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Az 1608. és 1609-iki országgyűlések tanácskozásainak egyik
legfontosabb tárgyát tudvalevőleg a Rudolf király uralkodása alatt
botrányos módon elhanyagolt s Bocskay támadása következtében
igen nyomorúságos sorsra jutott végvárak kijavítása és jó karban
tartása képezte. Thurzó György nádor a hozott törvények és intézkedések végrehajtásáról gondoskodván, a török hódoltság határain
álló erősségeket rendre megvizsgáltatta, s a mennyiben a vármegyék ingyen munkára vagy ennek váltsága fejében bizonyos kapuszám arányában kivetett összeg fizetésére köteleztettek, ennek
miként való fölhasználásáról és hovafordításáról pontos számadást
követelt. Mert a kincstár rendes jövedelme s az országgyűléseken
esetről esetre megajánlott hadi adó a várak állandó őrségének
zsoldját is csak felében-harmadában fedezte, így tehát a várak építésere és föntartására — a szükséges alap hiányában — egyedül a
megyék ingyen munkája szolgált. A mint az egész ország katonai
kerületekre, kapitányságokra volt osztva, úgy ezek határain belől
minden egyes várnak megvolt a maga tartománya. Minthogy
azonban a hódoltság darabokra szakgatta az országot, s gyakran
megtörtént, hogy némely vármegyének fele vagy plane kétharmad
része is a törököt uralta, a régi beosztás nem felelt meg a változott
viszonyoknak, sőt igen sok királyi várnak romlását okozta. De
arra is volt elég példa, hogy a hatalmasabb várkapitányok, 3—4
megyében uralkodva, kényük-kedvük szerint zsarolták a föld népét,
munkára hajtották a pórokat, lefoglalták és a vár szükségére, gyakran saját czéljaikra is fordították a közmunka-váltságot, mialatt
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nem kevésbbé fontos helyek rövidséget szenvedtek, s ha a palánk
történetesen megromlott, vagy a bástyák düledezni kezdtek, a kapitányok fát, követ, meszet es téglát ügy gyei-bajjal, gyakran sok
mertföld távolságról szerezhettek.
A zsitvatoroki békekötés alkalmával a hódoltság ügye szabályoztatván, ehhez képest az ingyen munka ügyét is rendezni
kellett. Új beosztás készült tehát, mely országszerte pontosan meghatározta az egyes vármegyéknek hova tartozandóságát. — Az
1608/9-iki országgyűlés végzése szerint, p. o. Liptó, Árva, Turócz,
Zólyom, Kis Hont és Nógrád vármegyének egyik járása Fülek várához tartozott ingyen munkával, Újvárhoz Pozsony és Nyitra,
Váczhoz a szigetség ^Szent-Endre, Ó-Buda, Maros stb.), meg Esztergom egy része, Gyarmathoz Liptó, később Zólyom, Szécsénhez
Nógrád, Damasclhoz Turócz. majd Nagy-Hont vármegye rendeltetett, a mint a kiküldött vizsgáló bizottság a helyi viszonyok tekintetbe vételével czélszerűnek és keresztül vihetőnek ítélte. A távolabb fekvő vármegyek igás vagy gyalog napszám helyett rendszerint
penzben rótták le kötelezettségüket, az említett időszakban minden
pora után 1 írttal adózván, s a kapitányok belátásától függött, az
emberi munkaerőt vagy az ennek megfelelő váltságot venni igenybe.
így is, úgy is kevés köszönet volt a dologban, mert a földesurak
gyakran hatalmasan visszatartották jobbág} r aikat, vagy nem a kellő
időben állították elő, mikor pedig az ingyen munkaváltság behajtására került a sor, a vármegyei tisztviselők a befolyó összeg jelentekeny részét költségük ós fáradságuk fejében elszámolták, sőt az
is megtörtént, hogy saját hátralékos fizetésük törlesztésére fordították.
Az 1612-ik év folyamán Thurzó György nádor Lipthay Imre
Bars vármegyei, Zthrucz Ferencz nógrádi, Gyürky Benedek zólyomi
es Bakó Ferencz honti alispánokból álló bizottságot küldött ki a
Dunán innen való végvárak megyizsgálására, föladatukká teven,
hogy a vármegyékkel a törvenyszabta ingyen munkára nezve számot vessenek s a rendelkezésre álló összeg arányában a várak kijavításáról gondoskodjanak. A vizsgálatot julius 3-án kezdtek meg
Füleknél, s augusztus 20-án terjesztették elö sok tekintetben érdekes jelentesüket. Látjuk ebből a többek között, hogy oly fontos
erősség építésére és föntartására, mint a milyen Fülek volt 5 vár-

