéket és ösvényeket őrizték. Az 
erdélyi várakban nyomnéző emberek voltak, akik az utakat figyelték.  ZSÁMBÉKI László, Magyar művelő-
déstörténeti kislexikon, Könyvértékesítő, Bp., 1986 (reprint), 333. Gornyik: 1. erdőkerülő, őr, 2. mező-
pásztor; csősz, 3. hatósági szolga, cigány gornyik, 4. vármegyei vagy urasági hajdúféle. Erdélyi Magyar 
Szótörténeti Tár, IV., szerk. SZABÓ T. Attila, Kriterion, Bukarest, 1984, 634–636.  
45 Falu Bihar megyében, ma: Valea lui Mihai (Románia) 
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elvitte nekik, őt már félre is állították – vallotta róluk. Így még inkább érthető, hogy 
Székelyhíd várában ugyan három napig fogva tartották a vádlottat, de mivel ő a 
török részéről történt erőszakra hívatkozott, elengedték – feltehetőleg cimboraság-
ból tették, s nem az erőszakra való tekintet miatt. Pásztor azonban azokra a 
szentjobbiakra, akik a várat átjátszották a töröknek, is vallomást tett. Az egyikük 
„aranyas zászlót” is kapott a töröktől. Pásztor még egy éradonyi és egy szalacsi46 
emberre is pribékséget vallott; ők a nemesek jószágát prédálták, s a javakat behord-
ták a törököknek.  

Nem tudjuk, hogy ezen pribékeknek mi lett a „jutalmuk”, bár joggal feltételezhet-
jük, hogy nemcsak Pásztor Istvánt végezték ki – ez szerepel az iratban –, hanem. 
hogy a többi sem kerülte el a karót. Mindenesetre példájukból az derül ki, hogy a 
kortársak nemcsak az emberrablókat és a törököknek rabokat szállító rablókat 
nevezték pribékeknek, hanem a törökökkel cimboráló, nekik javakat, falvakat vagy 
erősségeket átjátszó, azokat eláruló, az ellenséget prédához juttató, haszonleső 
gazembereket is. E vádpontok között mindazon cselekedetek szerepelnek, amelyek 
szerint a fentebbiekben a pribékeket csoportosítottam.  

Az alábbiakban két olyan pribék esetét mutatom be, akiknek másként alakult a 
sorsuk, mint a fentebbieknek.  

Batthyány I. Ádám dunántúli főkapitány és a Kanizsa ellen vetett végvidéki fő-
kapitány (1633 – 1659) igen erősen kézben tartotta a végeket és azok kapitányait, 
valamint a hatalma alá tartozó falvakat, legyenek azok akár hódoltak vagy hódolat-
lanok. Úton-útfélen fenyegette a jobbágyokat, hogy ha nem jelentik neki a törökök 
nyomát, ha nem nézik meg naponta a gázlókat, bizony karóba húzatja őket: „ … ez 
után, ha törököt láttok, följőni avagy nyomát, mindgyárt késedelem nélkül bévigyétek 
Pölöskére és Egerszegre az hírt, el se merészelljétek múlatni; ha penig elmúlattjátok, 
kemény büntetés lészen rajtatok, s az kik közületek megérdemlik, mind karóban 
vonyattok, a’ többi is erős büntetéssünket fogják magokon érezni.”47 1652. szeptem-
ber 19-én Keczer János főkapitánynak pedig a következő parancslevelet küldte; 
mivel a Rábán délről fekvő három falut, a két Hollóst és Szecsődöt a törökök elrabol-
ták, s mindez főleg azért történt, mert a Rábán túl hódolt falvak polgárai nem vitték 
meg a törökök felől való híreket, amint az kötelességük lett volna, mindenik falubeli 
bírót két-két esküdttel együtt fogassa le, s vitesse a körmendi tömlöcbe.48  

A dunántúli főkapitány minden lehetőséget megragadott, hogy híreket szerez-
zen a törökök készülődései felől, portyáiról, de azt sem vetette meg, ha ő mehetett a 

                                                           
46 Éradony és Szalacs, Bihar megyei falvak. Ma: Adoni és Sălacea (Románia) 
47 MNL OL, Batthyány cs. lvt., P 1313, 213, Földesúri pátensek, No 87.  
Batthyány I. Ádám pátense a gersei, vineki, újudvari, szentbalázsi, hahoti, rajki, kacorlaki, söjtöri, és 
pölöskei bírák és polgárok számára Németújvár, 1652. szeptember 28.  
Egy másik parancsolatban Batthyány I. Ádám az aszivagyi (?) és zágorhidai, valamint az azon fölül fekvő 
falvak bírái és polgárai számára: „…minden nap az nyomokat megjárják, és ha török nyomot avagy törö-
köket látnak, azt sietséggel bévigyék Lövőbe, …[különben] életetek fogy el érette, s kik vétkesebbek lésznek 
közületek, azokat mind karóban vonyatyjok. Ezt el se múlassátok, valamint élteteket szeretitek.”  Rohonc, 
1655. augusztus 11. MNL OL, Batthyány cs. lvt.,P 1313, 213, Földesúri pátensek, No 123. 
48 MNL OL, Batthyány cs. lvt., P 1313, 213, Földesúri pátensek, No. 86.  
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törökök vagy rácok ellen. Ehhez nem egyszer felhasználta a törököktől visszatérni 
kívánó magyar pribékek szolgálatait is. Ezt ugyan a már fentebb idézett 1567:30. tc. 
keményen tiltotta is, sőt tisztségüktől való megfosztással és őfelsége súlyos bünte-
tésével szankcionálta: „Szokása egyes kapitányoknak az is, hogy túlságos kapzsiság-
tól csábítva, csavargó és kétes hitelű embereket, meg rácz gyalogosokat és más ilyen 
fajtájú gonosztevőket tartanak, a kik habár valami hasznot szereznek is a kapitá-
nyoknak; de mind a szegény népet a legkegyetlenebb kínzásokkal gyötrik mind pedig 
a törökökkel és a törököknél tartózkodó ráczokkal titkos és kárhozatos üzérkedést 
folytatnak; ugy annyira, hogy a törökök részére a keresztény gyermekeknek, orozva 
elfogott embereknek és az istentelenül megkínzott jobbágyoktól elvett javaknak az 
eladásától sem irtóznak vissza.  

1.§ Az ilyenekre nézve megállapították, hogy senki a kapitányok közül, ilyen em-
berrablókat, legyenek azok ráczok, akár pedig más, a törökökkel való pajtáskodás 
miatt gyanús emberek, a hűtlenség büntetése alatt, se magyar, se horvát, se 
Szlavónországban tartani és védelmezni ne merészeljen.” – hangzik a törvénycikk. 
Büntetésképpen a kapitányok fosztassanak meg tisztüktől, a törökkel pajtáskodó-
kat pedig, ha elégséges bizonyítékok szereztek róluk, karóba kell húzni.49 

Mindezek ellenére Batthyány I. Ádám, miként a többi magyar nagyúr, nem tar-
totta be a végzést, több esetről tudunk, amikor visszavette a pribékeket, sőt, udvari 
vitézei között nem egy „pribék” nevű katona is szolgált, ámbár egyik, 1648-ban 
fogalmazott udvari rendtartás-tervezetének 1. pontjába a következőket foglalta: 
„Javasoltatnék, az hol derekas residentiája [lakóhelye] vagyon őnagyságának, ott 
török rabot ne tartson őnagysága. Ennek sok okai és ratiói [indokai] lehetnek. Pribé-
keket kiváltképp őnagysága maga udvarában ne tartson, annál inkább házátúl és 
asztalátúl eltávoztasson.”50 Mégis, Batthyány az alábbi hitlevelet egy Kanizsáról 
kijönni készülő pribék számára írta, noha a fogalmazvány tetejére s. k. firkantott 
feljegyzés szerint az mégsem jött ki. Az „üzlet” tehát nem sikerült: vagy megijedt a 
Marton kovács fia, s elállt tervétől, vagy a törökök tudták meg idő előtt készülődését 
– ez utóbbi esetben biztosan nagyon rosszul járt. 

„Marton kovacs fiának adta hitlevelem, de nem jött ki, expedit 1646. 

Nos Comes Adamus de Batthyan. 

Adjok emlékezetre ez mi levelönk rendiben, hogy bizonyos embörink által izenvén 
minekönk az szentgrathi Marton kovacs pribék fia Kanisáról, hogy megszánán51 vét-
kes cselekedetitt, félvén Istennek itéletitől az utolsó itéletben, ha mi gratiával lennénk 
neki és Hagjmasy István és mássak ellen is őtet megoltalmaznánk, arról reverzális 
levelönket adnánk mi pöcsétönk alatt, tahát [!] az törökökben bizonyos helre kihozván 
egy jó csatabeli törököt kihozna, és az köröztyén hitben akarná életit az több 
köröztyének között elvégezni. Melyre nézve felelünk az mi úri böcsületönkre, hogy ha 
fogadása és izeneti szerint kühozza az törökökett, az mi gratiánk ma kész néki, és 
felelénk, hogy minden őtet háborgatók ellen megoltalmazók, és ha az mi birtokunk-
                                                           
49 CJH, i. m. 
50 KOLTAI András, Magyar udvari rendtartás, Bp., 2001, 98. 
51 megbánván 
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ban akarna is letelepedni, gratiánkon felljöl52 készek leszünk neki az ő hűségéértt 
jószágot is adnunk körmendj várasunkban vagy másutt, melynek elhitelére [!] adtok 
az mi pecsétes úri levelünket kezünk írása alatt. Actum in Arce nostra.”53 

A hitlevél szerint Marton kovács fia valamely ellene elkövetett sérelem miatt, 
esetleg Hagymási István bosszúja elől ment be Kanizsára. Formálisan megbánván 
bűnét, félvén az utolsó ítélettől, valakivel kiüzent, s kérte a főkapitány írásos, pecsé-
tes levelét. Ennek az volt az ára, hogy – bizonyos előre megjelölt helyre és időre – 
kicsal „egy jó csatabeli törököt”, nyilván egy egész csapatot, hogy a főkapitány em-
bereivel lecsaphasson rájuk. Ezért a kegyelmen felül nemcsak oltalmat, hanem 
Körmenden – ahol Batthyány hajdú-szabadságot élvező katonái laktak – házat is 
kap. Ez azonban végül is nem valósult meg.  

Batthyány több pribékkel is kötött üzletet. 1657-ben kapcsolatba került egy hír-
hedt pribék legénnyel, bizonyos Kösze Gyurkóval,54 aki a tatai vicekapitány közvetí-
tésével és egy győri tiszt, Szapáry Miklós közbenjárására magától Philipp Graf von 
Mansfeld55 generálistól kapott hitlevelet. E mellé Szapáry még Batthyánytól is kért 
egyet: „én az Nagyságod hitlevele nélkül alá nem akarom kezéhez küldeni, kérem az 
okáért Nagyságodat, Nagyságod is küldje kezemhez négy vagy öt nap alatt maga 
hitlevelét.”56  Kösze három évvel korábban Tatáról szökött át a zsámbéki törökök-
höz, majd tért vissza övéihez, gráciát kérvén. Az ár itt is a magyar vitézeknek egy jó 
lesre történő vezetése volt. Csakhogy Kösze nem akármilyen legény volt, nem ap-
rózta el „tehetségét” holmi kis csetepatékra; Ölbey Mártonnal, a tatai vicekapitány-
nyal olyan lesvetést szervezett egykori török bajtársai ellen, hogy Batthyány saját 
katonáival, valamint a tataiakkal, a győriekkel, a devecseriekkel, gesztesiekkel, 
veszprémiekkel, pápaiakkal együtt, mintegy 2500 vitézzel vonult ellenük 1657 
áprilisában. Maga a pribék mintegy 100 lovas élén vezette az első martalékot, 
Zsámbék felé felvonulván: „Hajnalban magam, ha lehet, az első lesben, párducbő-
römmel, veres lovon, vezeték mellettem lévén, szemben megyek, fejemben vagy 
süvegemben toll tok lészen.” – írta Kösze hetykén levelében57 

A les kitűnően sikerült: terv szerint, április 30-án, Tatánál harcba bocsátkoztak 
az ellenséggel. A magyarok veszteségéről nincs adatunk, a törökök közül 100 fő 
körül lehetett a halottak száma, 15 rabot ejtettek, továbbá lovakat, fegyvereket, 
ruhákat, amelyeket kótyavetyére vetettek. A teljes összeg 6365 forint és 51 dénár 

                                                           
52 felül 
53 MNL OL, Batthyány cs. lvt, P 1313, 213, Földesúri jogbiztosító iratok pátensek, No 49. 
54 A „kösze” törökül szakáll nélkülit jelent.  
55 Philipp Graf von Mansfeld 1643–1657 között viselte a győri végvidéki főkapitányi tisztet. PÁLFFY Géza, 
Kerületi és végvidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16–17. században. (Minta 
egy készülő főkapitányi archontológiai és „életrajzi lexikonból”) Történelmi Szemle 39(1997)/2. 277. 
56 MNL OL Batthyány cs. lvt. Missiles P 1314 No 45.902. Szapáry Miklós levele Batthyány Ádámhoz. 
Győr, 1656. november 17. 
57 A levél címzése: „Az én Kegyelmes Uramnak, Eölbej Martonnak adassék, éjjel, nappal menjen.” (Eredeti, 
rányomott pecsétes levél.) MOL Batthyány család levéltára. Missiles, P 1314. No 25.510. 
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volt, amelyből a vitézekre fejenként 2 forint 90 dénárt számoltak.58 Tehát a Kösze 
által kitervelt akció teljes sikert hozott.59 

Ezekben az években Kösze György hírhedt rabszedőként kóborolta be a kör-
nyéket. Batthyány I. Ádám, aki kedvelte az ilyenféle „fenegyerekeket”, még udvari 
vitézei közé is besorolta, ahol négy lóval szolgálta urát. Egykori állomáshelyére, a 
tatai várba 1657 őszén és 1658 elején is be-bejárt, hogy a katonákkal tartsa a kap-
csolatot és megkapja járandóságát. 1658-ban újabb potyát szervezett, de hogy még 
hányszor sikerült a törökök ellen mennie, nem tudjuk. Mindenesetre, egykori pri-
bék léte ellenére óriási karriert futott be: nemcsak Batthyány I. Ádám udvari vitézei 
között szolgálhatott, hanem amikor a főkapitány meghalt, temetésén Kösze vihette 
az elhúnyt főkapitány katonai méltóságát szimbolizáló aranyos botot fekete tafota 
gyászruhában. 

