
VÁRVIZSGÁLATOK 1557—58-BAN. 

MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. 

4. Eger vára. 

Elvegezvén utasításunk szerint dolgainkat Trencsónben, elég 
veszedelmes és igen hideg időben Egerbe utaztunk. Megérkeztünk 
pedig oda deczember 23-kán, a hol a püspök úrra február 2-káig 
nagy költségünkkel és nehezen várakoztunk (folytatván dolgunkat 
az alatt is, a mit az ő távollétében végezhettünk). De midőn a püs-
pök úr se nem jött, se érkezéséről nem nyerhettünk semmi biztosat, 
gondolván, hogy talán a Felségeddel való dolgai, vagy a lázadók 
mozgalmai miatt egyátalában nem fog jönni, a többi helyeket sem 
hanyagolhatván el, a hová Felséged parancsából mennünk kellen-
dett, hátrahagyván ott teljes utasítással biztos társunkat Pesthy 
Ferenczet, Murányba távoztunk. Hogy pedig Egerben mind mi, 
mind Pesthy Ferencz mit végeztünk, azokról Felsegednek a követ-
kezőkben számolunk be. 

Először is a mint Egerbe érkeztünk, mindjárt másnap leve-
leket, követeket küldtünk a jászokhoz, kunokhoz s a török alatt 
levő Pest, Csongrád, Solt megyei jobbágyokhoz megparancsolván 
nekik, hogy a kérdezendőkre felelni késedelem nélkül hozzánk 
jöjjenek. 

Azután a lőszerek és hadi gepek szemlejéhez, vizsgálatához 
es összeírásához fogtunk, a melyeket az általunk összeirt leltárból 
bővebben megmeltóztatik érteni Felséged. 

Az ágyúkat, szakállasokat és puskákat alkalmas és kellő he-
lyen elhelyeztettük s hogy kerekeik a fagyban el ne rothadjanak s 



maguk az ágyúk meg ne repedezzenek, jelenlétünkben deszkákkal 
befedettük. 

Puskapor jó mennyiségben van itt Egerben s elég alkalmas 
helyen tartatik, de mivel a boltok, melyekben tartatnak, egymással 
érintkezesben vannak, veszedelmesnek láttuk, ha a puskapor egy-
azon rakáson tartatik, miért is, minthogy a tisztviselők a múlt év-
ben a vár piaczán koczkakövekből börtönt kezdtek epíteni, a mely 
azonban még nem készült el, megparancsoltuk, hogy ezt az épü-
letet minél előbb fejezzék be s a puskapor egy részét abban he-
lyezzék el, míg alkalmasabb helyről gondoskodva lesz. 

Van itt egy harang, mintegy -40 mázsa súlyú, hosszú idő óta 
a földön hever, meg van repedve s a harangozásra használhatatlan ; 
ebben az egyenetlenkedö időben könnyen nélkülözhető is az ilyen 
harang, különben sincs hely, még ha ép volna is, a hova felhúzni 
lehetne. Ennélfogva, de meg mert a nagy területű vár szűkében 
van a sugárágyuknak (falconeta), alázatosan javasolnók, hogy meg-
olvasztatván, belőle három vagy négy sugárágyú öntessék. Békes-
séges időben aztán lehetne helyette alkalmasabb harangot szerezni. 

Továbbá összeirtunk mindenféle élelmiszert. A gabona, mely 
a vár piaczán vermekbe van elrakva, ott a télen át semmiképp se 
tartható el; az sem eshetett volna meg kár nélkül, ha fölmérés vé-
gett a vermekből kihordattuk volna s ismét a vermekbe, minthogy 
magtár éppenséggel nincs, visszarakattuk volna; azért ezt a Fel-
séged számvevőjének becsületére bíztuk, hogy a kiosztás alkalmával 
szorgalmasan számadást vezessen, mi által ellenőrizhető, hogy a 
mennyiség, melyet az udvarbíró az egyes vermekben lenni állított, 
megvan-e ? 

És noha mi decz. 27-én minden élelmiszert leltárba vettünk, 
mégis a püspök úr márcz. 1-én Pesthy Ferencz előtt azokat újból 
összeiratta. Találtatott pedig, a mint a leltárban foglaltatik, búza 
5205 negyedrész, méretlen liszt, mint nekünk az élelemosztó állítá 
3000 negyedrész, árpa es zab 5655 negyedrész, 167 hordóban 2280 
veder bor, 181 szalonna, kisebb-nagyobb malacz 57, juh 335, fejős 
tehén 40, 20 hordó eczet, 20 sajt. Találtunk még egyéb aprósá-
gokat, melyek a leltárban részletesen le vannak irva, de hogy Fel-
séged a vár élelmezóseről könnyebben tájékozódjék, azért a főbb 
élelmi szereket itt is felsorolandóknak tartottuk. 



Hogy pedig az 1557-ik évi jövedelmekből Felséged kegyelmes 
egyezséglevele szerint úgy a pénz, mint az élelmiszerek harmad-
részéből a püspök mennyit juttatott, Felséged az ide csatolt kivo-
natból kegyelmesen megméltóztatik látni. 

A mi a vár épületeit illeti, jóllehet sok az épület, mégis a 
jelen időhöz mérve még sok nagy épületet és hadi felszerelést lát-
szik nélkülözni a vár. A leginkább szükségeseket és semmiképp se 
halaszthatókat, sőt kora tavasszal fölépítendőket és átalakítandókat 
illetőleg tehát meghagytuk Pesthy Ferencznek, hogy azokat ajánlja 
a püspök úr figyelmébe s azok felől állapodjék meg vele. Ezeknek 
eszközlésére a püspök úr (miként Pesthy Ferencz leveléből értesül-
tünk) ajánlkozott is. Továbbá, hogy mely épületek lennének kora 
tavaszszal sürgősen felállítandók, Felségednek íme alázatosan elő-
terjesztjük. 

Először is azok a falak, melyek az esztergomi érsek úr idejé-
ben épültek és a régi alapozásokból és falakból készültek, annyira 
összeomlottak s az ágyúgolyóktól oly szeles hasadékok támadtak 
rajtok, hogy vélemenyünk szerint, ha idején ós gyorsan ki nem 
javíttatnak, mindenesetre romba fognak dőlni es a vár a város felől 
minden vedelem nélkül pusztán fog állani. Miért is utasítottuk 
Pesthy Ferenczet, hogy a püspök úrral tárgyaljon s legyen rajta, 
hogy tisztjeivel mielőbb, még e télen, mikor a várjobbágyok mun-
kája szünetel, az anyagot hordassa össze s az előleges intézkedé-
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seket tegye meg. ügy véljük, hogy ez nagy munka nélkül végre-
hajtható, ha az új alapozástól a régi oszlopok közt, melyek t. i. a 
régi falat támogatják, vonatik az új fal, mert ez által nemcsak a 
régi építkezés erősbül, hanem a fal is a város felől szilárdabb és 
vastagabb lesz. A bástyák, melyek az előtt a vár körül emeltettek, 
minden tető nélkül állanak, annyira, hogy az ostromszerek befedé-
sére szolgáló nagy gerendák az esők és nyári zivatarok miatt egy-
részben már rothadásnak indúltak. Megparancsoltuk tehát, hogy 
azonnal téglákat és deszkákat vásároljanak, azokkal a bástyákat 
befödjék, hogy az ostromszerek ne legyenek az esőnek kitéve s a 
katonák az éjjeli-nappali őrséget végezhessék. 

Végül, minthogy az egész fal, mely a várat mindenfelől körül-
veszi, nélkülözi a sétálókat, megparancsoltuk, hogy azokat is csi-
nálják meg, hogy a katonák körűijárkálva, az éjjeli vigyázást ké-



nyelmesebben gyakorolhassák, mert ahogy most vannak, rajtok a 
katonák igen nagy veszedelemmel mozoghatnak. 

Az árkok, melyek a váron kívül a hegy felé húzódnak, igen 
keskenyek; ez a jobbágyok dolga levén, megparancsoltuk, hogy 
az árkokat mélyebbre és szélesebbre ássák, a belőlük kihányt földet 
pedig részint a várba hordják, részint az árkokon túl levő szakadé-
kokat és gödröket tömjék be velők és a földszínével hozzák egye-
nességbe, hogy az ellenség el ne rejtőzködhessék bennök s az ár-
kokat könnyen meg ne közelíthesse. 

Van még egy másik árok is, mely a belső várat a külsőtől 
elválasztja, a melyben nem kevés földhányás hagyatott s a melyre 
egy híd van fektetve. Megparancsoltuk, hogy azt a földtömeget távo-
lítsák el, hogy az ellenség azon gát mögött ne rejtőzhessek s a falat 
veszedelem nélkül meg ne mászhassa. Mert ahogy most van, a 
bástyából, mely az árokra van építve és emelve, a falak semmiképp 
se védelmezhetők. 