megye esztendőn keresztül összesen 823 írttal járúlt, tényleg azonban erre a czélra két esztendő alatt csak 1158 frt folyt be. Árva
vármegyének 156 porta után 2 esztendőre 312 Irtot kellett volna
fizetnie közmunka-váltság fejében. Befizetett 224 frtot, melyből a
tisztviselők a magok salláriumában és behajtási költségekben 88 forintot elszámolván, maradt a vár épületére 136 frt.
Ily nyomorúságos költségvetés mellett nem csoda, ha a véghelyek naponként romladoztak. De úgy látszik, a pénz fölhasználása
sem lelkiösmeretesen és takarékosan történt, s a füleki várkapitány
es porkoláb számadásában a vizsgáló bizottság tagjai sok kifogásolni valót találtak. Egyes tételeknél nyilván kifejezték rosszalásukat, sőt el is marasztalták az illetőt a fölöslegesen kiadott összeg
megtérítesében. A meszet, fát, követ igen drágán vásárolták ; a mészégetés alkalmával napi díjat számítottak föl, holott jelenlétükre
épenséggel nem volt szükség, a kőműveseknek, palléroknak busásan
fizettek stb.
Ebben az időben panasz tétetett a nádornál, hogy az újvári,
füleki s más szomszédos végvárak vitézei, a békesség ellenére, csatázni kezdettek a törökkel. A vizsgálatot tehát — mint az alább
következő jelentésből látjuk, erre is kiterjesztettek, bár rendes BZOkás szerint, alig volt annak valami eredménye.

I. Az végházak inquisitiója

cinni

1612.l)

Anno 1612. die 3 julii. Mentünk Fülekben Palatínus urunk
ő nagysága parancsolatjából az ő nagysága instructiója mellett. És
az Rajczon lévő vármegyék követinek vegezéséből az végháznak
meglátogatására és az elmúlt 1609 esztendőbeli országgyűlésből
rendeltetett gratuitus labor pénznek számvetelére mind az vármegyék perczeptorival, mind penig az helben, a ki kezihez az pénz
szolgáltatott, az melyet ez ket esztendőben, úgymint 1610 és 1611.
esztendőben kelletett azon helhez az vármegyéknek, úgymint Liptó,
Árva, Turócz, Kis Hont és Zólyom vármegyének prsestalniok.
Az csatázás felül való inquisitióért is, hogy kik legyenek okai
Eredetije az Országos Levéltárban. Act. Thurz. fasc. 11. m 1.
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az csatázásnak ós az minémti veszekedés az vitézlő rend között és
az helyben lakozó nemesség között vagyon is, annak lecsilapitására.
Ennek az mi reánk bizattatott instructióknak peragálását ez szerint
kezdettük el.
Elsőben megadván az egész vitézlő rendnek, lovagnak és
gyalognak az Palatínus urunk ő nsga mi felőlünk írt credentionalis
leveleit az patenslevéllel együtt, melyet megolvasván, az vitézlő
rend az ő nsgától nekünk adattatott instructiót is megbeszélónk előttük, melyre így resorválák magokat. Lestár János, Sira István,
Szabó László, SichiMihál, Hrustiai Tamás, Fejér Tamás és Bárkán
Miklós által, hogy készek az ő nagysága parancsolatjának minden
articulusiban engedni, kiválván az hiteléstül, melyet az csatázás
felül kiván ő nsga. Mert ők seregestül azt végezték, hogy ők
semmiképen meg nem esküsznek, mert ők minden dologban Újvárról függnek. Azért ebben is Újvárral akarnak érteni. Hanem elsőben
is kezgye Ujváron kgylmek az inquisitiót és valamint azok viselik
magokat, ők is ahhoz tartják magokat.
Ez időközben még egyéb dolgainkat végeztük, ismég üzentünk, hogy jobban gondolkodgyanak ő kgylmek az dolog felől es az
Palatínus urunk ő nsga haragját magokra ne vegyék. Hanem
inkább ne tarcsanak ellent az inquisitió dolgaiban. Erre ő kgylmek
semmi választót nem tévén s még másodnap üzentünk nekik, de
az sereg ugyan azont üzente, az mint az előtt, hogy ők Ujvártul
függnek.
Az kapitányok, Bosnyák Tamás urunk ő nsga és a vicze kapitány Horváth Mihál uram így resorválták magokat, hogy ők
ellent nem tartanak az inquisitió dolgában, ha az sereg akarja. De ők
az sereget reá nem erőtethetik, mert az mostani sok rosz hírekhez
képest, ki tugya mind ő magokon, mind penig mi rajtunk mi eshetnék. Ehhez képest hivattuk az szabad legényeket az ott való vásárbiróval, de kettőnél vagy háromnál többet sem találtuuk fel benne,
azt monta a vásárbiró, hogy ki lovával, ki penig dolgán künn
vagyon. Az kiket penig feltaláltunk, egyiket Thuri Mártonnak és
Bágyoni Györgynek híják, kiket kinszeritettünk az hitetésre, azt
monták, hogy ők is megesküsznek, ha az sereg megesküszik, de ha
az sereg nem esküszik, ők sem esküsznek. Mely dolgokról mink az
füleki nemes uraimék, Dósa Tamás, Röthi Orbán, Herencséni 1st-