Kösze Gyurkó – aki feltehetően nemes ember volt – egyáltalán nem szokványos 
pribák-karrierje azért ritka lehetett; a tataiak ugyan megbocsájtották neki egykori 
elszökését, de a zsámbéki törökök biztosan nem felejtették el árulását, s bizonyára 
mindent megtettek, hogy minél hamarébb kézre kerítsék. 

REZÜMÉ 

A magyar nyelvben a pribék, a „prebjeg” szerb-horvát szó – jelentése: szökevény, 
az ellenséghez átpártolt katona – átvétele, amely a XVI. században még az eredeti 
jelentést hordozta. 

A Magyar Királyságban nem következett be az Oszmán Birodalom teljes katonai 
megszállása, s így a lakosság sem nem iszlamizálódott, sem nem épült be az oszmán 
közigazgatásba, sőt ellenállását, ellenszenvét mindvégig megtartotta az „ősellenség-
gel” szemben. A lakosok általában félték, egyúttal gyűlölték a törököket, de a ható-
ságok is tiltottak mindenféle együttműködést a megszállókkal. A vármegyei intéz-
mények azonnal lecsaptak, ha valaki, akár egyes ember, akár valamely közösség „a 
töröknek való árultatásban találtatott” bűnösnek. A „törökösség” vétke alatt pedig 
nemcsak az árulást, várátadást, kémkedést, kalauzolást értették, hanem a török 
hatóságokkal való mindenfajta együttműködést, például valamely pernek a török 
kádi elé vitelét, a falvaknak ún. „önkéntes” meghódolását vagy a török módra való 
öltözködést, a török szokások átvételét is. Egyedi esetek azonban mindig akadtak. 
Akik a „törökösség” bűnébe estek, pláne ha pribékké, azaz a szó eredeti értelmében 

                                                           
58 A kótyavetye részletezett tételei és a végső összesítés nem egyezik; az iratmásoló összegzése 6342 
forint 17 dénár. A vitézek számában is van eltérés.  
Valószínű, hogy a teljes portyán 2125 fő vett részt, és a veszprémi, a pápai és a devecseri 351 katona csak 
valamilyen kisegítő akcióban vitézkedett, mert nekik is adtak ugyan „kótyavetye pénzt”, de talán nem a 
teljes egy főre jutó összeget, és a vásárláson sem vettek részt. Ha a 2476 fő mindegyikének 2 forint 90 
dénárt adtak volna, akkor az összegnek 7180 forint 40 dénárnak kellett volna lennie. 
59 A Kösze-féle akcióról ld. részletesen: J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, Egy hírhedt lesvető a XVII. századból – Kösze 
Gyurkó zsámbéki akciója, Hadtörténelmi Közlemények, 126(2013), 2. sz., 481–509. 
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árulókká váltak, azoknak számolniuk kellett tettük legsúlyosabb következményei-
vel.  

A pribék elnevezést később a kortársak igen széleskörűen használták: mind a 
törököktől áttért és magyarrá lett, mind a magyarok közül a törökökhöz átállt, s 
iszlám hitre tért embereket így nevezték, függetlenül attól, hogy tettüket erőszak 
hatására vagy önként követték-e el. Jelen munkámban csupán a törökökhöz átállt 
magyarokkal kívánok foglalkozni. Közöttük is megkülönböztetem azokat, akiket 
gyermekkorban raboltak el, s erőszakkal tettek törökké.  

Tanulmányomban olyan eseteket idézek, akik önként, tehát nem kényszer alatt, 
pusztán haszonszerzés céljából, gazemberségből váltak hűtlenné, haza- és ember-
árulókká. Ezeket tekinthetjük a szó valódi értelmében vett pribékeknek. Tettüket az 
sem menti, legfeljebb magyarázza, hogy esetleg valamilyen ellenük elkövetett sére-
lem, igaztalan vád, netán üldözés miatt vagy egyszerűen hirtelen haragból, bosszú-
ból álltak át az ellenséghez. Ezekre – ha élve elfogták őket – többnyire karóba húzás 
várt, azonban nem kevés esetben sikerült megúszniuk az árulás következményét: 
ha megígérték, hogy újdonsült török bajtársaikat lesre csalják, vagyis azokat árulják 
el. Életük azonban ekkor sem volt biztonságos, mert ha övéik meg is bocsátottak 
nekik, az elárult török harcostársaik biztosan bosszúra szomjasan vadásztak rájuk.  

FOR THIRTY PIECES OF SILVER…  

HENCHMEN IN THE HUNGARIAN KINGDOM 

The Hungarian ‘pribék’ (henchman) originates from the Serbian-Croatian 
‘prebjeg’ meaning fugitive or soldier changing sides. In the 17th century, this mean-
ing was used. 

The Hungarian Kingdom was not entirely occupied by the Ottoman Empire, 
thus, the population had not become Muslim, nor part of the Ottoman administra-
tion. Moreover, their resistance and antipathy were kept during the period against 
the “archenemy”. The civil population lived in fear but hated the Turks, and the 
authorities forbade any collaboration with the occupants. The county authorities 
always stroke when someone – an individual or a community – was found guilty of 
“treason by adhering to the Turks”. The guilt of “Turkishness” did not only mean trea-
son, handing over castles, spying, or escorting enemy troops, but also any kind of 
collaboration with Turkish authorities, like letting the kadi decide in legal cases, 
yielding “willingly” of villages, dressing in Turkish style, or following Turkish habits. 
However, there always were individual cases. Those who committed the crime of 
“Turkishness” – especially if they had become henchmen in its original meaning, that 
is, traitor – had to face severe consequences. 

Later, the word ‘pribék’ (henchman) was used in a wider context: the contem-
poraries  did not make a difference when calling someone who became Hungarian 
from the Turkish side or Turkish and Muslim by leaving Hungary a henchman, irre-
spectively of the choice’s being the result of violent threats or of one’s free will. The 
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present article focuses on those Hungarians who became Turkish. I pay special 
attention to those who were kidnapped as children and forced to become Turkish. 

I describe cases when people became traitors of their own will, that is, who be-
trayed their country without any compulsion. They can be considered as true 
henchmen. Their situation can hardly be explained by the fact that they committed 
treason because of some grievances, unjust accusation, persecution, or vengeance. 
If they were caught alive, they were impaled. In many cases, however, they suc-
ceeded in getting off consequences: if they promised to help ambush the enemy, 
that is, to betray their Turkish comrades. They were not safe after all, even if they 
were forgiven, since the betrayed Turkish soldiers thirsty for revenge kept hunting 
for them. 
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BORBÉLY ZOLTÁN 

A felső-magyarországi vármegyék török 
fennhatóság alá kerülésének kérdése 

Az Oszmán Birodalom európai térnyerésével és Kárpát-medencei, illetve ma-
gyarországi jelentétével kapcsolatban számos kérdés körül alakultak ki vitapontok 
mind a magyar, mind pedig a külföldi történészek körében. Egyik ilyen vitapont az 
oszmán területszerző politika jellegének meghatározása, amelyről a kutatások 
megállapították, hogy egy tudatos, tervszerű és tapasztalatokra épülő koncepció 
mentén igyekezték elérni a céljaikat.1 Ebben a politikában olyan elemek figyelhető-
ek meg, amelyek a másfél évszázados oszmán korszak folyamán időről időre, az 
aktuális politikai vagy katonai erőviszonyok lehetőségeihez mérten előkerültek és 
több esetben kísérlet is történt a megvalósításukra.  

Ilyen elem a Magyar Királyság fokozatos alávetésének végrehajtása, amely 
ugyan soha nem jelentkezett elsődleges célként az oszmán elképzelésekben, de a 
stratégiai célok megvalósításában fontos szerepet kapott. Tanulmányomban a Fel-
ső-Magyarországgal és a felső-magyarországi vármegyékkel kapcsolatos koncepci-
ók fejlődésének és gyakorlati kivitelezésének kérdésit szeretném bemutatni, a súly-
pontot a XVII. század első évtizedeire helyezve.  

Felső-Magyarország földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan sajátságos szerepet 
töltött be a török hódoltság másfél évszázada alatt a királyi országrész és az Erdélyi 
Fejedelemség között. A mohácsi csatát követő évtizedekben a magyar trónt elnyert 
Habsburg uralkodók megkezdték az ország kormányzatának és közigazgatásának 
átszervezését, amely reformok beleillettek a Habsburgok közép-európai nagyha-
talmi pozícióit megszilárdító és birodalomalkotó tevékenységébe.2 Ennek során 
Felső-Magyarországon is kiépítették a pénzügyi és katonai igazgatás új szerveit, a 
Szepesi Kamarát és a kassai főkapitányságot, amivel egyfajta regionális különállási 
keretet biztosított a területnek. Felső-Magyarország stratégiai és geopolitikai jelen-
tőségét azonban az oszmán vezetés is felismerte és különféle koncepciókat vetettek 
fel a területtel kapcsolatban.3 

                                                           
1 FODOR Pál, Magyarország és a török hódítás, Bp., 1991, 16–22. HEGYI Klára, Egy világbirodalom végvidé-
kén, Bp., 1982, 61–71. UŐ, Török berendezkedése Magyarországon, Bp., 1995, 15–35. SZAKÁLY Ferenc, 
Magyar intézmények a török hódoltságban, Bp., 1997. 
739 EMBER Győző, Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a török kiűzéséi, Bp., 1946 (Magyar 
Országos Levéltár Kiadványai, III. Hatóság- és hivataltörténet 1.), 48–49. PÁLFFY Géza, A 16. század törté-
nete, Bp., 2000, 17. 
2  
3 VARGA J. János, Az Orta Madzsar szerepe Perényi Pétertől Thököly Imréig = Tanulmányok Szakály Ferenc 
emlékére, szerk. FODOR Pál, PÁLFFY Géza, TÓTH István György, Bp., 2002, 415–422. 
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Az első szeparatisztikus kísérlet I. Ferdinánd (1526–1564) és Szapolyai János 
(1526–1540) pártharcainak időszakában, Perényi Péter nevéhez fűződik.4 A fiatal 
főúr, aki a mohácsi csatát követően hatalmas birtokokat szerzett Felső-
Magyarországon, mintegy korai „harmadikutas önjelöltként” 1531/32 telén egy 
vezetése alatt álló vazallus állam létrehozásának tervével lépett fel Nagy Szülejmán 
(1520–1566) előtt. Perényi tervei és a szultán válasza sem ismert teljes részletes-
séggel, ezért messzemenő következetéseket nehéz lenne levonni bármely fél szán-
dékait illetően, azonban tényként jegyezhető meg, hogy I. Ferdinánd 1542-ben gya-
nús török kapcsolatai miatt záratta börtönbe Perényit.5 Ebben a korai időszakban 
azonban nem csak a felső-magyarországi főúr próbált meg a török segítségével az 
ország egy részéből a szomszédos vajdaságokhoz hasonló államalakulatot létre-
hozni, hanem Maylád István erdélyi vajdának is hasonló ambíciói voltak, Perényi 
tervei így nem tekinthetőek egyedüli jelenségnek.6  

Konkrétabb elképzelések azonban csak a tizenöt éves háború alatt (1591–1606) 
körvonalazódtak, amikor 1594-ben Szinán nagyvezír Nádasdy Tamásnak, Haszán 
temesvári beglerbég pedig ecsedi Báthori István országbírónak és Dobó Ferencnek 
a Kassai Vajdaságot ajánlotta fel, de további, név szerint nem ismert főurakat is 
hasonló ajánlatokkal kerestek fel. Ez a nagyvezír háborús terveinek minimális prog-
ramját megvalósító egyik lehetséges variáció volt, amely a „Szináni ajánlat” néven 
vált ismertté a szakirodalomban.7 A minimális program a Magyar Királyság teljes 
meghódítása volt, amelyet a magyar főurak önkéntes behódolása esetén egy vazal-
lus állam felállítása révén akart kivitelezni, ugyanerre az eredményre vezetett volna 
I. Rudolf király (1576–1608) önkéntes lemondása a magyar trónról, harmadik lehe-
tőség pedig a végvárak és az ország területének katonai megszállása volt.  