Van ezenkívül a várban négy, földből hányt domb, a melyek 
nem csekély hasznot hajtanának, ha valamivel magasabbak és szé-
lesebbek volnának, de ahogy most vannak, mind az ostromszerek 
nehezen és kényelmetlenül kezelhetők és forgathatók, mind a ka-
tonák nem mozoghatnak rajtok biztosan. Az a domb a templomtól 
hátrább volna emelendő, illetőleg átalakítandó. 

Egyetlen egy magtár sincs ebben a várban és minden termény-
vermekben, gödrökben tartatik, és bár a termény azokban eléggé 
alkalmasan eltartható, mégis a liszten, a mi pedig most boltok-
ban tartatik, némi romlás tapasztalható. Azért javasolnók, hogy 
az újonnan építendő házak padlásán a liszt számára tartók készít-
tessenek, a mi csekely költséggel eszközölhető. 

Van még a várban több hely, a mely epitésre s kellő gondo-
zásra szorul, de ezeket a Felséged által kegyelmesen ide küldendő 
építészre bízzuk, azokat azonban, a melyek veszély és kár nélkül 
egyátalában nem halaszthatók, már kora tavaszszal átalakítandók-
nak véleményezzük. 

Megparancsolta továbbá kegyelmesen Felséged, hogy az egri 
vár javai, tartozékai felől s a belőlök folyó jövedelmekről puhato-
lózzunk, azokat a faluk neveivel együtt összeírjuk. Mi, legkegyel-
mesebb Urunk, ezeknek szorgalmasan utána jártunk s a mennyire 



lehetett jövedelmeikkel összeírtuk, a mint azt Felséged az általunk 
átnyújtott lajstromból bővebben megméltóztatik érteni. Azonban 
ezekből a török pusztítás miatt igen csekély jövedelmet tapasztal-
tunk ós azokat a tisztek — összesen 40 lovag szolgál — szedik be. 

A szőlőhegyek eleg terjedelmesek volnának ugyan, de a tö-
röktől való félelem és szomszédsága miatt el vannak hagyatva; 
különben is, hogy az egyes szőlőhegyen hány tulajdonos van, s 
hogy az egyes szőlőktől a tulajdonosok mennyi pénzt fizetnek, azt 
a téli időjárásban kipuhatolni nem lehetett. Annyit tapasztaltunk, 
hogy a szőlőktől nem pénzt fizetnek, hanem kilenczedet és tizedet. 
Tisztán a várhoz tartozó szőlő, egy darabkát kivéve, a mely nem 
régiben egy jobbágy magszakadása folytán foglaltatott a várhoz, egy-
átalában nincs. Aki a szőlőmivelést űzni akarja, itt bőven mívelhet 
elhagyott és elhanyagolt szőlőt; csakhogy a nyavalyás jobbágyok 
nemhogy a földesúr, de még a magok szőlőjét se merik mívelni a 
töröktől való félelmükben. 

Eev és vám a Tisza folyón régebben sok volt, de a szolnoki 
vár elfoglalása óta részint elpusztultak, részint pedig jövedelmüket 
a török tisztek szedik; magához a várhoz csak ket vám jövedelme 
szedetik. 

A kilenczed jövedelmeket, úgyszintén a termény es egyéb 
tizedeket a várjobbágyoktól elég alaposan megtudakoltuk, de azt 
mondják, hogy a bortizeden és kilenczeden kívül egyebet a várba 
nem fizetnek, mert a többi tizedeket a tisztek szedik be. Hogy pe-
dig a várnagynak mennyi tizedet és kilenczedet űzetnek, a felől 
némelyek vallottak, mások semmit se tudtak. 

A vár tartozékairól, valamint a jászok és kúnok tisztjeiről és 
az Egerben levő nemesek lovasairól, úgyszintén az elfoglalt javak-
ról s azok jövedelmeiről, nem különben az ezen javakból eltartandó 
lovasok számáról szorgalmasan puhatolóztunk s úgy találtuk, hogy 
a Nagy- és Kis-Kúnság tisztjei 24 lovast tartanak, a jászokéi 1 2-őt, 
a püspöki javak tisztjei 40 lovast, az Egerben lakó nemesek 31 
lovast, nagyságos Báthory András pedig a bujáki vár tartozékai 
után nyolczat tartoznék tartani, de nem tart s így a lovasok összes 
száma 115-öt tesz. 

Élelmi szert nemcsak a várbeli családoknak osztanak, hanem 
a vár ejjeli őrzésében részt vevő főbb lovasoknak is; ez naponként 



kitesz 111 font húst, kenyeret mintegy 9 negyedrész búzából süt-
nek, bort csaknem minden nap 5 bécsi vederrel osztanak ki, nem 
számítva egyéb apróbb ételnemüeket. Mi tehát látván a nagy ki-
adást, meghagytuk Pesthy Ferencznek, hogy tárgyaljon a püs-
pökkel, hogy a felesleges cselédeket távolítsa el s az élelmezesbe 
mértékletességet hozzon be, hogy ne tökíttessék el annyi élelmiszer. 

Hasznos földmüvelés és illendő, alkalmatos gazdaság az el-
lenség közelsége miatt nem űzhető; s noha a városban van major, 
de ott nem tartható sok marha, hanem csak annyi, a mennyi a 
napi szükségletre elegendő. 

A kocsmárlás felől vizsgálatot tartottunk, de a lakosok nem 
tudták megmondani, hány hordó bort mérnek ki; azoktól azonban, 
a kik a tisztektől czédulákat tudtak felmutatni Eördegh Péter ma-
gyar kamarai számvevő, a tisztek megszámoltatása végett, a czé-
dulákat elvette; ezek alapján aztán biztosabb és pontosabb szám-
adásra lesznek a tisztek vonhatók. 

Felséged azzal is kegyelmesen megbízott bennünket, hogy a 
vár tartozékain kaszáltatni szokott széna felől is vizsgálódjunk, 
vájjon azt egyenesen a lábasjószágok etetésére fordítják-e, vagy 
pedig másoknak pénzért eladják? Mi tehát elég szorgalmasan 
utána jártunk s azt mondták nekünk, hogy a vár falvaiban levő 
réteket és mezőket a korábbi püspökök engedélyéből a tisztek ma-
guknak kaszáltatják, a közelebb eső rétekről pedig a várba hordják 
be a szénát s a juhok ós marhák eltartására fordítják. 

A bőröket illetőleg megparancsoltuk az udvarbírónak, hogy 
jövőre úgy a birka, mint az ökör és borjúbőrőkről számadást ve-
zessen, a mit aztán tartozik bemutatni a magyar kamarának. 

A várnagyok legényei felől, a kik Felséged élelmiszerein 
élnek a várban, vájjon szemle alkalmával a lovasok számába fölvé-
tettek-e s a várnagyok kapnak-e értök fizetést a fizetőmestertől? 
szorgalmasan tudakozódtunk úgy a káptalantól, mint az Egerben 
lakó nemesektől, de biztos értesülést nem tudtunk szerezni. Azt 
mondták ugyanis a káptalani tagok, hogy ők a szemlén soha se 
voltak jelen s nem is vettek észre semmit se. Mi mindazáltal a 
mostani számvevőnek szigorúan megparancsoltuk, hogy serényen 
nézzen utána és vigyázzon, hogy ezentúl az ilyen legények, a kiket 
a tiszteknek és nemeseknek Egerben saját jövedelmükből kell tar-



taniok, a szemle alkalmával lovaikkal együtt ne a többi várnéppet 
vétessenek jegyzékbe. Alázatosan javasoljuk pedig, hogy midőn 
Felséged szemlemestere az egri katonaság szemlejére kiküldetik, 
méltóztassék Felségednek őt utasítani, hogy az ilyen legényeket, 
tisztek, valamint nemesek lovasait a számvevő jelenlétében elkü-
lönítve vegye szemlére, hogy csalás ne történhessék. 