ván, Garai Farkas, Dorogffi János, Básthi Imre uramék előtt protestáltunk, hogy mi az ő nsga instructiója szerint eljártunk volna az
mi hivatalunkban, de az egész sereg nem akarta engedni az
inquisitiót.
Ez sok disputatio közben jártuk meg az füleki várat és az
külső várat is, melyben elég sok pusztulást találtunk. Jelesben az
felső várban való házakban és az kerités körül való folyosókban, az
álgyuknak való hidakban is és egyéb töltesekben, kiket egynehány
ezer frttal kellenék véghez vinni, ha volna, de mi Palatínus urunk
ő nsga instructiójához tartván magunkat, az mennyire ítéltük, hogy
ez esztendőbeli pénzzel felérik az épületet, hattuk, hogy az várnak
egy megromlott bástyáját, ki az város felül vagyon, annak az fundamentumját megépétsék, mert az régiség miá annyira megbomlott
az fundamentomja az földszént, félő, hogy mindenestől el ne
omoljon és igy ennek utánna nagy költséggel, fáradsággal ne kellessek megépíteni, annak Isten után megsegétvén (így!) ugyanazon
bástyát kívül belől megvakoltassák és megfedeseék. Hol penig ettül
valami pénz megmaradna az gratuitus laborból, azt rendeltük,
hogy az minémü küfalt azon bástya végiben keztek volt rakni az
árokba, azt vitessék fel vele. Látván penig az előtt való esztendőben az gratuitus labor pénzt módnélkül egynehány kézen forogni
és az számadásnak róla mód nélkül lenni: az epületnek gondviselésere rendeltük az ott való vice kapitánt, Horvát Mihál uramat,
hogy az vármegyékből az ő kegyelme kezibe szolgáltassák az
gratuitus labor pénzt, mely pénzzel ő kglme épéttesse az házat és
ő kglme ez pénzrül, mit hová költ az épületben, jövendőben tartozzék számot adni. Ezt a terhet penig vice kapitány uram magára
venni nem akarván fizetés nélkül, találánk azt rajta, hogy ha ahhoz
rendelt ember nem leszen, ennél is több tékozlás esik és fogyatkozás az helynek épületére rendeltetett pénzbül, azért ez okból
rendeltünk ő kglmének ötven frtot fizetést, hogy ő kgylme mindenekre jól gondot viseljen és jövendőben mindenekről számot is
agyon.
Az mi peniglen Füleknek az belső városát illeti, azt az megnevezett két esztendőben, úgymint 1610. és 1611. esztendőben
Nógrád vármegye epéttette mindenestül és laboribus prsestálta,