Ez esetben már egy konkrét vazallus állam felállításának körvonalai fedezhetők 
fel, amely Erdély, vagy nagyobb valószínűséggel inkább a román vajdaságok mintá-
jára szerveztek volna meg. Kassa központtal egy Erdélytől Csehországig elterülő 
terület tartozott volna az általuk kiválasztott vajda kormányzati hatáskörébe, aki-
nek szükség esetén fegyveres segítségnyújtást is felajánlottak arra az esetre, ha 
hatalmát más eszközökkel nem tudná biztosítani.8 A felkeresett főurak érdektelen-
ségéből és a háború kiszélesedéséből fakadóan Szinán tervei nem valósultak meg, a 
vazallus államokkal kapcsolatos elképzelések pedig mindössze az erről fennmaradt 
három levélben maradtak fenn.9 Ezekből megállapítható, hogy a vazallusi állapotot 

                                                           
4 VARGA J. János, Válaszúton. Thököly Imre és Magyarország 1682–1684-ben, Bp.., 2007, 162–163. SZAKÁLY 
Ferenc, Vesztőhely az út porában. Gritti Magyarországon 1529–1534, Bp., 1986, 131–134. 
5 SZAKÁLY, Vesztőhely… i. m., 134. 
6 Uo. 134.  
7 TÓTH Sándor László, A „szináni ajánlat”. Oszmán vazallus államok létesítésének terve 1593-ban, Aetas, 
2002/1, 97–110. 
8 Uo. 107. 
9 Szinán levele Nádasdyhoz (augusztus 9.): OSZK, Fol. Hung. 934, Litterae Turcicae, 21–22. Haszán pasa 
levele Báthori Istvánhoz (szeptember 4.): VERESS Andrei, Documente privitoare la istoria Ardealului, 
Moldovei si Tarii-Romanesti, IV (1593–1595), Bucuresti, 1932, 104–106. Haszán pasa levele Dobó Fe-
renchez (szeptember 9.): VERES Endre: A tizenöt éves török hadjárat oklevéltára I–II.,Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Kézirattára, MS 436, 13–14.  



23 

vállaló fejedelem egyik legfőbb dolga lenne a terület behódoltatása a szultán előtt, 
amiért cserébe örökletessé tenné a hatalmát az oszmán uralkodó.10 Emellett termé-
szetesen katonai támogatást kellett volna nyújtani a Portának és évi 20 000 tallér 
adót fizetnie, amelyben egyértelműen kifejezésre jut vazallusi státusza.  

A nagyvezér elképzelésének legnagyobb hibája az volt, hogy erőszakkal akart 
egy fejedelmet kinevezni egy olyan terület élére, ahol addig semmiféle társadalmi 
hajlandóság sem mutatkozott a törökkel való szövetkezésre, vagy a behódolásra.11 
A tervezet tehát egy jól körülhatárolt, „Kassához, Szakmárhoz és Liptósághoz tartozó 
tartományoknak és vármegyéknek Nagy Szombatig”12 terjedő területen kialakítandó 
vajdaságot körvonalaz, azonban a vajda személye lényegtelen volt számára, amit az 
bizonyít, hogy több jelentős befolyással bíró főurat is megkerestek az ajánlattal.  

Az ekkor kibontakozó háború eseményei – Báthori Zsigmond csatlakozása a tö-
rök ellenes harchoz, majd lemondása a fejedelemségről – felvetették annak a lehe-
tőséget, hogy a töröktől meg nem szállt két országrész ismét egy uralkodó alatt 
egyesüljön. Az erőviszonyok megváltozása és Rudolf önkényuralmi módszerei, 
amelyben a magyar szabadságjogok és a törvények tiszteletben tartása nem kapott 
helyet, az első belülről szerveződő rendi felkeléshez vezetett.  

A Bocskai István vezetése alatt álló mozgalomnak azonban eleinte igen bizony-
talan elképzelési voltak a rendi szabadságjogok megvédelmezésének és visszaállí-
tásának lehetőségeiről, és kezdetben céljaik is az Erdélyi Fejedelemség megszerzé-
sére irányultak. A magyar király ellen megindított fegyveres támadás azonban ta-
lálkozott az oszmán érdekekkel. A Porta ugyanis az 1603-ban kiújult perzsa háború 
és a dzseláli felkelés miatt kétfrontos háborúra kényszerült, ami az igen nehéz hely-
zetben lévő szultáni kincstárnak komoly gondot okozott, így jól jött a magyarországi 
hadszíntér részleges tehermentesítése.13 Lala Mehmed nagyvezír 1604. november 
elején a szultán nevében egy kinevező okmányt adott át Bocskainak, amelyben nem 
csak erdélyi fejedelemnek, hanem magyar királynak is nevezték.14 Az okmány 
azonban – ahogy azt Papp Sándor oszmanista kutatásai megállapították – berât-i 

hümâyûn típusú beiktató levél volt, amelyet a szultán nevében a nagyvezír adományo-

zott, ám ez nem elégítette ki a magyar politikai igényeket, amely ahdnâme-i hümâyûn, 

(nagyúri szerződéslevél) szerzésére törekedett.
15

  
A közvetlen kapcsolatfelvétel Bocskai és I Ahmed szultán között 1604 májusá-

ban történt meg, amikor Korláth István szendrői kapitány és Kékedy György nógrá-
di főispán követségbe érkezett Konstantinápolyba, céljuk pedig a szultáni szerző-

                                                           
10 Tóth Sándor László erős párhuzamot állít a levelekben felvázolt beiktatás és I. Szapolyai János hűbéres 
uralkodói beiktatása között, Lásd TÓTH, A „Szináni ajánlat”… i.m., 107–108. 
11 CSONKA Ferenc – SZAKÁLY Ferenc, Bocskai kíséretében a Rákosmezőn, Bp., 1988, 35. 
12 VERESS, Documente... i.m., 105. 
13 Uo. 20. 
14 Török-magyarkori állam-okmánytár I [továbbiakban: TMÁO I.], szerk. SZILÁDY Áron, SZILÁGYI Sándor, 
Pest, 1868, 45–47. 
15 PAPP Sándor, Muszlim és keresztény közösségek egyházak és államok autonóm rendszerei az Oszmán 
Birodalomban, Keletkutatás, 2011 tavasz, 53–56.  
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déslevél kérvényezése volt Bocskai számára.16 A követek sikeresen teljesítették a 
rájuk bízott küldetésüket, és május 15-én kézhez kaptak egy ahdnámét, amit „az 
szultán Szulimán János királynak adott athnaménak” formájára állítottak ki.17  Azért 
fontos a szerződéslevél formai jellemzőjét is megemlíteni, ugyanis a követek ezzel is 
kifejezésre akarták juttatni külpolitikai céljaikat, ami az I. (Szapolyi) János idején 
fennálló vazallus állam helyreállítása volt.18 Ezt a célt szolgálta a Bocskai számára 
kért korona is, amit Lala Mehmed nagyvezír 1605. november 11-én, Rákos mezőn 
az Oszmán Birodalom nevében tett Bocskai fejére. Ezt követően a törökök követke-
zetesen királynak titulálták Bocskait, emellett azonban megmaradt az erdélyi feje-
delmi címe is.19 A törökök pontosan tisztában voltak a keresztény világban használt 
címekkel és titulusokkal, ahogyan a koronázás jelentőségével is,20 így a Bocskai 
fejedelmi és királyi címei sem szinonimaként használt megnevezések voltak. Ebből 
adódik a következtetés, miszerint a különféle tisztségek más-más területhez kap-
csolódtak.  

A szabadságharcot lezáró bécsi szerződésben (1606) Bocskai négy kelet-
magyarországi vármegyét (Bereg, Szatmár, Szabolcs, Ugocsa) kapott meg élete 
tartamára, de ha egyenes ági leszármazottai születtek volna, azok fiágon örökölhet-
ték volna ezeket a területeket. Mivel Bocskai örökös nélkül hunyt el 1606 decembe-
rében, Habsburg Mátyás főherceg azonnal biztosokat rendelt ki a területek vissza-
csatolására, amit nem csak a bécsi szerződés, hanem a zsitvatoroki béke (1606. 
november) értelmében is megtehetett.21 A törököknek azonban más koncepciói 
voltak Bocskai örökségével kapcsolatban, amit legvilágosabban Kujudzsu Murád 
nagyvezír Rákóczi Zsigmondhoz írt levelében fejtett ki, és ami részben megvilágítja 
a török álláspontot a Bocskai uralma alatt lévő területek helyzetéről.  Ebben a nagy-
vezír summásan összefoglalja az elmúlt évek történéseit és Bocskai szerepét: „De az 
hatalmas császárhoz az erdélyiek kardot vonván, elbontották az athnámé hitlevelet, 
és Erdélyt német kézbe adták, hanem Bocskai István király Erdélyt fegyverével, szab-
lyájával vette meg mind Magyarországgal együtt. kiért az hatalmas császár ez Bocs-
kai Istvánt sok jó szolgálatjáért az hatalmas császár előtt való becsületiért, az ma-
gyarországi királyságra és erdélyi fejedelemségre koronával idvezöltte, zászlójával, 
botjával egyetemben […].”22 Bocskai érdemeinek felsorolásából is kitűnik, hogy Er-
délyt és Magyarországot kezdettől külön tényezőként kezelték a Portán, ami a beik-
tatási jelvényekben is jól látszik. A szöveget tovább olvasva is egyértelművé válik, 
hogy a nagyvezír elkülönítette Erdélytől Magyarország keleti felét: „[…] mivelhogy 

                                                           
16 PAPP Sándor, Török-magyar tárgyalások és szerződéskötés 1605-ben = Historia manet, Volum Omagial 
Demény Lajos Emlékkönyv, szerk. VIOLETU Barbu, TÜDŐS S. Kinga, Bucaresti, 2001, 120–121. 
17 Korláth István, Kékedy György és Mehmed kihája követjelentése. 1605. május 24. l. CSONKA, SZAKÁLY, 
i.m. 162.  
18 PAPP, Török-magyar tárgyalások…, i.m., 122. 
19 Ahogy a szultáni szerződéslevél szövegében szerepel: „magyarok királya és Erdélynek fejedelme” Lásd 
Erdélyi Történelmi Adatok II [továbbiakban: ETA II.], szerk. MIKÓ Imre, Kolozsvár, 1856, 321. 
20 PAPP Sándor, Homonnai Drugeth Bálint fellépése Bocskai örököseként, Studia Caroliensia, 2006/1, 146.  
21 Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár, 1526-1608, szerk. KOLOSVÁRY Sándor, ÓVÁRI Kelemen, MÁR-

KUS Dezső, Bp., 1899, 990–991.  
22 TMÁO I., 69. 
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az királyságnak széki s székes helye az hatalmas császárhoz újólag hajlott Magyaror-
szágban vagyon […].”23 Ennek élére a nagyvezír Bocskai halálhírének kézhezvétele 
után szinte azonnal ki is nevezte a fejedelem végrendeletében örököséül megjelölt 
Homonnai Drugeth Bálintot, Musztafa kapidzsi pasát pedig Erdélybe küldte az oda 
szóló beiktatási okmánnyal, amit azonban tévedésből Rákóczi Zsigmond kapott 
meg.24 A pasa ugyan életével fizetett a hibáért, a nagyvezér leveléből azonban úgy 
tűnik, hogy nem ragaszkodtak feltétlenül ahhoz, hogy a két állam élén ugyan az a 
személy álljon, sőt ha meg tudnak egyezni a felek egymással, akkor Rákóczit is elis-
meri erdélyi fejedelemnek: „[…] csak hogy köztetek háborúság ne induljon […] az két 
országnak akaratjából megigyenesedjetek, vagy ő avagy nagyságod egyiteknek a 
fejedelemség kivánásnak békét kell hagynotok”.25 

A helyzet megoldása végül a hajdúk beavatkozásával és Báthori Gábor fejedelmi 
trónra kerülésével végződött, a török vazallus magyar királyság pedig a bécsi és 
zsitvatoroki végzések értelmében meghiúsult.  