Felséged lovassága és gyalogsága felett a szemlét nem ejthet-
tük meg, mert a lovasság sohase volt teljes számmal jelen; ugyanis 
alighogy Egerbe jöttünk száz lovast mindjárt Tlielekessy Imre se-
gítségere küldtünk, adván nekik saját pénzünkből egy havi zsoldot; 
egyes napokon pedig 50, újból 20, máskor 10 lovas küldetett ki, 
hogy a török és a lázadók várai felé vezető útakat bátorságban 
tartsák; azonkívül csaknem mindennap küldettek ki lovasok kém-
szemlére, úgy hogy sohase volt lehetséges a katonaságot teljes 
számban elénk állítani. Meggondoltuk azt is, hogy a katonák, ha 
szemlére vesszük őket, fizetésök ki nem elógítése miatt panasz-
kodni fognak s tőlünk követelendik a fizetest. Tanácsosabbnak lát-
tuk tehát, hogy a katonaságot a püspök ur jelenlétében Pesthy Fe-
rencz vegye szemlére, a mit Pesthy végre is hajtott. Mint a szemle-
jegyzékből értettük, találtatott 402 lovas, ide nem számítva a tisz-
tek és nemesek lovasait, a kikkel megejtetvén a számadás, 1558. 
febr. 28-ig még 7832 magyar ft. és 41 dénár zsoldhátralék áll fenn. 
Gyalogság a várban és a városban találtatott 356, tizedes pedig 52, 
a kiknek a január 15-től 1558 február végéig havonként járó más-
fél forint nem fizettetett még ki s a püspök úr nem is akarja őket 
erről az időről kifizetni. 

A kúnokról és jászokról szinten tudakozódtunk, rendes jöve-
delmüknek utána jártunk, az erről való jelenteseket lajstromba 
írtuk s Felségednek ezennel bemutatjuk. 

Arról is értesültünk, hogy a kúnok székéhez tartozó némely 
falukat, valószínűleg helytelen informatio alapján Felséged bizo-
nyos embereknek adományozott; minthogy pedig azok mindig 
Felséged szent koronájához tartoztak, alázatosan javasoljuk, hogy 
azoktól, a kik birják, visszavétessenek. így egy falut, Báboczka ne-
vűt, bizonyos Zalanczy János bír ja; a másikat, névszerint Kakatot 
Ewsthes János és István, Báthory András szolgái birják, a harma-
dikat, Hegyest bizonyos Hegyessy Jakab, a negyediket Tharnóczy 



István és Palóczy Sebestyén gyulai katonák bírták, de midőn meg-
tudtuk, hogy csak további tetszéséig adta Felséged nekik s ők a 
szerencsétlen népet szerfölött nyomják, nevezett falut ismét vissza-
foglaltuk s Felséged levele értelmében, melyet a lakosok nekünk 
felmutattak, a többi falvakhoz csatoltuk. 

Es noha a Felséged és a püspök ur közt kötött egyezseg sze-
rint a kúnok és jászok s egyéb falvak Egerhez foglaltattak, de ke-
gyelmesen megparancsolni méltóztatott, hogy jövedelmöket külön 
számadó tisztjök Felseged reszére tartozzék szedni, mégis, miként 
Pesthy Ferencz írja, nevezett püspök úr az ökröket, juhokat, vajat, 
sajtot s egyéb ajándékokat a mondott kúnoktól és jászoktól a 
maga részere akarja behajtani. Ennélfogva alázatosan javasolnék, 
hogy Felséged komolyan figyelmeztesse a püspök urat, hogy az 
egyezség ellenére semmit se cselekedjék. 

A mi pedig a török hódoltság alatti megyékben levő nemesi 
es egyházi javakat illeti, melyek ez időben Egerhez voltak fog-
lalva: noha mind leveleinkben, mind hírnökeink által — a m i n t 
feladatunk volt — eléggé igyekeztünk őket inteni, hogy jöjjenek 
hozzánk, mégis igen kevés faluból jöttek Egerbe a jobbágyok. Nem 
is tudjuk, vájjon a török, vagy a tisztek akadályozták-e őket a jö-
vetelben? Zarkandy Pál, a várnagy úgy mondá nekünk, hogy azt 
a vidéket a török a lázadók ellen Munkács vára alá magával hur-
czolta, s a jobbágyok ezért nem jöhetnek hozzánk; azok is a kik 
bejöttek, semmit se mertek a tisztek ellen panaszkodni, csak az adó 
miatt. Annyi bizonyos, hogy az egri katonák nagy darab területet 
birtokolnak, de ez iránt puhatolóznunk igen bajos volt, minthogy 
a török közelsége miatt a helyszínére kimenni nem lehetett s a ka-
tonák se merték a békeszünet miatt a jobbágyokat behajtani; kü-
lönben ha mindnyájan bejöttek volna is a jobbágyok, a katonák 
ellen semmit se mert volna egyik se szólani. Azonban a mostani 
számvevőnek megparancsoltuk, hogy ezekről a javakról titokban 
puhatolózzék s Felségednek mindenről jelentést tegyen. 

A lázadóknak ezen varhoz foglalt javai felől szintén nem 
szerezhettünk tudomást, mert azokat, a melyek hűtlenség miatt 
elfoglaltattak, azoknak, a kiktől elfoglaltattak, Felséged ismét 
kegyelmesen visszaadta, csakhogy megnyerhesse őket; némelyeket 
bizonyos embereknek adományozott, egy nagy részét pedig a kan-



czelláriai jegyzőknek, úgyhogy némelyiknek 300, egy bizonyosnak 
pedig 500 jobbágyot is méltóztatott adományozni, a miről az egri 
katonák sokat panaszkodtak előttünk s kértek bennünket, hogy 
Felségedet ez iránt tájékoztassuk, mert magukra igen sérelmesnek 
mondották, hogy midőn ők a szerencse változandóságát mindig 
fejők veszedelmével és vérök omlásával kénytelenek tapasztalni, 
mégis Felséged őket az ilyen javadalom élvezetétől csekélyebb ér-
demekkel szemben megfosztja. 

Ránk bízta továbbá Felséged azt is, hogy a katonákkal, a 
mennyiben Felséged zsoldján tartatnak, alkudozzunk, hogy a fog-
lyok egyharmadát Felségednek engedjék át; de minthogy a püs-
pökség már el van adományozva, ennélfogva a püspök úr a katonai 
rendtartást is meg fogja változtatni; tehát a katonák az ez ügyben 
való határozásukat a püspök úr megérkezése utánra halasztották. 
Meghagytuk azért Pesthy Ferencznek, hogy a püspök úr által fo-
gadandó új katonákkal Felséged nevében ez iránt tárgyaljon, a mit, 
miként írja. meg is tett Pesthy Ferencz, de a katonák semmiképp 
se akartak ráállani ez ajánlatra s a dolgot, mint Pesthy Ferencz 
leveleből értjük, Felséged elé föllebbezték. 

Azt is kegyelmesen megparancsolta nekünk Felséged, hogy 
az öt forrásról czímzett karthauzi kolostor javait Felséged hasznára 
foglaljuk le. Azonban legkegyelmesebb Urunk ! azokat a birtokokat 
Felséged másoknak adományozta; így az egyiket jelesül Noszvajt 
Figedv Jánosnak zálogosította el Felséged 2000 frtban, a többi 
birtokokat pedig összes hasznukkal az egri káptalannak adomá-
nyozta. 

Van egy Bél nevü apátság egyház nélkül, melyet — úgy 
mondják — a mostani esztergomi érsek úr Szarvaskő várához fog-
lalt. De mivel az se az egri püspökséghez, se Szarvaskő várához 
nem tartozik, hanem Felséged adományozása alá, ennélfogva uta-
sításunk szerint Felséged hasznára visszafoglaltuk s megparan-
csoltuk a mostani ellenőrnek, hogy annak jövedelmeit Felséged 
javára szedje be s az azon birtokokon termett bort mérje ki. De elha-
tározásunk után ertesültünk, hogy a püspök úr azokat a birtokokat 
ismét Szarvaskő várához foglalta, miért is a legalázatosabban java-
solnék : méltóztassék Felsegednek komolyan figyelmeztetni a püs-
pök urat, hogy mind ezt az apátságot, mind azokat a jószágokat, 



melyek a püspökséghez nem tartoznak a Felséged és a püspök 
ur közt létrejött egyezség értelmében az ellenőr számadása mellett 
Felséged birtokába bocsássa. 

Arról is tájékoztatni kívántuk Felségedet, hogy mely szemé-
lyek és eszközök híjával van a vár s noha annak jegyzékét a püs-
pök ür részére Egerben hátra hagytuk s őt Felséged nevében ezen 
szükségletek beszerzésére figyelmeztettük, és ő, a mint Pesthy Fe-
rencz leveléből értesültünk, ajánlkozott is azoknak beszerzésére, 
mégis tanácsolnék, hogy Felséged szinten figyelmeztesse a püspök 
urat, hogy e szükséges dolgok beszerzését haladektalanül eszközölje. 