kiről számot is vettünk Ujlaky Mihál uramtól, az ott való porkolábtól, mivel hogy az vármegye ő reá bízta volt.
Mindhogy penig az palánk igen megromlott, deputáltuk
ismég egészlen Nógrád vármegyét hozzája, hogy mindenütt az belső
várost, az mint meg is mutogattuk az ott való vice kapitánynak,
hol mit kellenék epéteni ebben az esztendőben fódozásképen, azt
mindenestül tartozzék azon vármegye épéteni.
Az mi peniglen illeti az gratuitus labor pénzről való számvételt, minthogy legelsőben az introitust kelletett megszámlálnunk,
vettünk az vármegyénktül számot, mivel hogy ez három vármegye
Árva, Turócz, Liptó küldötte volt számadásra Pongrácz Péter
uramot, vettünk ilyen számot tőle1) . . . .
Árva vármegyének 1610. esztendőben volt portaszámjok 118V2,
mely portaszámtul mindenik egy egy portátul szedtenek volt per
denar. 72, de mivel hogy minden portátul egy egy frtot kellett volna
szedniek, szegyék ki ő kgylmek az 20 pénzt is és igy egy egy frtot
tészen minden portára, arra az esztendőre summaliter fi. 118. d. 50.
In summa az két esztendőre való gratuitus labor pénz azon
vármegyéből tészen frt 237.
Ebbül az pénzbül 1610. esztendőben 22 die junii, Pongrácz
Péter junior által adott Bosnyák Tamás uramnak az főkapitánynak frt 50. Item 1611. esztendőben 2 die julii, ugyan ő nsgának,
Bosnyák Tamás uramnak adott Meszkó Mátyás frt 53. Summa administrationis frt 103. Restant apud Comitatum in summa frt 134.
Liptó vármegyének 1610. esztendőben volt portájok 156,
mely portaszámtul egy egy forintot szedvén, tészen frt 156 . . . .
Summaliter mind az ket esztendőre tett frt 312, melyből adott
Bosnyák Tamás uramnak az ifjabbik Pongrácz Péter két izben
frt 184. Ugyan Bosnyák Tamás uram hagyásából adott Kubinyi
Lászlóné asszonynak az vármegye frt 40, melyről az vármegye
testimonialisát hozta volt elő Pongrácz uram. Summaliter az mit
beattak az hely épületére, tészen frt 224.
Item Kolacsnai János uram az vice ispán vett maga fizetésére
x

) A felesleges ismétléseket, a dolog érdemére nem tartozó szószaporítást az eredeti szövegből elhagytuk, s a kimaradt helyeket pontokkal
jelöljük.

ebből az pénzből 1610. esztendőbe frt 12. Szolgabirák vettenek
fizetésekre frt 16. Az vármegye notariusa vett fel frt 2. Summa szerint vettek fel az tisztviselők frt 30.
Anno 1611. esztendőben hasonlóképen vice ispán uram
szolgabiráival és notariusával egyetemben vett fel ismég 30 frt.
Mely tisztviselők fizetésekre ez gratuitus labor pénzből ez két esztendőre ment frt 60. Azkiktül az pénzt alá szolgáltatták anno 1610
az ifj. Pongrácz Péter vett ki szolgálatjára frt 10. Az kik kisértették, gyalogoknak adott frt 4. Anno 1611. esztendőben Pongrácz
Péter uramnak az pénznek beszolgáltatásáért fizettenek frt 10. Az
késértőknek is hasonlóképen frt 4, mely pénznek hordozására
ment frt 28.
Summa szerint ez két esztendőbeli gratuitus labor pénzből
az egy vármegyétől, ugy mint Liptótól ment az vice ispánra, szolgabirákra, notariusra és az pénzhordozókra frt 88.
Deliberatum, mely pénzt az ország nem az tisztviselőknek
rendült, hanem az helynek épületére, de itt ő kgylmek nem sok
hiá, hogy az harmad részét magoknak fordították, nem az helynek
épületére. Mi pedig az ország végzése mellől el nem mervén menni,
nem acceptáljuk, hanem integre tartozzék ő kglmek azt a 88 frtot
megadni Fülek várához.
Turócz vármegyében 1610. esztendőben volt porta 125, mely
portaszámtul egy egy frtot szedvén, tevén frt 125. Summa szerént
az két esztendőre való gratuitus labor pénz tett ettől a vármegyétől
frt 250. Mely summa pénzből 1610. esztendőben Gyürky Benedek
uram által attanak a vice kapitánynak, Horvát Mihály uramnak
frt 110. Másodszor 1611. esztendőben
frt 125
tészen
summa szerént frt 235. Restál az vármegyénél mind az két esztendőre frt 15.
Zólyom vármegyében volt 1610. esztendőben portaszám 312,
tészen frt 312. Summa szerint ez két esztendőben . . kelletett szedni
frt 624. Mely summa pénzből 1610. esztendőben adott Badvánszki
Férencz uram vice kapitánynak . . . frt 200. Item 1611. adott . . .
frt 200 . . . . Eestál az vármegyénél frt 224.
Kis Hont vármegyében volt 1610. esztendőben 71 porta, mely
portaszámtul kelletett szedni frt 7 1 . — Anno 1611. esztendőben
f r t 71. — De minthogy az vármegye szolgabirája 31 frttal adott