Szinán nagyvezír ajánlata és Bocskai királysága között alig egy évtized telt el, a 
török koncepciókban azonban lényeges változások fedezhetőek fel. Lala Mehmed 
nagyvezír kiváló érzékkel – és a háttérben talán a fiatal Bethlen Gábor sugallatára – 
ismerte fel a mozgalomban rejlő lehetőségeket és azt, hogy a rendi szabadságjog-
okért folyó harc támogatásával a török érdekek is előmozdíthatóak. A mindkét fél 
számára kielégítő állapotot Szapolyai János magyar királyságában találták meg, 
aminek mintájára „[…] az erdélyi fejedelemséget és a magyar királyságot teljes 
auctoritással […]”26 Bocskainak adományozták, „..és utánnatok fiatoknak,, és 
annakutána az ország kedve és választása valakit akar.”27 Az újonnan felállított va-
zallus állam határait is hasonló módon jelölték ki: „[…] azokhoz valamely országok-
nak és tartományoknak akaratjok lészen, hogy a mi hatalmasságunk hűsége alá 
meghajoljanak, azok is megengedtettek […].”28 A felkelés céljaival egybehangzóan 
biztosította a szultán a törvények tiszteletben tartását és a szabad vallásgyakorlást, 
valamint védelmet ígért egy esetleges külső támadással és a határ menti török ka-
tonasággal szemben is. Az új vazallus uralkodó legfőbb kötelezettségül a német 
császárral szembeni fegyveres segítségnyújtást jelölte meg. Ezzel kapcsolatban 
mutatkoznak meg a török preferenciái is, ugyanis „a mi végünkhöz penig Bécs felöll, 
valamely megveendő várak közel lesznek, azok is a mi részünkre hódoltassanak”.29 
Bocskai István ahdnáméjában megszabott feltételek tehát igen kedvező helyzetet 
biztosítottak a vazallus Magyar Királyság számára a török védelme alatt, de még-
sem a figyelem középpontjában. Noha Bocskai és a magyar főrendek jelentős része 
Illésházy István vezetésével felismerte a török segítségében rejlő veszélyt és a vazal-
lus Magyar Királyság helyzetének kilátástalanságát, a helyzet kihasználásával azon-

                                                           
23 Uo., 70 
24 PAPP, Homonnai… i.m., 144–146.  
25 TMÁO I., 71.  
26 ETA II., 324.  
27 Uo., 323. 
28 Uo., 324. 
29 Uo., 327.  
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ban sikerült kivívniuk a rendi pozíciók megerősítését a királyi hatalommal szem-
ben. Azonban már Bocskai kassai udvarában is felfedezhető egy olyan párt megléte, 
amely tagjai nem törekedtek minden áron a kiegyezésre a Habsburg hatalommal.30 
Ezen elmélet részleteinek tisztázása ugyan még a további kutatás feladata, témám 
szempontjából azonban szükségesnek tartom megemlíteni: bár a „túlzóknak” neve-
zett párt a bécsi szerződés megkötése után háttérbe szorult, de nem tűnt el a politi-
kai köztudatból.  

1616 januárjában Teuffenbach Rudolf érsekújvári főkapitány az uralkodó pa-
rancsára elfogta és fogságba vetette gyarmati Balassa Zsigmondot.31 A főurat ekkor 
már egy ideje figyelték, hogy aktív kapcsolatot tart fenn a budai pasával.32 A gyanú 
megalapozott volt, ugyanis ismerjük Balassa 1615. október 24-én, Ali budai pasá-
nak kiadott hitlevelét, amely az erdélyi fejedelemség megszerzésére irányult.33 Ez 
még önmagában nem számított volna megbocsáthatatlan vétségnek, ugyanis Ho-
monnai Drugeth György is hasonló ambíciókkal rendelkezett, amihez az udvar tá-
mogatását is megszerezte. Balassa elfogását követően azonban súlyosabb vétségek 
is előkerültek, amiről Thurzó György nádor (1606–1616) Khlesl bíborosnak 1616. 
február 10-én úgy írt, mint az ország területi épségét és a keresztény vallást végve-
szélybe sodró méltatlanságról.34 Az ügyben az uralkodó vizsgálatot rendelt el, 
amelynek lefolytatását az esztergomi káptalanra bízta. A vizsgálat 1616 áprilisától a 
13 felső-magyarországi vármegyére terjedt ki, amely két hónap alatt, 76 tanú meg-
hallgatásával zajlott le. A kihallgatások alkalmával a tanúknak feltett kérdések egy 
1614-ben induló szervezkedésről és Balassa Zsigmond portai főméltóságokkal 
fennálló kapcsolatairól gyűjtöttek információt. A tanúvallomások alapján kiderült, 
hogy Balassa Zsigmond kékkői várában időről-időre számos főúr gyűlt össze, akik a 
13 felső-magyarországi vármegyéből érkeztek és egy „igaz tökéletes társasághoz” 
tartoztak, tagjai pedig „ igaz és nem köntös viselő magyaroknak” tartották magu-
kat.35 A társaságról Egry János, Balassa Zsigmond egyik szerviense és Fáncsy Ferenc 
környékbeli nemes vallomásából értesülünk, céljaikról azonban konkrét informáci-
ókkal nem szolgáltak.  

Szintén Egry számolt be arról, hogy hogy „abban az esztendőben, melyben Bátho-
ry Gábort megölték”, tehát 1614-ben Balassa Szabó Ézsiás nevű szolgáját Erdélybe 
küldte, ahol Mehmet agával találkozott és „egymáshoz izengettek”.36 Ez az a Meh-
med aga, aki 1614 áprilisában török küldöttsége élén csauszként Erdélybe érkezett, 
hogy tájékozódjon az ottani viszonyokról, majd Bethlen Istvánnal és Tholdalagi 
Mihállyal visszaindult Konstantinápolyba, hogy megkérjék Bethlen Gábornak a 

                                                           
30 NAGY László, Káthay Mihály a magyar históriában: Egy régvolt politikai gyilkosság, Valóság, 1976/9, 
93–108.  
31 KOMÁROMY András, Balassa Zsigmond hűtlenségi pöréből, első közlemény, Hadtörténelmi Közlemények, 
1897, 332. 
32 Balassa Zsigmond támadása, közl. BARABÁS Samu, 1881 (Történelmi Tár IV.), 551–556. 
33 Bethlen Gábor fejedelem uralkodásának történetéhez, 1879 (Történelmi Tár II.), 229.  
34 Balassa Zsigmond támadás…, i.m., 556–557. 
35KOMÁROMY, i.m., 346. 
36Balassa Zsigmond támadása… i.m., 560. 
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kinevező ahdnámét.37 A tanú elmondása alapján Balassa egy órát is küldött Meh-
mednek, amit a szultánnak szánt ajándékba. Balassa több levelet is kapott Mehmed 
agától és más magas rangú portai főemberektől, és 1614 nyarán személyesen is 
Erdélybe utazott. Balassa útközben látogatást tett Paczoth Ferencnénél annak 
tárkányi várában, ahol Jobbos András vallomása alapján Balassa borközi állapotban 
a következőket mondta: „[…] meglátjátok minden bizonnyal, hogy háborúság lészen 
vagy bécsi végezés miatt, vagy had dolgában, és ezt is ex rancore mondván: én ezért 
eljöttem s Erdélbe megyek”.38  

Balassa 1614 augusztusára ért Erdélybe, bevallott célja pedig az Erdélyben fek-
vő családi birtokainak a visszaszerzése volt. Szemtanúk bevallása alapján az éppen 
akkor ülésező medgyesi országgyűlés alatt Balassa Mehmed agával tárgyalt, vala-
mint a többi jelen lévő pasával is aktív kapcsolatot ápolt, sőt Ali pasa a nádor követei 
előtt fogadta Balassát. Konkrétabb céljairól és elképzeléseiről Putnoky János Ho-
monnai szerviens számolt be, amit egy Bethlennek küldött levélben olvasott: „csak 
azért jöttem, hogy az édes nemzetemet az német igájából ki akartam venni, Naggodal 
egyetértvén, az szegény megholt uramnak, Bocskay Istvánnak állapotját akarván 
előállítani; minthogy látom, hogy Nagodtól semmi állapotom nincsen, vagyon Len-
gyelországban is olyan hivatalom és végezésem, hogy az én állapotomban hátra nem 
maradok”.39 A Homonnai szerviens vallomásának objektivitása ugyan megkérdője-
lezhető, ahogy az is kérdéses, hogy hogyan jutott hozzá egy Bethlen Gábornak írt 
levélhez, azonban az más vallomásokban is szerepel, hogy „ Balassa Zsigmond má-
sodik Bocskai akar lenni”.40 Ezzel párhuzamosan élt a köztudatban Balassa szándé-
kairól és erdélyi tevékenységéről egy másik elképzelés is, miszerint „[…] Erdélyben 
létekor a pasa haragját Magyarország ellen lecsillapította, megértetvén vele, hogy a 
magyarok nem okai az erdélyi háborúnak, mert az ő felsége s nem magyarság akara-
tából történt, sőt nagyobb biztonság okáért meg is mutatta volt a pasának az erre 
vonatkozó articulusokat.”41 Itt alighanem a Bethlen Gábor fejedelmi kinevezése 
utáni helyzetre kell gondolni, amikor Forgách Zsigmond kassai főkapitány a fiscus 
nevében, Báthory Gábor halála (1613) után a Partiumban fekvő Báthory jószágokat 
igyekezett elfoglalni és visszacsatolni a Magyar Királysághoz, természetesen Beth-
len és a török tiltakozása ellenére. Az említett Mehmed aga, akivel Balassa a 
medgyesi országgyűlés idején tárgyalt, Bethlen kinevező okirata mellett egy nâme-i 
hümâyûn-t

42 is magával hozott, amelyben a német császárt az elfoglalt erdélyi várak 
visszaadására szólították fel. Az országgyűlés befejezése után az aga tovább indult 
Linzbe, hogy átadja az okmányt, útközben azonban betért Kassára is, ahol félel-

                                                           
37Erdélyi Országgyűlési Emlékek VI, szerk. SZILÁGYI Sándor, Bp., 1880, 334.  
38Balassa Zsigmond támadása… i.m.,565–566. 
39Uo., 564–565. 
40KOMÁROMY, i.m., 346. 
41KOMÁROMY András, Balassa Zsigmond hűtlenségi pöréből, második és befejező közlemény, Hadtörténelmi 
Közlemények, 1897, 537. 
42Szultáni levél, amit a Porta a nemzetközi levelezésben használt forma alapján állított ki, Lásd PAPP, 
Muszlim és keresztény közösségek… i.m., 54. 
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mükben, hogy jelentést fog tenni a tapasztaltakról, letartóztatták, azonban nem 
sokkal később szabadon engedték.43 

Balassa Zsigmond pere hosszasan elhúzódott: csak 1618-ban kezdték meg a 
tárgyalását, az eredménye pedig az lett, hogy egy rövid fogság után reverzálist vet-
tek Balassától és szabadon bocsájtották. A hűtlenségi per lefolyása és Balassa Zsig-
mond szervezkedésének és céljainak pontosabb feltárása további levéltári kutatá-
sokat igényel.  

Kjátib Cselebi kortárs török krónikás Fezlike című munkájában a Bethlen Gábor 
trónra kerülését leíró rész után egy külön bekezdést szentelt a felső-magyarországi 
események bemutatásának, amely résznek a „Másik áhdnéme” címet adta.44 Elbe-
szélésében visszanyúlik Nagy Szülejmán idejéig, amikor „Felső-magyarország bégjei 
[…] erre a részre hódoltak, de aztán kényszerűségből a német császárnak engedel-
meskedtek […].” A fordulatot Bocskai mozgalma hozta el, amikor: „[…] a Portának 
őszintén meghódoltak s a német néppel ellenséges viszonyba léptek […].” Halála után 
azonban ismét kénytelenek voltak visszatérni a „német király” hatalma alá, aki 
azonban „ embertelenül bánt velük, sőt a birtokukban lévő várakat is megkívánta és 
erőszakkal a maga vallására iparkodott őket téríteni. Ők erre ellenséges érzületüket 
kimutatták, mert újra a magas Portának kívántak engedelmeskedni, miként annak 
előtte s főembereik közül Balázsi Zsigmondot a jelenlegi erdélyi fejedelemhez, Bethlen 
Gáborhoz küldötték és új áhdnámét kértek.”45 Az elbeszélésből tehát úgy tűnik, hogy 
Balassa Zsigmond erdélyi útjának célja egy szultáni szerződéslevél kérelmezése 
volt. A már érintett Fáncsy Ferenc vallomásában valóban említést tett egy 
„Achthame” levélről, amit Szkender pasa vitt Balassa Zsigmondnak az erdélyi talál-
kozóra. A tanú számára feltételezhetően ismeretlen török okmány felől érdeklődött 
Balassától, aki a következő leírást adta róla: „[…] igen nagy hosszú levél volna, ugy, 
hogy volna kétannyi, mint az ház az melyben voltanak és hogy Szkender pasa mon-
dotta énnékem, hogy ha az Achthame levél nem tecczenék, íratná az mint akarnám s 
az szerint is az hatalmas császár megküldi.”46 Sajnos Balassa a török irat tartalmáról 
nem tett említést, hogy az az erdélyi fejedelemségre vonatkozó beiktató levél, vagy 
a felső-magyarországiak számára kiállított szerződéslevél volt-e, csak annyit árult 
el, hogy nem fogadta el. Kjátib Cselebi azonban a fenn ismertetett szövegrész után 
közölte a Balázsi vagy Balassa Zsigmond által kért ahdnámé tartalmi összefoglalá-
sát, ami egyértelműen megegyezik egy II. Oszmán szultán nevében kelt szerződés-
levéllel, ami az eddigi kutatások alapján 1620 decemberében keletkezett, tehát 
Bethlen Gábor első hadjáratának derekán, amikor egész Alsó- és Felső-
Magyarország a fejedelem birtokában volt.47  Ebben a szultán védelmet ígér „felső-
                                                           