Az egri várhoz szükséges dolgok: 
Egy lakatos. 
Egy ágyúmester, gyakorlottabb, mint a milyenek ott vannak. 
Rézlemezek, ágyútöltő lapátok (vulgo ladschauffeln) készí-

téséhez. 
Vastagabb és vékonyabb spárgák a tüzszerszámokhoz. 
Kézi mérleg, sulyokkal. 
Kisebb-nagyobb drótok (vulgo evsendradt). 
Csigakötelek a nagyobb ágyúk és sugárágyúk emelésére. 
Két rézüst a salétrom olvasztásához. 
Gyújtó gyertyák. 
Két rézrosta, egyik a puskapor, másik a szakállasok porá-

nak rostálására. 
Zacskók, lőpor hordáshoz. 
Négyszögletes vasrúd (vulgo lemeysen). 
Mindenféle kulcs, bőven. 
Vaskapák. 
Ásók. 
Talicskák. 
Szórólapátok. 
Szén. 
Fűrészek. 
Fúrók. 
Tölgyfák az épületekhez. 
Gerendák és deszkák. 
Fák a várat fenyegető szükség esetén. 
Venyigek és karók, kosarak fonásához. 



A vármegyék jobbágyai a közmunkán kívül vármunkára ki-
rendelendők. 

A töröknek behódolt jobbágyok ne bocsáttassanak be a várba, 
hanem a váron kívül hallgatandók ki. 

A rácz kereskedők portékáikkal ne bocsáttassanak be a várba. 
A vár nagyobb kapui mindig bezárva álljanak s csak szükség 

esetén nyittassanak ki. 

5. Szarvaskő vára. 

Ámbár, legkegyelmesebb Urunk ! a Felsegedtől kapott utasí-
tásunkban nem volt ránk bízva Szarvaskő várának megvizsgálása, 
mindazáltal, minthogy a vár maga mindig a püspökséghez tarto-
zott, nem akartuk vizsgálatlanül hagyni. Oda útaztunk tehát január 
10-kén, s ott akkor nem találtunk egyéb élelmiszert, mint 20 hordó 
bort, körülbelől 4 negyedrész lisztet s egy szalonnát. A vár elha-
gyatott, a falak romokban, az erődítésre semmi se fordítva. 

A várnagy, Horváth András nem csinált egyebet, mint a vár-
nyavalyás jobbágyait, sőt a másokéit is fosztogatta. Hogy a szeren-
csétlen parasztok mennyi panaszt emeltek ellene, Felséged a vizs-
gálatból, melyet már előbb a nyomorúlt jobbágyok kerelmére az 
egri káptalan foganatosított s melyet ime Felséged elé terjesztünk, 
kegyelmesen megméltóztatik erteni. Miért is a fenséges herczeg ur, 
Miksa cseh király stb. a mi kegyelmes urunk a leghatározottabban 
utasította főtisztelendő Body György urat, Eger vár pnefectusát és 
kormányzóját, hogy nevezett Horváth Andrást szorítsa a szegény 
népnek adandó elégtételre ; és ő a rendeletet a jobbágyság kártala-
nítása iránt nevezett Horváth Andrásnak át is adta. Mind-
azáltal nincs minden jobbágy kielégítve; ezek a mi kerdezősködé-
sünkre előadták, hogy némelyeknek a tőlük hatalmasúl elvett ket 
malaczért csak 50 dénárt fizetett, másoknak meg csak 25 dénárt, 
ismét másoknak semmit se. 

Meghagytuk tehát Pesthy Ferencznek, hogy nevezett Horváth 
András fölcserélése iránt a püspök úrral tárgyaljon; a mit teljesí-
tett is, mert az ő helyére bizonyos Gadóczy Gábor tétetett; de alá-
zatosan javasolnók, hogy nevezett Horváth, Felséged levelével 



számadás végett azonnal a magyar kamarára idéztessék. Pesthy 
Ferencz erre, hogy t. i. április 1-én a kamara előtt megjelenjen, 
utasította is őt, azonban Horváth ez intést a számadás iránt eddig 
elhanyagolta. 

Az épületekről és hadi szerekről a püspök úr tartozik gondos-
kodni, minthogy ő is, miként elődjei, egyedül saját hasznára akarja 
a várat fordítani. Alázattal javasolnók tehát, hogy Felséged a püs-
pök urat komolyan figyelmeztetni kegyelmesen méltóztassék az 
erődítés eszközlesére, hogy az az ellenség kezébe ne jusson. 

6. Murány vára. 

Miután a főtiszt, egri püspök Yerancius Antal megérkezésére 
sokáig várakoztunk s jöveteléről még sem nyerhettünk semmi bi-
zonyos hírt, hogy az időt ne töltsük s haszontalan kiadásokat ne 
okozzunk, Pesthy Ferenczet teljes útasítással ellátva Egerben 
hagytuk, magunk pedig Felséged rendelete szerint ide Muránvba 
útaztunk, megérkezvén Felséged murányi várába febr. 6 án. A vár 
kapitányát, Maskó Menyhértet nem találtuk itthon; a mint érte-
sültünk ő fensége a cseh király stb. a mi kegyelmes urunk rendelte 
magához Bécsbe. Mi azonban Felségedtől nyert megbízatásunknál 
fogva az ő távollétében is legelőbb a várban talált mindenféle 
élelmi és ostromszereket szorgalmasan megvizsgáltuk, számba vet-
tük s leltárba összeírtuk, melyet legalázatosabban Felséged elé ter-
jesztünk. 

Hogy azonban Felséged minél rövidebben áttekinthesse a 
várban talált élelmi szereket, azok rövid foglalatját itt adjuk. Ta-
láltunk 3079 bécsi mérő gabonát, füstölt húst 71 mázsát, a rossz 
gondozás miatt jobbára megpenészedve, elromolva, 162 szalonnát, 
627 sajtot, 3 hordócska begyúrt sajtot, 700 magyar sót, 8 tehenet, 
4 tinót, 40 kisebb-nagyobb disznót, 12 mázsa faggyút, 192 bécsi 
vedert tartalmazó 24 hordó bort, 6 hordócska mézet, 109 korecz 

*) Coretus, vesszőből, gyékényből font űrmérték, mint a kosár. Mik-
losics: Etym. Wörterbuch der slavischen Sprachen cz. munkájában a meg-
felelő magyar elnevezést Korecz-nek írja s ettől eltérni — noha a mai iro-
dalmi nyelvben ismeretlen — én sem akartam. 



serárpát; a mint ezeket rendre leírva magában a leltárban bőveb-
ben megméltóztatik látni Felségednek. 

Ezután hozzá fogtunk a jobbágyok kikérdezésehez és össze-
írásához és a Felséged murányi várához tartozó jövedelmek ki-
puhatolásához. Szorgalmasan összeírtunk minden falut a jobbá-
gyok számával, rendes es rendkívüli jövedelmeikkel es szolgálmá-
nyaikkal. Tapasztaltuk pedig, hogy a vár fentartására a vár tarto-
zékaiból igen csekély jövedelem foly be, mert a falvakat részint a 
török, részint a hűtlen Bebek fölégette, elnéptelenítette, teljes-tö-
kéletesen elpusztította. A megmaradt jobbágyok, a kiknek alig van 
napi betevő kenyerök, a töröktől való félelem és közelség miatt nem 
mívelik a földet, még meghálni se mernek házaikban, hanem va-
dak módjára az erdőkben kénytelenek lappangani. 

Foglalt birtokok, t. i. melyek Bebek némely hűtlen nemes 
szolgáinak lázadása miatt a várhoz foglaltattak, jelenben nincse-
nek, mert azokat Bebek György meghódolása után azoknak a ne-
meseknek, a kiktől elfoglaltattak, Felséged mind visszaadta. 

Ezeknek elvégzése után az epületek és a várerődítések szem-
lejehez fogtunk s tapasztaltuk, hogy eddigelé semmit vagy csak 
keveset epítettek, hacsak az nem, hogy a mióta a spanyol kato-
nák Basó idejében feltámadtak, a szikla vagyis hegy letaroltatott, 
de nem kielégítően ; az ágyúval összelőtt fal is valami kevéssé kija-
víttatott. A most folyó esztendőben pedig, a mikor Maskó a kapi-
tányi tisztet átvette, a lakóházához egy kis házacskát építtetett. 
Azonkívül a várőrség legnagyobb része a vár piaczán szétszórva, 
rend nélkül, kinek hol tetszett, fabódékat epített a várnak inkább 
akadekára, hogy ne mondjuk kárára, mint hasznára; mert (a mit 
Isten távoztasson) ha tüz támad és szél járul hozzá, a mi a vár-
ban — magosan feküdven — gyakori és erős szokott lenni, félő, 
hogy a vár lángba és hamuba borúi; ezek az épületek ugyanis 
jobbára fából vannak s tűzoltó eszközök sincsenek a várban, se 
pedig víz a tűzoltáshoz. Miért is komolyan figyelmeztettük az al-
kapitányt és a katonákat (maga a kapitány távolievén), hogy a tűz-
veszélyre különös gondjuk legyen s vigyázzanak, hogy különö-
sen a mostani időben valaki csellel, csalárdsággal lángba ne borítsa 
őket s őrizkedjenek, hogy valami ismeretlen vagy gyanús embert 
ne bocsássanak be a várba. 