nem akaratjával többet, hogy sem mint az mivel tartozott volna,,
látván az végház szükségét, az vármegye azt is oda hatta. Ezen kívül
is pedig az harmadik, ugy mint 1609. esztendőre is adatott volt egy
szolgabiróval, ugy mint Palásthi Miklóssal, az vármegye vice kapitány kezében frt 50, melyről még azelőtt számot nem attak volt.
Ezeket egybe computálván, tenne Kis Hont vármegyétől frt 223.
Kinek épen be szolgáltattak frt 186. Kestál még frt 37.
Summa szerint az öt vármegyétől kelletett begyüni ez két
esztendőben cum omnibus accidentiis Fülek várához frt 1646. Mely
summa pénzből szolgáltattanak az hely szükségére frt 1158. Eestál
meg az vármegyéknél, az kit prestalniok kell az elmúlt két esztendőre frt 488.
Az vármegyektül való számvételt elvégezvén, kezdettünk
azokhoz való számvetelhez, az kiknek az gratuitus labor pénz
kezekben szolgáltatott, úgymint Horvát Miháltól az füleki vice kapitánytól és Thassy Jánostól az várbeli porkolábtól stb. stb. 1 )
Ezeket elvégezvén, kezdettünk azoknak az veszekedéseknek
eligazításához, az kikrül az füleki vitézlő rend Palatínus uram ő
nsgának az ott való lakos nemes uraimék ellen es az nemes uraim
is hasonlóképen az vitézlő rend ellen panaszlottanak. De azokat
mi semmiképen köztök véghez nem vihetvén, az minemű panaszokat írva beadták mi nekünk, im in specie nsgdnak kezihez agyuk.
8. Julii mentünk Széchenben és ugyanazon a napon praesentáltuk Palatínus uram ő nsga levelet az egesz seregnek, melyet
nagy böcsülettel fogadtanak es az végházat meglátogatván, az minekünk adatott instructio szerint rendeltünk száz szál palánkfát
egy fából rótt bástyához, minthogy legszükségesebbnek ahhoz
aránzottuk lenni. És az ott való városbelieket is oda rendeltük,
hogy segétnének épéteni, a hol mi lehet tőllek. A mi a csatázásrul
való inquisitiót illeti, penig arról csak olyan könnyű választott
tettenek, mind az fulekiek.
9. Julii mentünk Balassi Gyarmatba es másodnapon, úgymint

*) Hogy hány szekér fát, követ, deszkát vagy palánk-karót hordatott
a vár szükségére, hány ezer zsindelyszeget használt föl, mennyit fizetett
a kőműveseknek és palléroknak stb. mint ide nem tartozó dolgokat egyszerűen elhagytuk.