43EOE VI., 334. 
44Török-magyarkori történelmi emlékek V, Török történetírók III, fordította és jegyzetekkel kísérte KARÁ-

CSON Imre, sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta, SZEKFŰ Gyula, Bp., 1916, 368–369. 
45 Uo., 368. 
46 KOMÁROMY, i.m., 343–344. 
47 A szerződéslevél szövegét Lásd Török-magyar oklevéltár 1533–1789[továbbiakban: TMO], Bp., 1914, 
198–200. A keltezésre legújabban Lásd PAPP Sándor, Bethlen Gábor, a Magyar Királyság és a Porta 
(1619–1621), Századok, 2011/4, 969. Véleményem szerint nem zárható ki annak a lehetőség sem, hogy 
Balassa Zsigmond török főemberekkel folytatott tárgyalásai eredményeként készülhetett egy ahdnámé, 
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magyarországi bégek és kapitányaik és egyéb népeik” számára, és „amikor segítségre 
lesz szükségük, váraikat, megyéiket kezikben megtartom hogy beglerbégjeim, bégjeim 
és szeraszkerjeim közül senki azokba be ne hatoljon, hogy régtől fogva megtartott 
törvényeiket, vallásukat és szokásaikat senki meg ne változtassa és ne háborgassa.”48 
Hűségük elismeréseként mindössze a „szokásos” adót követelte meg tőlük, valamnt 
azt, hogy működjenek együtt Bethlen Gáborral „bárhonnan jő az ellenség Erdélyor-
szág ellen.” A török által kínált feltételek és elvárások szinte pontról pontra meg-
egyeztek a Bocskai István ahdnáméjában rögzített feltételekkel, azonban igen lé-
nyeges különbség volt, hogy nem Bethlen Gábor számára állították ki azt, hanem a 
felső-magyarországi rendeknek. Ez török részéről igen taktikus lépésnek bizonyult, 
ugyanis Bocskai időszakától eltérően, az 1620-as években békés viszony állt fenn a 
Habsburg udvar és a Porta között, amit a szultánnak sem állt érdekében felrúgni 
Bethlen Gábor támogatásával. Ugyanakkor az 1618-as prágai események után a 
bécsi udvarnak gyakorlatilag a Porta volt az egyetlen szövetségese, és egy esetleges 
török háború könnyen a Habsburg Monarchia végét is jelenthette volna.49 Ennek 
megfelelően a legnagyobb horderejű döntések – mint például a Bethlennek nyúj-
tandó katonai segítség – elsősorban a konstantinápolyi diplomáciai csatározások 
eredményeként születtek meg.  

Bethlen célja a fegyveres támadás megindításával a magyar és egy ideig a cseh 
korona megszerzése volt, amihez mindenképpen szüksége volt a Porta támogatásá-
ra és az elfoglalt területek feletti hatalma török részről történő elismertetésére. 
Ennek érdekében még 1619 végén útnak indította a fejedelem-párti magyar rendek 
képviselőjeként Korláth Istvánt Konstantinápolyba, akinek Bocskai idejéből komoly 
tapasztalatai voltak a portai tárgyalásokban. Mehmed nagyvezír azonban nem túl 
szívélyesen fogadta a követet és kijelentette – Ludwig Molard császári követtel 
egyetértésben –, hogy nem tekinthető Korláth Magyarország követének.50 Ennek 
ellenére II. Oszmán szultán érdeklődését fejezte ki Korláth céljai iránt, személyes 
találkozásra azonban nem került sor, noha Ömer hodzsa, a szultán tanítója ígéretet 
tett arra, hogy a szultán személyesen fogadja, mint Magyarország követét.51  

Bethlen szinte a végsőkig kitartott a magyar királyi cím és a mögötte megbúvó 
elképzelései mellett, a csehek fehérhegyi veresége (1620. november 8.) után azon-
ban egyre biztosabbá vált, hogy török segítség nélkül kénytelen lesz feladni addigi 
pozícióját. A tárgyalások megindultak a bécsi udvarral és a Portával is a Bethlen 
fennhatósága alatt maradó területekről és a birtoklás feltételeiről. 1621 márciusá-
ban tájékoztatták Bethlent a tárgyalások menetéről és a reálisnak tűnő célokról.52 A 

                                                                                                                                                
amely azonban politikai és egyéb okokból nem lett átadva akkor, 1614-ben. Feltevésemet erősíti az is, 
hogy az 1620-as, felső-magyarországiaknak adott ahdnáméban szerepel Balassa Zsigmond neve, illetve 
az is, hogy több formai azonosság és szó szerinti átvétel fedezhető fel Bethlen Gábor 1614-es 
ahdnáméjából.  
48 TMO, 199. 
49Reinhard Rudolf HEINISCH, Habsburg, die Pforte und der Bömische Austand (1618–1620) I., Südost-
Forschungen 33(1974), 134. 
50 PAPP, Bethlen Gábor… i.m., 940.  
51 Uo., 946. 
52 TMÁO I., 264–265.  
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tárgyalás alapját a Bocskai István által birtokolt terület alkotta, ami a hivatalos meg-
állapodások szerint csak négy53 vármegyére terjedt ki, azonban ekkor már felvető-
dött Kassa és a hozzá tartozó „7 vármegyék […] a mint Bocskai István bírt” a törökök 
elképzelései szerint.54 A vármegyékért 10 000 forint éves adót kívánt a Porta. 

Végül az 1622 januárjában érvénybe lépő nikolsburgi békesség hét vármegyét 
(Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ugocsa, Zemplén, Abaúj, Borsod) engedett át Bethlennek 
élete végéig tartó birtoklásra, azonban – Bocskaihoz hasonlóan – nem teljes jogha-
tósággal. Az eseményre a Porta egy ahdnáme kibocsátásával reagált, ami IV. Murád 
szultán nevében kelt, és a hét vármegye, valamint a hajdúság számára lett kiállítva. 
Ez a szultáni szerződéslevél sem Bethlen Gábort nevezi ki a terület vezetésére, ha-
nem a hét vármegye lakosait biztosítja a szultán védelméről „mostani említett Beth-
len Gábornak, vagy mostani Ferdinánd királynak éltekben vagy holtok után”.55 A hét 
vármegyére vonatkozó török igények és elképzelések komolyságát bizonyítja, hogy 
Bethlen halála (1629. november 15.) után Murtéza pasa azonnal küldött egy felszó-
lítást Bethlen Istvánnak, hogy tagadja meg a vármegyék visszaadását és kinevezte a 
terület kormányzójává. Nem sokkal ezt követően Esterházy Miklós nádor (1625–
1645) személyesen jelent meg Kassán, hogy biztosítsa a terület visszacsatolását, 
amire Hasszán pasa mozgósította a gyulai és szolnoki helyőrségeket.56 A Porta 
azonban el akarta kerülni a nyílt háború kirobbanását, ezért nem lépett fel támadó-
lag, de ezek után minden lehetőséget kihasznált, hogy a hét vármegye leválasztásá-
val gyengítse a Habsburgok magyarországi pozícióit és ezzel segítse az erdélyi feje-
delmek hadjáratait, amiben a terület javarészt protestáns nemessége is bekapcso-
lódott. Bethlen halálának első évétől kezdik a török források az Orta-Madzsar meg-
nevezést használni, amely alatt nem csak Kassát és a hét vármegyét értették, hanem 
az ottani hagyományosan Habsburg-ellenes protestáns lakosságot is. 

REZÜMÉ 

Az Oszmán Birodalom területszerző politikájával kapcsolatban az eddigi kutatá-
sok megállapították, hogy tudatos, tervszerű és tapasztalatokra épülő koncepció 
mentén igyekeztek elérni céljaikat.  Buda elfoglalását követően az európai hadszín-
téren Bécs elfoglalása lett az elsődleges cél, ami azonban csak a Magyar Királyság 
meghódításával, vagy fokozott alávetésével érhettek el. Tanulmányomban Felső-
Magyarországgal kapcsolatos török koncepciókat vizsgálom, amelyek a másfél év-
százados török hódoltság idején időről-időre felbukkantak. Már a tizenöt éves há-

                                                           
53 A szövegben három vármegyét említenek, a bécsi szerződés azonban négy magyarországi vármegyét 
engedett át Bocskainak. 
54 TMÁOT I., 265. 
55 Rozsnyai Dávid, az utolsó török deák történeti maradványai, szerk. SZILÁGYI Sándor, Pest, 1867 (Ma-
gyar Történelmi Emlékek II, Írók VIII), 78.  
56 Ludwig FEKETE, Türkische Schriften aus dem Archive des Palatinus Nikolaus Esterházy, 1606–1645, 
Bp., 1932 (Esterházy Miklós Nádor Iratai II.), XLVIII.  
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borúban is felbukkant egy török koncepció egy vazallus állam létrehozására Felső-
Magyarországon ez azonban nem valósult meg. Bocskai István fejedelemsége alatt 
azonban török támogatással megvalósul egy I. Szapolyai János vazallus magyar 
királyságához hasonló állam. Ez Bocskai halálával ugyan megszűnt, azonban a ma-
gyar társadalmon belül voltak támogatói az elképzelésnek. Az 1610-es években 
Balassa Zsigmond, az 1620-as években pedig Bethlen Gábor kezdeményezésére 
került elő újra ez a koncepció, az 1630-as évektől pedig Orta Madzsar néven kezdik 
emlegetni a törökök Magyarország keleti részét és az ottani lakosságot.  

ON THE POSSIBILITY OF THE CREATION OF AN OTTOMAN VASSAL 

STATE IN UPPER HUNGARY 

Currant research stated about the political and military plans of the Ottoman 
Empire that it followed conscious and purposive concepts based on experience. 
After the occupation of Buda, the main purpose (the new kizil elma) was the 
occupation of Vienna. To reach this, it was necessary to occupy the Hungarian 
Kingdom. In my thesis, I examine different Turkish concepts related to Upper Hun-
gary, which appeared during the one and a half centuries long Ottoman occupation 
from time to time. During the fifteen-years war, the idea of creating a Turkish vassal 
state in Upper Hungary emerged but it did not come true. During the principality of 
István Bocskai, the vassal state was realised, similiarly to the Hungarian kingdom of 
János Szapolyai. With Bocskai’s death, this vassal state had ceased to exist, but in the 
Hungarian society there remained supporters of this idea. In 1610, Zsigmond Ba-
lassa and in 1620, Gábor Bethlen tried to realise this conception again. From the 
beginning of the 1630’s, the Ottomans began to call the eastern part of Hungray and 
their population Orta Macar. 
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TARKÓ ILONA 

Anyagi kultúra a rabtartók által követelt és 
megkapott áruk alapján a  

Batthyány birtokokon a XVI–XVII. században 

A XVI–XVII. századi anyagi kultúra rekonstruálható a Batthyány család levéltá-
rában található számtalan rab-feljegyzésből, rabkönyvből, amelyekben gyakran 
szerepel a követelt és hozott termékek megnevezése. Három korszak váltságdíjai 
vethetők össze: Batthyány II. Ferenc, Batthyány I. Ádám, illetve Batthyány II. Kristóf 
és Batthyány II. Ádám időszaka.1 

A rabtartás jelentőségét és szervezettségét jelzi az is, hogy tizenöt éves háború 
alatt (1591–1606) sem szünetelt. A sarcukat előteremteni akaró foglyok számára 
nyilvánvalóan még a kolduló levelek vagy a postának (kapcsolattartó rab) adott 
iratok sem nyújthattak biztonságot. Ennek ellenére az üzlet – az adatok tanúsága 
szerint – ugyanúgy működött, mint máskor. 

A regestrum (1587–1611) összesítéséből kiderül,2 hogy a legjelentősebb a 
„marhában” megadott sarc. A konkrét „marhában”, azaz áruban megadott és a 
meghatározatlan áruban követelt sarcok az összérték (90 000 Ft körül jár)3 több 
mint 77%-át teszik ki. A teljes korszakban ez a három kategória a leggyakoribb. 
Egyetlen személytől követeltek 400 darab kősót 1591-ben,4 a készpénz aránya 
csupán 23%. 
  