Ezeken felül a kapuhoz közel, a hol a várba bejárni, Basó az 
ostromkor földdel vegyesen fából sánczot emeltetett, mely a ziva-
tarok és időjárás miatt romlásnak indúlt. Ennek a helyreállítása 
tehát hasonlóképpen szükséges volna, de inkább kőből, a sok ok 
között a tűztől való félelem miatt is. 

Van a várban továbbá egy, két kőre járó malom, melyet a vár 
egykori udvarbírája Fajgel Peter csináltatott s a mely igen hasznos 
munkát végez. 

Hogy azonban a várbeli építkezésekről nyíltabban beszéljünk : 
nagy szükség van az építésre, mert az épületek ócskák és bedőléssel 
fenyegetnek, úgy hogy fával megtámogatva tartatnak fenn. Hiány-
zanak az alkalmas helyiségek és házak az élelmi és ostromszerek 
elhelyezesére; most mindezek alkalmatlan helyen és összevissza 
tartatnak, úgy hogy itt se magtár, se fegyvertár nem található; az 
a magtár is, a melyben most a termenyeket tartják, fából van s 
annyira elkorhadt, hogy ha meg nem volna támogatva, már rég 
bedőlt volna. A liszt tartására sincs alkalmas hely s ezért is talál-
tunk oly kevés lisztet. 

Az ágyúk és egyeb hadi szerek, valamint a katonák fegyverei, 
fegyvertár hianyában egyes szögletekbe dobálva hevernek s a 
rozsda marja őket a vár nagy kárára és veszedelmere, ha valami 
szerencsetlenség történnek. A józan ész tanácsolja és javasolja 
tehát, hogy itt sok a szükséges építeni való; azonban tekintetbe 
véve a helyzetet s az anyag behordásával járó nehezséget, úgyszin-
tén a jobbágyok csekély számát, a kiket részint elhurczoltak, ré-
szint a törököktől való félelmökben helyöket elhagyták s biztosabb 
vidékre menkültek : módot es útat mindezen szükséges építkezések 
gyors eszközlésére nem láttunk. Mert a jobbágyság a szüksegesek 
egybehordására alig elégséges s noha van itt a várban 16 hámos 
ló, azok is a napi szükségletre való fa és sör behordására alig ele-
gendők ; az építkezések pedig különböző és sok anyagot igényelnek, 
itt a várban pedig köveken, sziklákon kívül egyéb anyag nem 
található. 

Egyébiránt minthogy sok építés egy időben és hirtelen nem 
eszközölhető, kijelöltük azokat, a melyek leginkább szükségesek s 
a melyeket a vár semmiképp se nélkülözhet, s ezek igénytelen vé-
leményünk szerint a következő épületek: Legelsőbb is a magtár 
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építendő fel kőből, melynek alapját már a múltkor megkezdették. 
Ez az épület, ha helyesen és jó móddal történik, akkép készíthető, 
hogy alsó része lisztraktárul szolgálna, a felső rész pedig magtár 
lenne. Hogy pedig az épület használható legyen, meghagytuk, hogy 
téglából építsék, mert itt a várban kevesebb költséggel és mun-
kával lehet építeni téglából vagy kőből, mint fából, minthogy a 
várban elegendő kő található, nem is említve azt, hogy már csak a 
tűzveszély elkerülése miatt íb tanácsosabbak, de meg tartósabbak 
is a kőből készült házak, mint a fából épülték. 

Továbbá alázattal javasolnók, hogy a vár piaczán, vagy terén 
fegyvertár építtessék szintén köböl, ott, t. i. a hol most néhány 
ágyú van fedél alatt, vagy ott, a hol most a korhadt, az első szel-
rohamra rombadőléssel fenyegető faistállók vannak. 

Megmondtuk már fentebb is, hogy a tűzre nagy vigyázattal 
kell lenni, hogy a tűzveszély elkerűltessék, miért is alázatosan 
óhajtanok, hogy a tornyok, melyeknek legnagyobb resze fából van, 
minél kevesebb tűzfeszkek legyenek, tehát a felesleges farészek a 
tornyokról lehányandók volnának s az esö ellen alacsony tetőkkel 
ellátandók. 

A puskaport két helyen tartják itt, t. i. egy igen magas fate-
tejű toronyban, s egy kis, szintén fatetejü boltban a piaczon, mely 
faházakkal van összeköttetésben. Mivel pedig nemcsak a házi tűz-
től kell félni, hanem a várba, minthogy magosan fekszik, gyakran 
bele üt a villám is: ennelfogva alázatosan javallanók, hogy annak 
a toronynak a tetejéről, a melyben most a lőport tartják, a felesle-
ges fatömeg hányassék le s kis, alacsony tetővel láttassek el, egy-
szersmind a torony boltoztassék be, a mi kenyelmesen ós keves költ-
séggel eszközölhető. Hasonló okból javasoljuk, hogy a katonák 
házai közt a piaczon levő fatetejü kis boltról, a melyben a lőpor 
egy részét tartják, a tető vétessék le s a katonák erülköző házai 
távolíttassanak el, nehogy a tűz belekapván a tetőbe, a lőporhoz 
hozzá férkőzzék és súlyos, veszedelmes tűzkárt okozzon. 

Mivel pedig a várnak az a része, a melyen a spanyolok a 
várba benyomúltak, igen könnyen megközelíthető, tanácsosnak 
látnók, hogy ott a sziklák eltávolíttassanak s alacsony fal (melyet 
közönségesen Brwzthwer-nek neveznek) emeltessék tetővel ellátva, 



mert az ott elhelyezett ágyúk s egyéb fegyverek sokat szenvednek 
a záportól s idő folytán használhatatlanokká válnak. 

Továbbá azon a részen, a hol az a kapncska van, a melyen a 
hajdúk Basó idejében a várba behatoltak, a torony fateteje szer-
felett magas és roskadozó, ezt hasonlóképen lehányatni javasolnék 
és alacsony fallal (Brwzthwer) ellátni, hogy ott sugárágyúkat és 
szakállasokat lehessen elhelyezni, a melyekkel az ellenség benyo-
mulása megakadályoztassák es az egész hegy a váron kívül oltal-
maztassék. 

Minthogy pedig a falak, melyek a várat csak némely részen 
övezik, nélkülözik a sétálót, vagy pedig ezek annyira el vannak 
rothadva, hogy veszedelem nélkül alig lehet körüljárni: megpa-
rancsoltuk, hogy deszkából sétálókat készítsenek, hogy a katonák 
nappali és éjjeli őrködésüket minél könnyebben teljesíthessék s 
csel, ármány és les minél inkább elkerültessék. És noha a vár né-
mely helyen, már a hely természeténél fogva, magas sziklákkal 
annyira meg van erősítve, hogy megközelíteni alig lehetséges, mégis 
minthogy a csalárdságtól nem lehet eléggé óvakodni, javasolnók, 
hogy azokon a helyeken bármily alacsony fal emeltessék, hogy a 
katonák, mint már az előtt megtörtént, le ne zuhanjanak s hogy 
a csalárdságot annál jobban el lehessen kerülni. 

Van itt három régi víztartó, az egyik elég jó, a másik kettő 
nagy javításra szorúl; javallanók is, hogy ezek, a mennyire lehet, 
javíttassanak ki. Mivel pedig a várban nagy a vízhiány, hasznos-
nak és szükségesnek látnók, hogy a kútnak, mely élővizet lenne 
szolgáltatandó, elkezdett mindenesetre folvtattassék s be-
fejeztessék. Eddigelé már 17 ölnyire (vulgo werkhklaffter) ástak le 
s a kútmesterek azt mondják, hogy még 26 öl mélység hiányzik 
addig a helyig, a hol a forrás található s a honnan a kút vízzel el-
látható, a mely forrás a váron kívül a hegy közepén van. Adnak 
pedig a mestereknek, kik ezt a munkát végzik, minden egyes ölért 
30 magyar forintot. 

Vannak továbbá itt a várban ágyúk, különböző helyeken el-
helyezve s minden gyors és véletlen eshetősegre készen felállítva; 
ezek nélkülözik a tetőt s zápor és az időjárás viszontagságaitól 
rongáltatnak, sőt még ágyakkal, vagy alkalmas fákkal sincsenek 
ellátva. Miért is, hogy a nagyobb kárnak eleje vétessék, megparan-
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csoltuk, hogy deszkákkal betakarják, befedjek s alkalmas fákkal 
vagy kerekekkel ellássák. 

A termény két helyen van elraktározva; az egyik helyen van 
2729 korecz, melyek, hogy gyakrabban szellőztessenek s a vár ké-
sőbbi szükségére fordíttassanak, megparancsoltuk, mert még nincs 
megkezdve, se megromolva, hanem évek óta az előfordulható na-
gyobb eshetőségre mostanáig fentartva. A másik helyen 350 korecz 
termény van. 