10 julii, prsesentáltuk Palatínus urunk ő nsga levelet az egész
vitézlő rendnek, az kik otthon voltak, melyet nagy böcsületesen
vévén, ily választ tettek, hogy minden czikkeliben engedelmesek az
Palatínus uram ő nsga parancsolatjának, kiválván az egy inquisitiórul, melyre ők is oly választót tettenek, mind az fülekiek.
Ezután az vegház ,t megkerülvén, elég fogyatkozását találtuk
es rendeltük hozzá Zólyom vármegyét, hogy ők agyanak 1000 szál
palánk karót és megfódozzák ebben az esztendőben, menyire lehet.
És az ott való várost is oda rendeltük hozzája, hogy segétnének, a
mivel lehetnek az véghelnek épületibe.
11. Julii mentünk Drégelypalánkban
és praesentáltuk ugyan
azon nap az Palatínus urunk ő nsga levelét, mind az egész vitézlő
rend együtt lévén. Melyet nagy böcsületesen vévén, oly választót
tettek, hogy készek az ő nsága parancsolatjanak engedni minden
punctumaiban, mind az helynek épülete felől, mind penig az inquisitió felől és magok közül választván négy fő embert, ugy mint az
porkolábot, Huszthi Demetert, Nagy Lukácsot ő felsége gyalog vajdáját, Mihály deákot, Pincze Györgyöt, Petheő Andrást, Szálkái
Gergelyt, hit szerént azt üzenték az csatázások felől, hogy ők senkiben semmit nem tudnak és hogy senki akarattyábul is jártak
volna, avagy most járnának is, hanem egy Eádi Geczi nevü, Tay
Mihályival járt, de mihelyt az kapitányok megtudta, mingyárt
kergettetni kezte és azóta ott az helybe nem volt.
És az épületnek mivoltát megtekéntvén, elég romlottul láttuk
az helyt és találtunk kesz karót, melyet még harmad vagy negyedéve Trencsény vármegye hordatott volt, azt elégségesnek arányozván lenni, az mostani esztendőre való épületre rendeltünk 100
szekér vesszőt Hont vármegyéből és ahhoz elegendő munkást, a
kik azt felépétsék, mert kész vessző is volt, a kire Trencsény vármegye annak előtte megfizetett volt, száz szekérrel való.
Item eödem anno 14. Julii adtuk meg Nógrádba Palatínus
urunk őnsga levelét az vitézlő rendnek az patenslevéllel egyetemben. A helyt megjárván, oda semmit más egyebet nem rendeltünk,
hanem az mit annak előtte oda rendeltek volt országul, ineghattuk, hogy az vár szükségére kölcsék, másuvé haszontalan helyre
ne vesztegessék.
Az mi az inquisitió dolgát illeti, elünkbe jöven seregestül,

azt mondották három vajdával, hogy ők arra az hitre, az mely
hitre király urunknak megesküttenek, készek megmondani, kik
Jártak onnan csatára. Egyik Barbél Márton, másik Csatár Pál, Pap
János, Csákvári András, Sárközi Mihál, ezeket tudják, hogy elmentenek volt, de hogy az kapitány eszekbe vette és meg akarván őket
fogatni, elszöktenek, máig is oda vadnak, ők többet senkit annál
nem tudnak.
Eodem anno 16. julii mentünk Váczra es attuk meg az vice
kapitánynak és az egész vitézlő népnek Palatinus urunk ő nsga
levelét és az patenslevelet is, melyet megolvasván, ily választót
tettek: hogy értvén Palatinus uram ő nsgának nagy haragját affele
csatázókra, a kiket tudtuk, hogy szinten elmerültek volt benne,
azokat magok megfogdossák, u. m. Csákvári Pált, Tatha Mártont,
Tóthi Lukácsot és törvény szerint meg is ölettek őket. Azért kérnek
azon, hogy azzal immár ne bántsunk többeket, ha szintén volna
valamely is, sőt Palatinus urunk ő nsgának is szóljunk mellettek,
hogy immár ő nsga is vegye el haragját róllok, ha ennek utána
valamelyet értenek afélét magok között, ők magok megfogják és
megbüntetik őket. Kiknek sok szép kéréseket meghallgatván, elhalasztottuk az Palatinus urunk ő nsgával való szembe létünkig,
hogy könyörögiünk ő nsgának mellettek. Ha ő nsga megenged
nekik jó jóval, hol penig ő nsga ugyan nem akarna más egyebet,
azután is kéntelenek leszünk, hogy inquiráljuk őket.
Ennek utánna jártuk meg a helyt és láttuk az helynek elég
fogyatkozását, melyre hattuk meg Jo Matey uramnak, mivel hogy
az fő kapitány otthon nem volt, hogy az ország rendelése szerint
az szigetséget reá űzzék és megépíttessék, az minémü fogyatkozások most az helyen vadnak.
Eodem anno 18. Julii mentünk Damasba es adtuk meg az
Palatinus urunk ő nsga levelét az ott való kapitánynak, mind az
vitézlő renddel egyetemben, melyet megolvastatván, választottanak
két fő embert és ő felsége gyalog vajdáit, kiktől ezt üzenték, hogy
ők készek az ő nsga parancsolataiba mindenbe engedni. És mi is
az ő üzenetekhez képest proponáltuk nekik, hogy ő nsga a csatázást kiványa, hogy inquiráljuk. hogy kik legyenek bontói az szent
békességnek? Es annak utánna ehhez képest azt üzenték az csatázásnak inquisitiója felől azon két vajdától, u. m. Szalai Jánostól és