                                                           
1 1683 júniusában Kristóf kénytelen volt Kara Musztafa nagyvezírnek, illetve Thököly Imrének meghó-
dolni, augusztusban stájer uradalmakat és kastélyokat prédált fel, szeptemberben azonban ismét 
udvarhű lett, végül visszakapta főpohárnoki címét és címzetes főkapitánnyá minősítették vissza (1684), 
a tényleges katonai jogkört fia, Ádám kapta. VARGA J. János, A túlélés és az árulás mezsgyéjén: Batthyány 
Kristóf és Batthyány Ádám az 1683. évi hadjáratban = Ezredforduló – századforduló – hetvenedik évfordu-
ló: Ünnepi tanulmányok Zimányi Vera tiszteltére, szerk. J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, Piliscsaba, 2001, 486–504. 
2 A követelés gyakoriságát úgy számoltam ki, hogy megvizsgáltam egy-egy követelésfélének a gyakori-
ságát, így 128 alkalommal 74 esetben (ez kb. 78 főt érint) jegyeztek föl bármiféle követelést a regest-
rumban. 
3 Kiszámított érték. 
4 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (a továbbiakban: MNL OL), Batthyány cs. lt., P 1313/248. 
cs. Török vonatkozású iratok. 248. cs. No 1. pag. 39. (továbbiakban: 248. cs. No …). Az iratok olvasásában 
és átírásában komoly segítséget kaptam Zimányi Verától és J. Újváry Zsuzsannától. 
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1. diagram: A követelt váltságdíjak megoszlása 
Batthyány III. Boldizsár és Batthyány II. Ferenc idején 

1587–1611 

 

A készpénz kategóriában az összes foglyot vizsgálva 30 személy esetében talál-
kozunk forintban5 és aranyban6 megadott követeléssel. A legnagyobb összeg, ame-
lyet egy fogolytól követelt Batthyány II. Ferenc: 3 000 Ft, a legkisebb pedig mindösz-
sze 100 Ft. Évente mindössze 1 200 Ft-tal számolhatnánk, a teljesítés azonban csu-
pán évi 230 Ft. 

A XVII. században két újabb kategória jelent meg a sarcok között: a keresztény 
rab és az ekkor jelentőssé váló kősó.7 Batthyány I. Ádám a feljegyzések alapján 1641 
és 1658 között (17 év alatt) 46 esetben (8,5%) követelt keresztény rabot fejvált-
ságban, ezzel 62 keresztény foglyon segíthetett volna.8 
  

                                                           
5 A XVI–XVII. századi Magyarországon sokféle pénz volt forgalomban: aranyforint (dukát), különféle 
tallérok, akcse, krajcár, garas, dénár, poltura. A különböző pénznemek átszámítására szolgált a kamarai 
forint (számítási pénz). BUZA János, A török kori Magyarország gazdaságtörténete = Magyarország gaz-
daságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig, Bp., 1996, 161–162. Buza János önzetlen segítségét 
ezúton is köszönöm. 
6 HORVÁTH Tibor Antal, A magyar aranyforint értékváltozása 1490–1700 között, Numizmatikai Közlöny, 
58–59(1959–1960), 33–50. Az aranyforint értéke 1600–1614 között 175–200 dénár között ingadozott, 
a felső értékkel, 200 dénárral számoltam. 
7 555 alkalommal 184 esetben (ez kb. 228 főt érint) jegyeztek föl bármiféle követelést I. Ádám idején. 
8 37 török férfi (79%), egy török nő (2%), 19 rác férfi (19%). 
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2. diagram: A követelt váltságdíjak megoszlása 
Batthyány I. Ádám idején 1640–1658 

 

A meghatározatlan árut 1641 és 1657 között 44 esetben (7,9%) jegyeztek. 16 év 
alatt több mint 68 000 forintot várt a főkapitány, ez évi 4 000 forintot jelentett vol-
na, ha befolyik. 

Kősót 101 alkalommal (18,2%)9 követelt a főúr. 1641 és 1657 között összesen 
71 655 darab kősót kellett volna a raboknak beszállítaniuk, ennek a kiszámított 
értéke alapján évente 4 400 forintnál több jövedelem lett volna. Az összkövetelés 
71,3%-a meghatározott vagy meghatározatlan áru, azaz a leggyakoribb váltságdíj 
továbbra is a portéka. 

Batthyány I. Ádám rabjainál 112 esetben10 (20,2%) találunk kész-
pénzkövetelést, tehát ez az arány nagyon hasonlít a korábbihoz. A nagyságrend 
azonban eltérő, hiszen a főúr 1640 és 1658 között (18 év alatt) több mint 200 000 
forintot várt volna rabjaitól, ez évente 11 000 forintnál is magasabb bevétel lett 
volna, ám a teljesítés ennek csupán töredéke volt: évi 1 200 Ft. A szórás is nagyobb, 
hiszen a kiemelkedően magas értékű konstantinápolyi emíntől és agától I. Ádám 
gróf 10 000 tallért, azaz 15 000 forintnyi értéket várt, míg egy szerencsétlen dadai 
ráctól mindössze 50 forintot követelt. Igaz, az utóbbiról biztosan tudható, hogy tel-
jesítette is.11 

                                                           
9 73 török férfi (72%), öt török bulya (5%), 23 rác férfi (22%) és egy rác asszony (1%). 
10 81 török férfi (72%), öt török bulya (4%), 22 rác férfi (20%) és négy rác asszony (4%). 
11 Dadai Milovant a rabnyilvántartó könyvben találjuk meg, a régi rác rabok között, ő teljesítette sarcát 
(248. cs. No 49. pag. 268.) 
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Batthyány II. Kristóf és II. Ádám korszakában12 a fennmaradt források szerint 
továbbra is az árukövetelés a legmagasabb: 73,4%, a készpénzkövetelés aránya is 
kifejezetten magasnak tűnik a korábbi időszakokhoz képest: 26,6%.13 

3. diagram: A követelt váltságdíjak megoszlása 
Batthyány II. Kristóf és II. Ádám idején 1676–1690 

 

Batthyány II. Kristóf és II. Ádám 66 személytől 62 esetben14 követelt készpénzt. 
Az összeg meghaladja a 31 000 forintot, ez évente (1676–1690) több mint 2 200 
forint lett volna. A feljegyzések alapján ennél több, évi 2 400 Ft érkezett be, az elté-
rés oka talán az 1660-ban bekövetkezett infláció. A három korszak összevetése 
alapján egyértelműen az utolsóban, Batthyány II. Kristóf és II. Ádám idején (1676–
1690) volt a legjelentősebb a készpénzforgalom, sőt ebben az időszakban – még a 
csekély fennmaradt adatok alapján is – kiemelkedőnek tűnik a készpénzbevétel. 

A XVII. század végén keresztény rab követelésére ugyan nem találtam példát, 
ám a kősókövetelés kifejezetten magas maradt: 26,6%, 60 esetben vártak több mint 
22 000 darab kősót. Kanizsai Hüszejnnél15 még azt is megadták, hogy darabonként 
80 fontosnak kellett lenniük, és ő teljesítette is a váltságdíját.16 

Összességében megállapítható, hogy mindhárom korszakban a portéka, azaz va-
lamilyen áruféleség a leggyakoribb követelésfajta. A korai időszakban ez a legmaga-

                                                           
12 1676 és 1690 közötti iratok maradtak fenn. 
13 233 alkalommal 83 esetben (ez kb. 89 főt érint) jegyeztek föl bármiféle követelést II. Kristóf és 
II. Ádám idején. 
14 Csupán egyetlen rácot találunk a rabok között (2%), az összes többi török férfi. 
15 A muszlim és rác nevek átírásához Hegyi Klára által összeállított Muszlim férfi- és ragadványnevek 
kéziratos jegyzékét használtam. Hegyi Klára további szóbeli közléssel is segítette munkámat. 
16 MNL OL Batthyány cs. lt., P 1313/249. cs. Török vonatkozású iratok. 249. cs. No 412. pag. 2. (további-
akban: 249. cs. No …): „8. Kanizsai Huszain az Úr ő Nagysága rabja, annak az sarca kűsó No 1 000, az penig 
mind 80 funtos legyen, készpénz tallér No 100, párducbűr No 1. Ez minden sarcát meghozta.” 
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sabb, és valóban a leggyakoribb is, hiszen Batthány II. Ferenc idején a hozott javak 
jelentős része ugyancsak a konkrét árucikk (92%), ahogy a rabok Batthyány 
I. Ádámnak és II. Kristófnak, ill. II. Ádámnak is leggyakrabban meghatározott árut 
szállítottak. A készpénzkövetelés mindhárom időszakban 20% fölötti, ennek – a 
hozott áru alapján megállapíthatjuk – csupán töredéke folyt be. A meghatározatlan 
áruféleségeknél („marha”, „portéka”) valójában csak az értékeket jegyezték fel, azaz 
a rab által szállított árunak nem a fajtája volt a lényeges, hanem a minősége, a meg-
adott forint- vagy tallérértéknek kellett megfelelnie. A kősókövetelésre Batthyány 
II. Ferenc idején fentebb jelzett egyetlen adatot találtam, de később annál népsze-
rűbb lett, olyannyira, hogy Batthyány I. Ádám olykor már nem is akarta elfogadni,17 
hanem helyette másféle árut követelt. A hozott áruk között így is kifejezetten gya-
kori a „fehér arany” nemcsak az ő, hanem utódai idején is. Habár keresztény rabot 
Batthyány II. Ferenc regestrumában nem találunk a váltságdíjak között, mégis tud-
juk, hogy már a korai időszakban is létezett a fejváltság,18 az igaz, hogy ennek jelen-
tősége Batthyány I. Ádám idején nőtt meg, és ezt a történelmi helyzet kényszerítette 
ki. 

1. táblázat: A követelések százalékos megoszlása korszakonként 

korszakok 
kész-
pénz 

% 

meghatározott 
áru % 

meghatáro-
zatlan áru % 

kősó % 
keresztény 

rab % 

II. Ferenc időszaka (1587–1611) 23% 58% 18% 1% — 

I. Ádám időszaka (1640–1658) 20,2% 45,2% 7,9% 18,2% 8,5% 

II. Kristóf és II. Ádám korszaka 
(1676–1690) 

26,6% 39,9% 7,7% 25,8% — 

Batthyány II. Ferenc idején a meghatározott áruban megadott váltságdíj (58%) a 
legváltozatosabb, ugyanis az adott füzetben sokféle követelt árut találhatunk, az élő 
állattól a lószerszámok19 és textilféleségek mellett a különböző használati cikkekig. 
  

                                                           
17 Türbéki Piri aga 1648 szeptemberében 300 darab kősóval ígért többet sarcában, erre a válasz 
(249. cs. No 188.): „Ez, amit ígér csak sókkal, semmi, adjon valami négyezer kila [100 000 kg] búzát s 
rozsot, azután utat mutatunk szabadulásában.” Végül mégis több mint 1 000 db kősót (is) kellett volna 
hoznia váltságdíjában (249. cs. No 299. pag. 27.), és 789 db-ot biztosan be is szállított. 
18 Vö. SZAKÁLY Ferenc, Ali koppányi bég sarca (Adalékok a hódoltsági magyar kereskedelem problematiká-
jához), Folia Historica, 2(1973), 35–54. 
19 Kiemelkedően értékesek és kedveltek voltak a különféle lótakarók: a csótárok, ill. csáprágok, ezekből 
ma jó néhány az Iparművészeti Múzeumban tekinthető meg. PÁSZTOR Emese Ottoman Saddlecloths, 
Saddles, Bow-Cases and Quivers in Transylvania and Royal Hungary = Turkish Flowers: Studies on Ottoman 
Art in Hungary, editor Ibolya GERELYES, Bp., Hungarian National Museum, 2005, 104–112. Pásztor Emese 
sokat segített az árucikkek beazonosításában. 
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4. számú diagram: A Batthyány II. Ferenc által követelt áruféleségek százalékos megoszlása 
1588–1611 között (25 féle áru) 

 

A leggyakoribb az élőállat-követelés, 17,3%-kal a ló,20 de az ökörrel és az ártány-
nyal együtt (egyetlen tatár rabnál található) már eléri a 26,6%-ot. A pokróc- és a 
lazsnakkövetelés21 (9,3%), mivel mindkettő a lóhoz kapcsolódik, ugyancsak ideso-
rolható, ahogy a kötőfék, a kecse22 és a kefe is, ez további 3,9%. 

Az élőállat-követelés Batthyány I. Ádámnál is jelentős maradt, a ló vált a leggyak-
rabban követelt áruvá (15,5%), emellett még követeltek ökröt (9,2%), ártányt és 
juhot (1,6–1,6%). Ugyancsak idesorolhatjuk a lószerszámokat a kötőféktől a díszes, 
hímzett nyeregtakaróig, a csáprágig, ez további 13%, így nagyon hasonlók az ará-
nyok a korábbiakhoz, azaz az 1640-es és 50-es években továbbra is a ló és az ahhoz 
tartozó portékák igen gyakori követelések voltak. 