Megparancsoltuk pedig, hogy az imént írt 2729 korecz érin-
tetlen gabona a vár eshetőleges szükségeire fentartassék. A 350 
korecz gabona felől pedig, minthogy a várban semmi, vagy csak 
igen kevés a liszt, úgy intézkedtünk, hogy azonnal őröljék meg s 
abból a katonáknak mindennapi szükségükre kenyeret süssenek. 
De mivel ez a liszt csak kevés ideig lesz elegendő a katonaságnak, 
ennélfogva Fajgel Pétert ide hivattuk s abban állapodtunk meg 
vele, hogy Sáros vármegye tizedéből mielőbb küldjön ide hordóba 
rakva 500 korecz lisztet, a mi 1000 bécsi mérő lisztet tesz ki. Mint-
hogy pedig Felséged azt is szigorúan megparancsolta nekünk, mi-
szerint kitapasztaljuk, hogy honnan lehetne annyi terményt be-
szerezni, a mennyi nemcsak az őrségnek és a várbeli cselédeknek 
is elegendő, hanem a jövendő szükségekre is elhelyezendő és el-
tartandó : mi jelenben egyéb módot nem találtunk erre, mint, 
hogy Sáros vármegye tizedéből fordíttassék arra a czelra. Mert a 
tized, melyet e várhoz szoktak volt szedni, részint Bebek által t. i. 
az ő saját és más nemesek birtokaiból, részint Ajnácskőhöz, részint 
Arbó, Gedő és Putnokhoz foglaltattak el, úgy, hogy igen csekély 
rész maradt meg a várnak. Ehhez járúl. hogy a várhoz nem tar-
toznak termékeny szántóföldek, azok is, a melyek szánthatók, mí-
velhetők volnának, a jobbágyok elszökvén, míveletlenül maradtak. 
E vár terménynyel való ellátásának egyedüli módja tehát Sáros 
vármegye tizedjóben található, mert ha annak tizedeit pontosan 
beszedik, elegendők ennek a várnak ós Sáros vármegyének is. Csak 
az képez e dologban nagy nehézséget, hogy a felvidék adószedői 
nevezett vármegye tizedeinek jó részét kedvezésből némely városi 
személyeknek és nemeseknek engedték át potom áron, holott azok, 
a mikor a Felséged reszére szükséges terményt pénzen kell vásá-
rolni, hasznosabban volnának a Felséged várai javára fordíthatók. 



Ennélfogva a jövedelmek kezelőit Felséged nevében figyelmeztet-
tük, hogy a tizedből legcsekélyebb részt se engedjenek át magán 
személyeknek; de ők e rendelkezésre nem hederitve azt teszik a mi 
nekik tetszik, s félő, hogy ezentúl is azt fogják tenni, hacsak Fel-
ségedtől szigorú parancsot nem kapnak, mert ha így folytatják a 
tizedek pazarlását, nemcsak Mnrány, de még Sáros vára se tartható 
fenn belőle. 

Egyébként azt is alázatosan jelentjük Felségednek, hogy 
ebben a várban igen nagy számban vannak haszontalan asszo-
nyok és gyermekek, annyira, hogy csaknem kétszeresen meghalad-
ják a katonaság számát s nem kevés élelmiszert és kenyeret 
fogyasztanak. Hasznosnak látnók tehát, hogy ezek a várból eltávo-
líttassanak ; csakhogy erre más módot nem találtunk, mint ha 
maguk a katonák is fölcseréltetnek. S minthogy a várban az élelmi-
szer beszerzése — a mint mondók — ezentúl nagy nehézséggel 
fog járni, ennélfogva határozzon Felséged ez ügyben, a mint hatá-
rozni legkegyelmesebben jónak látja. 

A mi a katonaság zsoldját illeti az elég bőséges; az udvar-
bíró s családja fizetése a kocsisok fizetésén kívül havonként 744Va 
renes frtra rúg, esztendőn át pedig 8434 rén. frtra. A kapitány a 
saját személyére kap havonként 50 rén. frtot, négy gyalogosra 32 
rén. frtot, hat könnyű fegyverzetű lovasra 22Va frtot, nyolcz cseh 
gyalogosra 20 rén. frtot, s hat munkásra 15 frtot, egy írnokra, 
trombitásra, poroszlóra 16 rén. frtot s így egy esztendőre csak a 
kapitány fizetése 1866 ren. frtot tesz. A helyettesének, gyermekével 
együtt jár havonként 30 rén. frt, a zászlótartónak 12 rén. frt, az 
őrmesternek gyermekével együtt 14 rén. frt, a papnak, kinek asz-
tala a kapitánynál van, 10 rén. frt, nyolcz kerülőnek hat írtjával, 
a kilenczediknek nyolcz frt, 79 közkatonának öt rén. írtjával, a 
síposok dobosának 12 rén. frt, két ágyúmesternek 1872, borbélynak 
hat, két kocsigyártónak 14, két kovácsnak 14 s egy kerékgyártónak 
nyolcz rénes frt. 

Mondják, hogy ezeken fölül a kapitány lovai számára 800 
köböl zab jár, a mi 1600 bécsi mérőt tesz ki. De hogyan lehet a 
kapitány lovainak ennyi abrak rendelve, mikor a vár igen szüke-
ben van a zabnak s a tizedekből se folv be annyi zab, a mennyi-
ből Felséged lovait is el lehetne tartani? Ezt azért kívántuk Felsó-



gednek legalázatosabban jelenteni, hogy midőn a várnak igen 
kevés, jóformán semmi jövedelme sincs, akkor a kapitány saját 
személyére és a katonák igen bőséges, sőt fölösleges fizetest húz-
nak, (pedig a kapitány — a mint nekünk mondták — nem tartja 
mind azokat az embereket, a kik után fizetést kap). Felségednek 
tehát ez iránt kegyelmesen intézkedni méltóztassék. 

Mivel pedig Felséged elhatározta, olyan kapitányt nevezni 
ki, a ki az udvarbirói tisztet is elvigye, ennélfogva a legalázatosab-
ban javallanók, hogy az mentül előbb történjék s hogy e működé-
séért hat könnyű lovas, ugyanannyi cseh gyalogos tartására adas-
sék neki fizetés és egy írnokra, a ki a bevételek és kiadásokról 
számadást vezessen; azonban kötelessége legyen a kapitánynak, 
hogy ne a maga hasznával gondoljon, mint eddig, hanem a Felsé-
gedével s a Felséged, ne pedig a saját borait méresse. 

Az élelmiszereket eddig a katonáknak adták el szerfölötti 
kárával Felségednek,' mert egy köböl búzából, melyet a piaczon 
egy magyar frton és 20 dénáron vesznek s a melynek az ára 
naponként nő, nem több, csak 33 három és fél fontos kenyeret sütnek 
ugyanannyi magyar dénárért, tehát minden köblön 87 magyar 
dénár veszteség van, nem is számitva a pékek fizetései, a só és fa 
árát. Mi tehát látván Felséged ilyetén súlyos károsodását, megpa-
rancsoltuk, hogy ezentúl a katonáknak másfél fontos kenyereket 
süssenek s két fontot egy dénárért adjanak. Noha még ebből is 
kára van Felségednek, de — a mint értésünkre esett — a katonák 
fenyegetőzése miatt a kapitány távollétében többet nem vonhat-
tunk le, míg ha a Felséged biztosai, a kik ide küldettek, az élelmi-
szerek kiosztását annak idején máskép határozták volna meg a 
katonaság részére, mi is más rendet hozhattunk volna be; most 
azonban egyszerre mindent megváltoztatnunk veszedelmes lett 
volna. Innen van aztán, hogy jelenleg a katonaság fizetése nem 
csak túl elég, hanem az élelem kiosztásból Felségednek nem cse-
kély kára van. 

Az élelmezesi mestert, hogy a Felséged kiadásai csökkenje-
nek, egy évi fizetéssel elbocsátottuk, megparancsolván neki, hogy 
a közelgő május 1-éig számadásával jelenjen meg a magyar kama-
rán ; ő azonban a mai napig sem jelentkezett a számadásokkal. Az 
ő tisztségét aztán addig is, míg Felséged a kapitánynyal az udvar-



bíróság elvállalása iránt megegyezik, a mostani udvarbíróra Kyzel 
Péterre ruháztuk, adván mellé egy számvevőt 32 forint fizetés-
sel, mely intézkedésünket alázatosan Felséged jóváhagyása alá 
bocsátjuk. 