Szobi Mátyásról, hogy ők arra a hitre, az mely hitre király urunk
ő felségenek megesküttek, készek volnának megmondani, ha valakit tudnának, de ők senkit sem tudnak a félét, ki azzal az csatázással élt volna.
Ennek utánna az helyt megjárván fogyatkozását láttuk az
helynek és rendeltünk Nagy Hont vármegyéből 12 száz szál palánk
karót és ahhoz elegendő vesszőt és gyalog mivest, az kik azt felállassák és megtapasszák.
Ez időközbe még Yáczon létünkbe érkezék Palatínus urunk
ő nsga parancsoló levele, melyben ő nsga azt parancsolta vala,
hogy 25. Julii Trencsénbe minden vármegye követi, az kik innen
az Dunán az Fátráig laknak, compareáljanak az erdélyi hirhez képest. Mivel hogy az erdélyi fejedelem irt volt ő nsgának Erdélynek
segítsége felől, ahhoz képest, hogy mi mind a négyen vice ispánok
lévén, az vármegyékben sietséggel való gyűlést kelletett hirdetnünk,
halasztottuk el még az három végháznak inquirálását, u. m. Újvárnak, Lévának és Szügyénnek ily okkal, hogy ha Isten segétsegéből
ott az dolgot elvegezvén, azokban is elmegyünk és azt is, a menyire
tőlünk lehet, elvégezzük.
Anno 1612. 15. augusti mentünk be Újvárba.
Draskovith
uramot ő nsgát otthon nem találtuk, hanem attuk meg Kohári Peter uramnak, az ott való vice kapitánynak, mind az ott való vitézlő
renddel egyetemben, az Palatínus urunk ő nsga ő kgylmeknek
szóló levelét, mind az patenslevéllel egyetemben. Melyet megadván, nagy böcsülettel vettenek és ugy resolválták magokat, hogy
készek mindenben az ő nsga parancsolatjának engedni, mind az
helynek meglátogatásában, mind penig az inquisitió dolgaiban és
egyebekben is valami kívántatik országunk jovára.
Azért másodnap vice kapitány uram megmutogatta mindenképen az helyt, mint és hol kévántatnék az helyt épéteni. De mivel
hogy minékünk az volt instructiónkba, hogy ez esztendőben az mi
nekül nem lehetnenek, csak olyat kellenék épéttetnünk, mi most a
kasamatáknál egyébb oly romlást nem láttunk, hanem azokat kelletett volna megépéteni egynehány helyen. Ezen kívül az kapukot
kellett volna megcsináltatni, kikre immár fákot is kesztek hordatni.
De mink beszélvén vice kapitány uramnak, sokat is tanácskozván
felőle, találtuk ezt rajta, hogy ez jelen való 1612. esztendőbeli gra-