                                                           
20 A leggyakrabban lószerszámokkal felszerelve követelték ezeket az állatokat. 
21 Lazsnak: fürtös, gubás, kócos pokróc, derékalj, takaróul használták. A magyar nyelv értelmező szótára 
IV., Bp., Akadémiai, 1961, 604. Erdélyi magyar szótörténet tár VII., szerk. SZABÓ T. Attila, Budapest, Aka-
démiai, Kriterion, Bukarest, 1995. 
22 Kecse: filcanyag (nemez). GERELYES Ibolya, Török viseletek Evlia Cselebi útleírásában = A Magyar Nem-
zeti Múzeum Évkönyve, főszerk. FÜLEP Ferenc, Folia Historica, 6, 13. Ezt az anyagot pokrócnak, takarónak 
derékaljnak használták a török kori Magyarországon. Erdélyi magyar szótörténeti tár VI., szerk. Szabó T. 
Attila, Akadémiai, Budapest, Kriterion, Bukarest, 1993, 275. De kifejezetten értékes, Konstantinápolyból 
való ágytakaró is lehetett. RADVÁNSZKY Béla, Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században I–III., 
Bp., Helikon, 1986 (reprint kiadás), 28. 
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5. számú diagram: A Batthyány I. Ádám által követelt áruféleségek százalékos megoszlása 1640–
1658 között (39 féle áru) 

 

A török korban, így Batthyány II. Ferenc idején is nagyon értékes áru a sző-
nyeg,23 a leggyakrabban ezt az árut találjuk meg a váltságdíjak között (22%). Ez a 
sarcfajta jelentősen visszaesik, Batthyány I. Ádám idején mindössze 3% volt. 

1676 és 1690 között ismételten a szőnyeg és a paplan24 válik a leggyakoribb 
árufélévé, ezek a követelt árufélék 20,7%-át tették ki. A textilfélék közül az értékes 
patyolatot (8,1%)25 és az olcsóbb abát is (2,7%)26 megtalálhatjuk. A bőrfélék között 

                                                           
23 Pontosan a XVI–XVII. században beszélhetünk a klasszikus oszmán szőnyegekről, amelyekkel a főúri 
otthonokban az asztalt és a falat díszítették. PÁSZTOR Emese, Oszmán-török szőnyegek az Iparművészeti 
Múzeum gyűjteményéből, In memoriam Batári Ferenc, Bp., Iparművészeti Múzeum, 2007, 7. LÁSZLÓ Emő-
ke, A 16–17. századi magyar főúri otthonok és lófelszerelések textildíszei = Az Esterházy-kincstár textíliái az 
Iparművészeti Múzeum gyűjteményében: Thesaurus Domus Esterhazynae II., szerk. PÁSZTOR Emese, Bp., 
Iparművészeti Múzeum, 2010, 31. V. EMBER Mária, Régi textíliák, Bp., Magyar Helikon-Corvina, 1980, 34–
36. 
24 A paplan, ágyterítő volt, amelynek közepe és kerülete eltérő anyagú, színű és mintájú. A paplanok 
közepe többnyire aranyfonallal átszőtt selyemszövet vagy ugyancsak aranyfonallal hímzett selyem vagy 
bársony. LÁSZLÓ, A 16–17. századi magyar főúri otthonok és lófelszerelések textildíszei… i. m., 31. 
25 Patyolat: a len- és pamutvásznak legfinomabb fátyolszerű változata; készítési helye szerint török vagy 
lengyel változatát használták a XVII. században. Az Esterházy-kincstár textíliái… i. m., 307. 
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előfordul a kiemelkedően értékes párducbőr (8,1%), a kedvelt karmazsin (4,5%), 
szattyán (3,6%)27 és a rókabőrbélés is (0,9%).28 A török eredetű lábbelik29 a vált-
ságdíjak 10,8%-át tették ki. 

6. diagram: A Batthyány II. Kristóf és II. Ádám által követelt áruféleségek százalékos megoszlása 
1676–1690 között (21 féle áru) 

 

A fegyverfélék továbbra is jelen voltak: négy pár karvasat (3,6%) és egy kardot 
(0,9%) kellett volna hozniuk a raboknak. Az élő állatok közül a ló (4,5%), az ökör 
(1,8%)30 és juh (1,8%)31 található meg a forrásokban. Ezek aránya Batthyány 
I. Ádám idejéhez képest igen visszaesett. Ennek oka feltehetőleg Ádám gróf és utó-
dai eltérő egyéniségében rejlik. A ruhafélék között négy öv32 (3,6%) és két zubbony 
(1,8%) van, de megjelenik egy újfajta portéka is: két kalpag (1,8%). Lószerszámot 
(ló nélkül) és sátrat csak két esetben (1,8%) követeltek a raboktól. Kifejezetten 

                                                                                                                                                
26 Az 1669. december 10-ei Abaúj vármegyei limitatio szerint 1 vég vörös aba 4 forint 50 dénárt ért, 1 
vég fehér aba 4 forintot. ACSÁDY Ignác, Régi árviszonyok, Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 1(1894), 
95. 
27 Uo., 90. 1 kötés (10 db) jó minőségű szattyán 9 Ft. 
28 Uo., 91. 1 jó minőségű rókahátbélés a nyakából 16 Ft, de a rókatorok bélés „szépe” elérhette a 30 
forintot is. 
29 Uo., 91. 1 pár jó minőségű karmazsin csizma 3 Ft. 
30 Uo., 88. Az alföldi nagy csontos és öreg hizlalt ökörnek a párja 80 forintot ért. 
31 Uo., 89. 1 pár alföldi juh 4 forint 50 dénár. 
32 A XVII. században a zsinórkötegekből készült széles övet viseltek. HÖLLRIGL József, Magyar és törökös 
viseletformák a XVI–XVII. században = Magyar művelődéstörténet. III., A kereszténység védőbástyája, 
szerk. DOMANOVSZKY Sándor, Magyar Történelmi Társulat, é. n., 364–365. 
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különlegesnek számító követelés az a szövőszék, amely valószínűleg a női rabok 
foglalkoztatásához kellett. 

A fentiek alapján egyértelmű, hogy az egész évszázadban Batthyány II. Ferenc, 
Batthyány I. Ádám, Batthyány II. Kristóf és még II. Ádám idején is a család jelentős 
bevételre számíthatott a rabkereskedelemből. A váltságdíjak sokfélesége leginkább 
Batthyány I. Ádám korszakában figyelhető meg, ekkor találunk a sarcfajták között 
jelentős kősó-, marha-, ló- és keresztény rab-követelést is. A készpénzkövetelés 
aránya a XVII. század végére nőtt meg (26,6%), de a leggyakoribb a meghatározott 
áruféleségek követelése („marha”, ill. „portéka”) maradt. 

A hozott áruféleségeket ugyancsak három időszakban lehet vizsgálni a források 
alapján: 1.) A regestrumban, Batthyány II. Ferenc korszakában (1587–1611); 2.) 
Batthyány I. Ádám idején (1641–1658), az ő idejéből való a legtöbb adat; 3.) Bat-
thyány II. Kristóf, valamint II. Ádám idejéből is maradtak források (1679–1689). A 
beszállított váltságdíjakat három csoportba sorolhatjuk: a készpénz egyértelmű 
értéket jelentett, a meghatározatlan áru, a portéka is, a legérdekesebb azonban a 
meghatározott áru, hiszen ennek alapján lehet igazán megvizsgálni az anyagi kultú-
rát. 

1587 és 1611 között a leggyakrabban konkrét árut hoztak, a meghatározott 
„marha” a hozott váltságdíjak 92%-át tette ki, ha ehhez még hozzáadjuk a meghatá-
rozatlan áruk 2%-át, az összesen már 94%. A rabok mindössze a váltságdíjak 6%-át 
teljesítették készpénzben, egyértelmű tehát, hogy helyette a főkapitány igen gyak-
ran megelégedett valamiféle török portékával. 

7. diagram: A Batthyány III. Boldizsárnak és 
Batthyány II. Ferencnek hozott áruféleségek százalékos megoszlása 1587–1611 között 

 

1641 és 1658 között ugyan a meghatározott áruk aránya még csupán 51%, de 
ekkor már a hozott váltságdíjak között is kiemelkedően gyakori a kősó (29,3%). A 
megszabadítandó keresztény rabok aránya ugyan nem kiemelkedő (2,2%), viszont 
fontos kategória. Ennek a korszaknak a követelései közt is találunk olyan portékát, 

92% 

6% 2% 

meghatározott áru (301 eset) 

készpénz (19 eset) 

meghatározatlan áru (7 eset) 
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amelynek csupán az értéket adták meg, a fajtáját nem (1,7%). Mindez összesen 
84,2%, 10%-kal alacsonyabb, mint a korábbi időszakban. Ezzel viszont megnőtt a 
teljesített készpénz aránya, 15,8%-ra. 

8. diagram: A Batthyány I. Ádámnak hozott áruféleségek százalékos megoszlása 
1641–1658 között 

 

A kősó tehát a második leggyakoribb hozott áru, hiszen a tiszai átkelők oszmán 
megszállása miatt ezt a terméket csupán vámmal megterhelve tudták volna besze-
rezni, nagyon drágán.33 Batthyány a török rabok révén viszont jóval olcsóbban tu-
dott hozzájutni ehhez a nélkülözhetetlen áruhoz. Sóra szükség volt a mindennapi 
életben, az élelmiszerek tartósításánál, az állattenyésztésnél és fizetőeszközként34 a 
kifizetéseknél, sőt kereskedett is a beszállítatott sóval.35 Rabjai csaknem 20 000 
tömb kősót szállítottak vagy küldtek Batthyány I. Ádámnak. 

1679 és 1689 között továbbra is a meghatározott áruféleségek aránya a legma-
gasabb, ez több mint 10%-kal nőtt (62,6%), így a második helyre került a készpénz-
teljesítés (14,5%), a kősó is tartotta a régi helyét, hiszen 13,74%-os az aránya a 
behozott váltságdíjak között.36 A meghatározatlan portékák 7,63%-ot tettek ki. Bár 
a követelések között egyáltalán nem szerepel, a muszlim katonák mégis kiszabadí-

                                                           
33 Vám alá kerültek az élelmiszerek, ruházkodási cikkek, használati holmik, fémek, épületfa és a rabok. A 
szultáni kincstár a só után 100 darabonként 12,5 akcse készpénzt és egy darab sót szedett vámul. FEKETE 
Lajos, KÁLDY-NAGY Gyula, Budai török számadáskönyvek 1550–1580, Bp., Akadémiai, 1962, 562., 565. A 
Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség között is volt vámhatár, a só pedig alapvetően onnan érke-
zett. 
34 248. cs. No 112.: „Ennek egyikét Körmenden elköltötték, vagyon még Körmenden No 9.” 
35 Uo.: „Ezt az körmendi tiszttartónak hagytam eladni, egyikét fl. 1 den. 30.” Ha rabnak 1 forintba számítot-
ták a váltságdíjába, akkor ez 30%-os haszon. 249. cs. 327. 
36 II. Kristófnak 1679-ben majdnem 5 500 darab kősót szállítottak a rabjai. 
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meghatározatlan áru (18 eset) 
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tottak két keresztény rabot (1,53%).37 Azaz  Batthyány II. Kristóf és II. Ádám idején 
a követeléseknél ugyan nőtt a készpénz aránya, ám a beszállításokat tekintve ma-
radt a meghatározott áru vezető szerepe. 

9. diagram: A Batthyány II. Kristófnak és II. Ádámnak hozott áruféleségek százalékos megoszlá-
sa 1679–1689 között 

 

A legkorábbi korszakban egyértelműen a meghatározott árukereskedelem volt 
a legmagasabb, a készpénz aránya Batthyány I. Ádám idején nőtt meg, és úgy tűnik, 
tartotta magát Batthyány II. Kristóf és II. Ádám idején is. A pénzt ruhába, lábbelibe 
bevarrva szállították, talán valamennyivel könnyebb volt eljuttatni a rabtartóhoz, 
megszerezni annál nehezebb volt, legalábbis egy közönséges rab számára. Azt is 
megfigyelhetjük, hogy a kősó I. Ádám korszakában válik kifejezetten jelentős áruvá. 
Ez visszaesik a harmadik korszakban (valószínűleg a felszabadító háború alatt ne-
hézkesebb volt ennek szállítása). A keresztény rabok aránya és különösen a száma 
Batthyány I. Ádám idején a legmagasabb, de még az utolsó korszakban is találunk 
erre adatot. 