Noha Felséged az utasításban nekünk kegyelmesen megpa-
rancsolta, hogy az élelmezesi mestert Murány várában szigorú 
számadásra vonjuk, mindazáltal, legkegyelmesebb urunk, ezt 
semmikép se tehettük, mert az élelmezesi mester nem volt kész a 
számadásaival s míg azokat elkészíti s mi átvizsgáljuk, sok késede-
lembe került volna, különben is a várban kevés élelmiszer volt s 
annyi se volna, ha Szepesben nem vettek volna. 

Jelentették a bizottságnak, hogy Domvnyth Gáspár a vár aljá-
ban hajdúkat tart a Felséged zsoldján, a kikkel a lázadóknak sok 
marháját elhajtatta s azokat az udvarbírónak a vár szükségletére 
pénzért eladta. De mivel azok a gyalogok Felségedtől zsoldot húz-
nak, jogtalannak tetszik nekünk, hogy a kapitány azokat a barmo-
kat magának tartotta s Felségednek pénzért adta el. 

A borait is mérette ez a Domvnyth nem csak a várban, 
hanem a falvakban is; — mint értesültünk — Felségednek elcsi-
gázott jobbágyai innen e miatt költöztek el. 

7. Csábrág vára. 

Felségednek csábrági várába febr. 25-én erkeztünk, a hol a 
várnagyot Ficsor Mihályt nem találtuk odahaza; azt mondták, 
hogy Becsbe útazott. Es midőn Felséged megbízó levelét az ő 
helyettesének Kováry Imrének átadtuk, hogy annak alapján az 
élelemosztásban és a cselédek eltartásában módot és rendet csi-
nálhassunk, azt ő semmi áron sem akarta tőlünk átvenni, azt 
mondván, hogy neki ez iránt a várnagytól nincs semmiféle utasí-
tása 8 a kapitány távollétében nincs rábízva egyéb, mint a vár 
őrzése. Mindazáltal, hogy a várnagy távolléte miatt eredménytele-
nül ne távozzunk, megvizsgáltuk az élelmiszereket. Találtunk 
pedig 12 negyedrész lisztet, 75 negyedrész búzát, 16 negyedrész 
köleskását, hat szalonnát, négy negyedrész babot, 28 disznót, más-
fél hordó besózott káposztát, 26 hordó bort, mely 941 Va köblöt, 



vagyis 4703/4 bécsi vedret tartalmaz, eczetet 15 bécsi vedret tartal-
mazó négy hordócskával. 

Mondták, hogy a falukon még csépeletlen a gabona, megpa-
rancsoltuk tehát, hogy mindjárt csépeljék ki, őröljék meg s hord-
ják a várba. 

Azután a lőszerek szemléjéhez fogtunk; találtunk pedig négy 
sugárágyút, az egyik vasból van, erről azt mondták, hogy nem 
sokat ér, szakállas szerszámokat két igával, 12 szakállast foglal 
magában, 86 prágai és csetneki szakállast, kilencz agyatlan szakál-
last, két töröttet s teljesen hasznavehetetlent, 37 hordócska ágyú-
port, 13 hordócska romlott s csak hitvány tűziszerek készítésere 
használható port, 700 sugárágyú golyót a formákkal együtt, 200 
szakállas golyót, 11 mázsa ólmot, egy kis tonna ként, egy másikat 
öt mázsát nyomót, 60 mozsárágyút, ket vas lámpát; a kovács-
műhelyben két üllőt, két kalapácsot, két fúvót, egy csípővasat, 
210 haszontalan ágyúgolyót, melyek az ostromkor lövettek be. Eze-
ken kívül a várban nem találtunk több élelmiszert, se lőszert. 

Azután számba vettük a vár gyalogságát s nem találtunk 
többet, mint a szakácscsal, kulcsárral és lovászokkal együtt 30 
szemelyt. Hogy ezeknek a fizetőmester mennyit fizetett, nem tud-
juk, annyit azonban megtudtunk a jobbágyoktól, hogy szemle 
alkalmával a várnagy a jobbágyok közül szokot gyalogokat föl-
venni s a szemlén előállítani. 

A mi a várépületeket illeti, azokat elég elhanyagolt állapot-
ban találtuk. A kut, melynél a várban nincs elébb való és haszno-
sabb, annyira el van hanyagolva, hogy legnagyobb része romban 
hever, a melyen ha mielőbb segítve nem lesz, teljesen be fog om-
lani s a vízhiány a vár ellátásában igen nagy nehézséget fog 
okozni. Javasolnók tehát, hogy mihamarabb egy gyakorlott kőmű-
ves küldessék oda, a ki ne csak a romladozó kútat, hanem a düle-
dező falakat is kijavítsa. Különösen a tetők igényelnek javítást, 
mert alig van olyan a várban, a melyik ne csurogna. A körűijárók, 
vagyis sétálók a falakon deszkával befedendők, hogy az őrök telje-
síthessék a vigyázást. 

Berendelvén elibénk a várjobbágyokat, szorgalmasan tudako-
zódtunk rendes adójuk, egyszersmind terheik felől; ezeket ponto-
san összeírtuk, a mint Felséged az általunk előterjesztett könyvből 



világosan megméltóztatik érteni. Panaszkodtak nekünk, hogy a 
várnagy és szolgái annyira sanyarják a szerencsétlen népet, hogy 
némely falvak elpusztultak, másokból pedig a töröktől való félelmé-
ben s a várnagyok elviselhetetlen gorombasága miatt költözött 
más felé a jobbágyság nagy része. Ezek ugyanis szüretkor az ösz-
szes bortermést a nyavalyás jobbágyoktól általok megszabott áron 
összeszedik, úgy hogy egy hordóért, mely 16 és több bécsi veder 
bort tartalmaz, csak egy-két, legfeljebb négy frtot adnak s azután 
ugyanazt a bort a várnagy és a tisztek nyereségére a jobbágyok-
nak kimérik, úgy hogy egy hordóból 16—20 vagy ennel is több 
frtot vesznek be, a mint ezt Felséged a szerencsétlen jobbágyok 
vallomásaiból kegyelmesen megméltóztatik érteni. 

Arról is panaszkodtak a nyomorúlt jobbágyok, hogy a csáb-
rági és korponai hajdúktól nagy károkat szenvednek, mert úgy a 
mint találják, elszednek tőlük mindent: kenyeret, húst, tyúkot stb., 
úgy hogy már nem mernek még kenyeret se tartani otthon, hanem 
kívül a házon, ólban, szalmában hol rejtegetik. 

Vallották továbbá az esztergomi káptalan zebelébi jobbágyai, 
hogy 1556-ban a csábrági várnagy megvett tőlük öt hordó bort és 
érte várbeli búzát adott. Mivel pedig én, Thurzó, abban az eszten-
dőben Bajmóczról adtam 200 köböl búzát, minthogy a várnagy 
azt mondta, hogy a várban nincs búza, ennelfogva mondják, hogy 
a várnagy a maga részére vett borért a Felséged búzájával fizetett. 

Van még öt falu, mely nem jelent meg előttünk; megtudtuk 
aztán, hogy a várnagy megfenyegette őket, ha bejönnek. Ennel-
fogva javasolnék, hogy a jelenlegi várnagy mozdíttassék el hiva-
talából s más tétessék helyébe, a kinek az elmozdítása után, remél-
hetőleg, behatóbb vizsgálat lesz eszközölhető mindenről, mert a 
szerencsétlen jobbágyok, a kik uralma alá vannak vetve, semmit 
se mernek ellene vallani. 

A vizsgálat ekkénti megejtése s a tisztség ilyetén változása 
után számadásra lenne vonandó és pedig nem csak ő, hanem Nagy 
Benedek is, a vár előbbi tisztje, a ki szintén sokat sanyargatta 
nyavalyás alattvalóit s Felséged többszöri rendeletére is kivonta 
magát a számadás alól. 

Ha aztán a jobbágyok nem fognak elnyomatni, a jelen idő 
viszonyaihoz képest nem megvetendő számmal fognak lenni. Az 



ezen várhoz tartozó faluk közül két tehetősebbet Krusith János 
Szitnya várához foglalt, állítván, hogy azokat még néhai Salm gróf 
Csábrág vár elfoglalásakor rendelte Szitnyához a fahordásra. Azon-
ban Krusith ezeket a jobbágyokat nem csak a fahordásra, hanem 
a bor kimérésére, fuvarozásra s egyéb, a régi szokás szerinti szol-
gálmányok teljesítésére is szorítja. 

Innen való eltávozásunk után kaptuk a csábrági várnagy 
levelet, hogy Balassa János, nem tudni, kinek az engedelméből, a 
vár tartozékaiból két falut elfoglalt s kékkői várához csatolta. Miért 
is alázatosan javasolnók: méltóztassék Felségednek nevezett 
Balassát szigorúan figyelmeztetni, hogy a mondott falukat bocsássa 
vissza s óvakodjék ilyetén foglalásokkal a vár jövedelmeit csökken-
teni, különben is azok régi jogon tartoznak Csábrághoz s e vár 
jövedelmei egyébkent is igen csekélyek. 

Noha pedig minden dologról szorgalmasan puhatolóztunk a 
jobbágyoktól, de azok a tisztektől való félelmükben nem mertek 
nekünk mindent bevallani, de midőn Korponáról kiindúltunk, tit-
kon besúgták nekünk, hogy a várnagynak és a többi tiszteknek 
két faluban rejtek pinczéik vannak saját boraikkal. Mivel pedig 
azokat a borokat valószínűleg a jobbágyoktól vették — legalább 
ugy értesültünk — ennélfogva Felséged nevében meghagytuk 
Balassa Jánosnak, hogy ne csak abban a két faluban, hanem bár-
hol is a váron kívül a várnagy és szolgái borait azonnal foglalja le 
s Felséged javára kobozza el; már értesültünk is róla, hogy végre 
is hajtotta ezt. Felségednek pedig rendelkezni méltóztassék, hogy 
e borok visszaadassanak-e a jobbágyoknak, a kiktől vetettek, vagy 
pedig a vár szükségére fordíttassanak. 

Azt is alázatosan javasolnók, hogy mivel a mostani várnagy 
nem a Felséged javán fáradott és a jobbágyokat — mint előad-
tuk — annyira nyomta, elmozdíttassék s helyebe más alkalmas 
személy tétessék, a ki ne csak a vár jövedelmeit hűségesen s a 
jobbágyok sanyarása nélkül kezelje, hanem a várra és épületeire 
is gondja legyen. 

Azt is alázatosan javasoljuk, hogy ha Felséged e vár fentar-
tása iránt határozott, kellő ellátásáról s a szükséges erődítésekről 
is méltóztassék gondoskodni. 



8. Korpona városa. 

Minek ntánna Csábrág vár dolgait megvizsgáltuk, magunk 
elé rendeltük Korpona város bíráját az esküdt polgárokkal, hogy 
tőlük behatóan és titkon tudakozódjunk : miként viselik magukat 
Felséged népei azon város őrségében Krusith János kapitánysága 
alatt, s mindig ugyanazon számban szolgálnak-e a szemle előtt és 
után? A mely polgárok előjővén, Felséged nevében megparancsol-
tuk, hogy minden egyes polgár hit alatt vallja meg, vájjon a lova-
sok és gyalogok, a kik házaikban szállásolnak, jelen vannak-e min-
dig abban a számban, a melyben beíratnak; s írják össze, hány 
lovas és gyalog lakik az egyes házakban ? A kiknek a vallomásait 
midőn alázatosan Felséged elé terjesztjük, azokból megméltózta-
tik győződni Felségednek, vájjon annyi-e a katonaság létszáma, 
mint a mennyi után Krusith János Felségedtől fizetést húz ? 

Többektől értesültünk, hogy Krusithnak 200 gyalogra van 
hópenze, a polgárok vallomásaiból azonban arról győződtünk meg, 
hogy csak 62 gyalogos van; azt mondják mégis, hogy a szemle 
alkalmával mindazáltal teljes létszámban állanak elő, mert a 
parasztokat is berendelik s 25 dénárt, vagy egy rőf karazia posz-
tót adván neki, ismét haza bocsátják. 

Panaszkodtak továbbá a korponai polgárok, hogy a katonák-
tól nagy károkat szenvednek a kertekben és gyümölcsösökben, 
éjjeli őrségre őket is kényszerítik, míg a zsoldos katonák részeges-
kednek s éjnek idejen részeg fővel rajtuk az őrködőkön gyalázó 
szavakkal, veressel, megsebesítéssel méltatlanságokat követnek el. 

A szerencsétlen jobbágyok, csaknem az egész vármegyében 
még többet panaszkodnak, mert az összes falvak ki vannak osztva a 
katonák közt s ezek kényszerítik őket, hogy adó vagy rovás fejé-
ben annyi zabot es szénát fuvarozzanak be, a mennyi nekik elég. 
És mikor a jobbágyok egy köböl zabot 16, 18 sőt 20 magyar déná-
ron kénytelenek mástól vásárolni, akkor a katonák nem adnak 
többet egy köbölért nyolcz vagy 10 magyar dénárnál, egy s z e k é r 

szénáért pedig csak 16 dénárt fizetnek. S a melyik falu a katoná-
nak, kinek kiosztatott, a kénye-kedve szerinti zabot es szénát az 



inség miatt be nem tudja szolgáltatni, annak lakosait az illető 
katona vasra veri s rajtok súlyos bírságot csikar ki. 

Értesültünk arról is, bogy Krusith János meg a többi kato-
nák úgy a csábrági vár tartozékaiban, mint másoknak a birtokain 
az esztergomi káptalantól kibérelt termény és bortizedet a legna-
gyobb szigorúsággal hajtják be a jobbágyokon s nem csak a ber-
tizedet, hanem meg azt is, a mi a jobbágyoknak azon fölül meg-
rad, különösen a bort össze vásárolják (adván érte hitvány posz-
tót) s azután rettenetes nyereséggel a jobbágyoknak ismét kimérik. 
Alázatosan javasolnók tehát : méltóztassék Felségednek utasítani 
a magyar kamarát, hogy ezután minden tizedet a Felséged hasz-
nára ő vegyen árendába, annak jövedelméből nem csak Csábrág 
várát elláthatja, hanem a nyavalyás jobbágyok is megszabadulnak 
az efféle kegyetlenkedéstől. 

Krusith Jánost az iránt is fölszólítottuk Felseged nevében, 
hogy úgy ő, mint a kapitánysága alatti katonák a foglyok egyhar-
mad részét engedjék át Felségednek, a mire neki nem volt semmi 
ellenvetese, sőt helyeselte Felséged kegyelmes követelését. Méltóz-
tassék tehát Felségednek egy hű emberét küldeni oda, a ki az ese-
dékes részt Felséged javára átvegye. 

Azt is alázattal javasolnók, hogy mivel némely kapitányok 
és katonák a fizetést illetőleg megszokták csalni Felségedet, főleg 
az által, hogy nem tartanak annyi katonát, mint a mennyire rend-
szabásuk van, hanem a szemle alkalmával kölcsönvett lovasokat 
állítanak elő s a létszámot ekkép töltik ki: méltóztassék Felséged-
nek az egyes végházakban becsületes, hű, hites embert kinevezni, 
a ki a csalókra fölvigyázzon, mert az ilyen kapitányok akár tarta-
nak annyi katonát, a mennyiről rendtartásuk szól, akár nem, Fel-
ségedtől mégis sürgősen követelik az egész zsoldot. 

9. Szitnya vára. 

Korponáról visszatérőben megállottunk Felséged Szitnya 
váránál, a melynek jelentőségerői és hasznosságáról nem nyilvá-
níthatunk semmi biztosat; az egy felette keskeny, meredek hegy 
oldalára van építve s benne helyszűke és zordonsága miatt lovas-



ság nem helyezhető el, de ha elhelyeztetnék is, nem láttuk módját, 
hogy onnan micsoda hasznot tudna hajtani, mert a hegy, a melyen 
a vár fekszik, oly magas, hogy az oda följutás megállás nélkül 
másfél óra alatt alig lehetseges. Ennélfogva nem tanácsoljuk lovas-
ságnak oda való helyezéset. 

Értesültünk ugyan, hogy Krusith János a szitnyai őrségben 
tartandó bizonyos számú lovasságra és gyalogságra Felségedtől 
fizetést húz, mondták azonban nekünk, hogy ő abban a várban hat 
vagy nyolcz gyalogoson kívül egyetlen lovast sem tart, s mi sem 
találtunk ott lovas katonát, mikor a várban megszállottunk. Mél-
tatlan dolognak látjuk tehát, hogy nemely kapitány olyan kato-
nákért húz fizetést Felsegedtől, a kiket nem is tart. 

Arról is értesültünk, hogy Krusith János Korpona város 
palánkjainak és Szitnya vár kőfalainak kijavítására és átalakítá-
sára 400 frtot kert Felsegedtől. S noha Korpona palánkjai elég 
romladozottak s kellő javítást igényelnek, mégis, minthogy a köz-
törvények szerint az efféle munkát a vármegye jobbágyai tartoz-
nak teljesíteni, nem tartjuk szükségesnek, hogy e czélra bármi 
pénz adassék. Ha valami czélból Szitnya várát ki kellene építeni, 
az építésre és erődítésre, ha az építés illő módon és a hegy terje-
delméhez mérten történnek, 400 forint alig volna elégseges, mos-
tani állapotában pedig őrszolgálatra elégge meg van erősítve. 

D r . ILLÉSSY JÁNOS. 