2. táblázat: A teljesítések százalékos megoszlása korszakonként 

korszakok 
készpénz 

% 
meghatározott 

áru % 
meghatározat-

lan áru % 
kősó % 

keresztény 
rab % 

II. Ferenc időszaka (1587–1611) 6% 92% 2% — — 

I. Ádám időszaka (1640–1658) 15,8% 51% 1,7% 29,3% 2,2% 

II. Kristóf és II. Ádám korszaka 
(1676–1690) 

14,5% 62,6% 7,63% 13,74% 1,53% 

                                                           
37 1679. július 30-án jegyezték fel (249. cs. No 412. pag. 3., 10.), hogy Fehérvári Oszmán Inczédit szabadí-
totta saját magáért, Sásdi Ömer pedig egy veszprémi keresztény rabot, aki „tartozik száz tallérral”, már-
mint II. Kristófnak, amiért kiszabadíttatta török foglyával. 
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14,5% 

13,74% 

7,63% 

1,53% 

meghatározott áru (82 eset) 

készpénz (19 eset) 

kősó (18 eset) 

meghatározatlan áru (10 eset) 

keresztény rab (2 eset) 
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Batthyány II. Ferenc idején a mindennapi áruk között találunk madzagot, zsi-
nórt, kanát (kenderkötelet).38 Ugyancsak a ritkán, egy-egy alkalommal előforduló 
áruk között szerepel: fehér bélés, darutoll, iszák,39 legyező, egy kifejezetten értékes 
pászma (fonalköteg),40 pohár, ponyvafő és egy aranyas skatula. 

Batthyány II. Kristóf és II. Ádám idején nemcsak újfajta áruféleségként jelent 
meg a dohány, hanem gyakorinak is számított. A korszakban ugyancsak újdonság-
ként fedezték fel a kávét41 és a korábban Bécsből hozatott rizskását.42 A portékák 
között edényeket is találunk. Budai Ali csizmadia 1679-ben 11 tallér értékben ho-
zott findzsát,43 talán az sem véletlen, hogy a két áruféle, azaz a kávé és a findzsa egy 
időben jelentek meg az iratokban. Ebbe a 11 tallérba számították be az ibriket44 és 
kannát is,45 az előbbi korabeli értékét Palotai Szinánnál pontosan megtaláljuk: egy 
ibrikért egy tallért adtak.46 

Két kultúra találkozott, és ez tetten érhető a követelt és hozott anyagi javak ösz-
szetételénél is. A népszerű török kézműipari termékek mellett (ruhafélék, lábbelik, 
lószerszámok), a pompás és díszes fegyverek és a lovak voltak még kiemelkedően 
kedveltek. Egyértelmű, hogy a főurak saját maguk, családjuk és főúri barátaik szá-
mára „úrnak való” luxuscikkeket követeltek rabjaiktól, a főlovak mellett az ahhoz 
tartozó lószerszámot, nyerget, tigris- és párducbőrt, ruházatból is az előkelőt szeret-
ték: selyemövet, selyemzubbonyt kívántak rabjaiktól, drága skófiumot, azaz vont 
aranyat. 

Ugyancsak kedvelték a főurak az értékes, az „úrnak”, „bégnek”, ill. „vezérnek való, 
öreg, kerek” sátrat. Ez lehetett használati cikk is, hiszen Batthyány I. Ádám gyakran 
portyázott, de akár tovább is ajándékozhatta a pompás portékát. Díszes, keleti fegy-
verekre ugyancsak vágytak a rabtartó arisztokraták, és bár mind az isztambuli Por-
ta, mind a bécsi udvar tiltotta a fegyverekkel való kereskedést, váltságdíjként mégis 
eljutott a magyar, illetve oszmán főtisztekhez az ellenfél pompás fegyverzete. 

A lábbelik közül a csizma mellett a török eredetű papucs ugyancsak népszerűvé 
vált – a kiváló minőségűek ezekből is a dominusznak és főembereinek jártak –, míg 
az előbbi a lovasok számára volt pótolhatatlan, addig az utóbbi – idővel – az egysze-
rűbb emberek körében is közkedvelt lett, ellentétben a pacsmaggal, amely szandál-
féle egyáltalán nem terjedt el. 

                                                           
38 Kanaber: len, canabis (funis, restis): (kender)kötél. Antonius BARTAL, Glossarium mediae et infimae 
latinitatis Regni Hungariae, Bp., MCMI, 96. A fonalaknak, zsinóroknak a súlymértékét adták meg az adott 
korszakban. 
39 Iszák: bőrből készült általvető (tarisznya). Magyar értelmező kéziszótár A–K., Bp., Akadémiai, 1989, 
607. 
40 Fonalköteg: selyemfonal, aranyfonal? 
41 Budai Ali csizmadia 12 font kávét hozott 12 tallérért (249. cs. No 412. pag. 6.), azaz 1679-ben Batthyá-
ny II. Kristófnak 1 font kávé egy tallért ért. 
42 A rizs megjelenését és fogyasztását a budai török konyhának tulajdoníthatjuk, a török népi eledel a 
piláf alapanyaga a rizs. FEKETE , KÁLDY-NAGY, Budai török számadáskönyvek… i. m., 563. 
43 FEKETE Lajos, Egy vidéki török úr otthona a XVI. században, Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és 
Irodalomtudományi Osztály Közleményei, 15(1959), 98–99. 
44 Ibrik: öblös, füles, korsószerű kisebb ivóedény. Magyar értelmező kéziszótár A–K… i. m., 576. 
45 249. cs. No 412. pag. 6. 
46 Uo. 
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Ugyancsak a főúri udvar fényét emelte a paplan és a szőnyeg,47 ez utóbbi kifeje-
zetten az együttélés alatt terjedt el Magyarországon, holott korábban is értékes 
árucikknek, ajándéknak számított. Míg a nomád társadalomban ez mindennapi 
használatra készült, addig Nyugat-Európában, a Magyar Királyságban és az Erdélyi 
Fejedelemségben kifejezetten luxuscikknek számított.48 Leggyakrabban asztalra, 
falra került, és kimondottan értékes takarónak számított. 

Ám a mindennapi szükségletekre, így az élelmezésre is felhasználták a váltság-
díjként beszolgáltatott árut, így a behajtott jószágok húsát is. Ez hozzájárult a Bat-
thyány udvar ellátásához, az ökrök kiemelkedő forgalmát azonban nemcsak az 
óriási udvartartás és nagybirtok magyarázza, hanem a marhakereskedelembe való 
bekapcsolódás is. A beérkezett portékát ugyanis gyakran továbbadta a főúr. 

A kősó – ahogy erről esett már szó – Batthyány I. Ádám idején vált a rabváltás, il-
letve az áruforgalom egyik, ha nem a legjelentősebb cikkévé. A körmendi központba 
beszolgáltatott tömböket a tiszttartó osztotta szét, az uradalmak mindennapi hasz-
nálatára, „szükségére”, ahogy ez a forrásokban áll: vajhoz, túróhoz, húshoz, káposz-
ta sózására, teheneknek. De fizette ebből szervitorait, embereit (molnár, mészáros, 
béres stb.) is a főkapitány, illetve az 1 forintért beszámított kősótömböt továbbadta 
jobbágyainak 1 forint 50 dénárért;49 ez biztos, kockázatmentes és azonnali haszon-
nal járt. 

Összességében a török és rác rabok nagyon sokféle árut szállítottak a 
Batthyányaknak; a gazdagabb török foglyok hozták az „úrnak való” lovakat, lószer-
számokat, csáprágokat, fegyver- és ruhaféléket, míg a rácok az egyszerű, hétköznapi 
árukat. Ma talán nehéz elképzelni, hogy a ruhaféléket akár évtizedekig, több gene-
ráción át használták, a főúri körökben ugyanúgy, mint a köznépnél. A török és rác 
rabok által gyűjtött áruféleségek egyértelműen komoly szerepet játszottak a 
Batthyányak udvarának fenntartásában, a tisztségviselők fizetésében,50 a behajtott 
jószágokat pedig a mindennapi ellátásban használták fel. Bár van eltérés a követelt 
és hozott áruk összetételében, azonban a főúr zömmel számára valóban értékes, ill. 
hasznos portékához jutott. 

A beszállított áru értékét mindig a rabtartó döntötte el, a foglyok ugyan gyakran 
és sokat alkudoztak a porkolábokkal, általában azonban a főkapitánynak lett igaza. 
Nem csoda, hiszen az 1640–1650-es években Batthyány I. Ádám mindennek a leg-
főbb ura volt birtokain, ő mondta ki a végső szót, ő döntött emberről, portékáról, 
életről és halálról. 

                                                           
47 248. cs. No 1, 49, 74, 106, 111, 249. cs. No 249, 254, 299,335, 384, 410, 412. 
48 BATÁRI Ferenc, Keleti szőnyegek = Az Iparművészeti Múzeum gyűjteményei, Magyar Helikon/Corvina, 
Bp., 1979, 308. 
49 248. cs. No 112.; 249. cs. No 324. (1652) 
50 A XVII. század első felében az alkalmazott fizetés még két részből állt: pénzbeli járandóságból és ter-
mészetbeni juttatásokból. A század utolsó éveiben már mindent készpénzben fizettek. SÓS Andrea, A 
Batthyány család földesúri famíliájának javadalmazása a 17. században = Óra, szablya, nyoszolya: Életmód 
és anyagi kultúra Magyarországon a 17–18. században, szerk. ZIMÁNYI Vera, Bp., MTA Történettudományi 
Intézet, 1994,102–103, 110–111. 
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REZÜMÉ 

Az anyagi kultúra a rabkereskedelemben a követelt és a beszállított áruk alapján 
mutatatható be. Az 1587 és 1611 közötti időszakban a rabok nem annyira kész-
pénzben, inkább meghatározott áruban váltották meg szabadságukat. 1641 és 
1658 között a meghatározott áruk aránya csökkent az előző korszakhoz képest, és 
ekkor már a hozott váltságdíjak között kiemelkedően gyakori a kősó. A megszaba-
dítandó keresztény rabok aránya ugyan nem magas, viszont fontos kategória. Eb-
ben a korszakban megnőtt a készpénzben teljesített váltságdíjak aránya is. 1679 és 
1689 között továbbra is a meghatározott áruféleségek aránya a legmagasabb, a 
második helyre került a készpénzteljesítés, a kősó is tartotta a helyét a behozott 
váltságdíjak között. Összességében a török és rác rabok nagyon sokféle árut szállí-
tottak a Batthyányaknak; a gazdagabb török foglyok hozták az „úrnak való” lovakat, 
lószerszámokat, csáprágokat, fegyver- és ruhaféléket, míg a rácok az egyszerű, hét-
köznapi árukat. Kifejezetten keresettek voltak a törökök által kikészített bőrök és az 
ebből készült lábbelik, amelyeket többnyire a hódoltsági központokban készítették: 
csizmák, papucsok. Ma talán nehéz elképzelni, hogy a ruhaféléket akár évtizedekig, 
több generáción át használták, a főúri körökben ugyanúgy, mint a köznépnél. A 
török és rác rabok által gyűjtött áruféleségek egyértelműen komoly szerepet ját-
szottak a Batthyányak udvarának fenntartásában, a tisztségviselők fizetésében: a 
kősó, marha, abaposztó, csizma és a prémek, a behajtott jószágokat pedig a min-
dennapi ellátásban használták fel. Bár van eltérés a követelt és hozott áruk összeté-
telében, azonban a főúr zömmel számára valóban értékes, ill. hasznos portékához 
jutott. 

MATERIAL CULTURE RELATED TO RANSOM SLAVERY ON THE BAT-

THYÁNY ESTATES 

IN THE 16TH AND 17TH CENTURIES 

When considering ransom slavery, the material culture can be described by the 
demanded and brought goods. Noblemen’s demands change from time to time. It 
seems that during the last period they rather demanded cash from their captives as 
ransom, but the proportion of a given commodity was more important in a certain 
aspect, which reflects the demands of certain captain generals in the Batthyány 
family. Between 1587 and 1611, the captives paid for their freedom with a nego-
ciated article and not so much by cash. Between 1641 and 1658, the ratio of differ-
ent commodities decreased compared to the previous period, and fossil salt was 
rather common ransom. The number of Christian slaves to be freed is not so high 
but still an important category. At this time the number of ransoms paid in cash 
became higher. Between 1679 and 1689, the ratio of commodities was the highest, 
while cash and fossil salt still paid an important role occupying the second place on 
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the list. Altogether, the Turkish and Serb slaves brought a lot of articles to the Bat-
thyánys, the richer Turkish slaves provided the horses suitable for noblemen, har-
ness, weapons and clothes, while the Serbs brought the everyday goods. There was 
a rather high demand for Turkish leather goods and footwear: boots and slippers 
that were made in the main cities of the territory ruled by the Ottomans. Today it is 
hard to imagine that clothes were worn by generations even in noble families as 
well as in common ones. The goods collected by Turkish and Serb slaves played an 
important part in maintaining the Batthyánys’ court. The fossil salt, cattle, linen, 
boots and furs served as a payment for their officials, and animals were used to feed 
the common people. Although there was a difference between the composition of 
the demanded and the provided goods, the noblemen could get hold of commodi-
ties that were valuable and important for them. 
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