tuitus labor pénzzel, melyet Nyitra vármegye oda adott, avval bár
csak az egyik kaput epéttenék most meg küböl és téglábul. Az
másikra jövendőben Isten ismég reá segét, másszor azt is megépethetni, mert ugyan igy is, ha fából csinálnák, nem kevés költség
menne reája, de ha egyszer jól megcsinálják, nem lévén gongyok
annak utánna reá. Az mi az elmúlt 1610 és 1.611. esztendőbeli
Nyitra vármegyei gratuitus labor dolgát illeti, azt ők laboribus prsestálták és az árokban való palánkot csinálták meg vele, melyet hogy
mindenestül fogva praestáltak, az pallért, kit az vármegye rendült
volt oda, Bogár Miklóst, azt behívattuk és ratiót kívántunk tőle,
hogy ha beszolgáltatta é mind az két esztendőre avagy nem, melyre
ő igy resolválta magát, hogy be, és ő számot is adott az vármegyéknek, mit hová tette benne. Melyrül elegedendő qmetantiáját is
producálta, az kit az vármegye adott neki.
Ez időközben irtunk vala az Palatinus urunk ő nsga instructiója mellett Pozsony vármegyének is, hogy az 1609. esztendőbeli
gratuitus labor penzrül, melyet Újvárhoz kelletett szolgáltatniok,
számot agyanak. De ő kgylmeknek mi hozzánk követe nem érkezett, hanem annak utána Amadi István uram, az vice ispányok
irt nekünk egy levelet, melyben includálta az vármegye akkorbeli
percepiorának, Gyűri Pál uramnak egy levelit, mely Gyűri Pál
uramnak leveliben viszont volt beincludálva Kolonich uram ő
nsga quietantiájának csak az a pariája, hogy ő kgylme Kolonich
uram ő nsga kezibe szolgáltatta legyen, de mi hozzánk ő kgylmek
sem az Kolonich uram ő nsga in specie való quietantiáját, sem penig
az vármegye testimonialisát nem küldötte. Es mi is erről se jót, se
gonoszt nem tuttunk végezni. Mi az mi tisztünk szerent kérettük,
de erővel semmit el nem vehettünk tőlek.
Ezeket, Isten velünk lévén, elvégezvén, kezdettünk az inquisitióhoz, melyre az egesz vitézlő rend nagy jó akarattal egybe
gyűlvén, ily választ tettek, hogy készek kikeresni maguk között,
kiket kikeresvén ő magok között, attanak ilyen reversalist magok
felől, melyet in specie beadtunk nsgtoknak és kgylmtknek.
«Anno 1612. 16. augusti. Palatinus urunk ő nsga parancsolatjábul jővén ide teljes instructióval az nemes es vitézlő Liptay
Imre uram, Gyürky Benedek uram, Strucz Ferencz uram es Bakó
Ferencz uram, Bars, Hont, Nógrád, Zólyom vármegyének vice ispá-

nyok az ő kegylmknk Palatínus urunk ő nsga adatott instructiójából. Mi mind lovas, gyalog renden való vitézlő nép, itt Újvárban
lakozók, azon bittel való kötelességgel, a mellyel ő felségéhez
vagyunk kapcsolva és hazánkhoz, hogy mi senkit itt többet nem
tudunk, az ki az török ellen innen csatázott volna, az szent békesség
ellen se kapitányunk hírével, se azon kívül, hanem hogy az füre
az itt való vitézlő népet kibocsátották az rendelés szerént, akkor
lopva se kapitányok, se hadnagyok hírével mentek oda az csatára,
kik közül ki elveszett, ki most is bujdosóban vagyon; az kit vice
kapitány uram megtudván, mindenütt fogatni hatta őket, úgymint
ez megnevezett személyeket: Kapitány urunk ő nsga szeriből:
Yaryas Imre Equ. 2. Pálffy János uram ő nsga szeriből: Szeögyéni
Mihály Equ. 2, Baky Gáspár Equ. 1. Pográny uram szeriből: Sárközy Demeter Equ. 1.
Mi fejenként újvári lovas és gyalog szolgái ő felségének 1 )
Eodem anno 17. augusti mentünk Szügyinbe, megadván ott az ő
nsga palatínus urunk levelét az ott való főkapitánynak, mind az
egész vitézlő renddel egyetemben és az patens levelet is, melyet
Palatínus uram adott volt, kit megolvastatván előttök, tettek
ilyen választót, hogy ők ő nsgának minden dolgokban engedelmesek, csakhogy könyörgenek azon ő nsgának, hogy ő nsga
elégedgyék meg immár azzal az büntetéssel, az kiket immár megbüntettenek. Annak utánna reá felelnek, hogy soha afféle embert,
a ki affélében elegyítenék magokat, nem szenvednek magok között,
hanem kikeresik és megbüntetik őket. Kiknek kéréseket mi meghallván, az ő nsgához való mentünkig az inquisitiót differáltuk,
azt mondván nekik, hogy ha ő nsga mást nem akar egyebet, kénytelenek leszünk vissza jönni és az inquisitiót véghez vinni.
Annak utánna jártuk meg az helyt, láttuk az folyosóinak az
tapasztyának és az egyfelől való árkának is fogyatkozását, de mivel
hogy ez egy esztendőbe az hozzá rendeltetett község azt nem
supportálhatta volna, legszükségesebbnek találtuk az ároknak
megásását es az tapasztnak való megújítását, kit meg is hattunk,
hogy megcsinálja Esztergom vármegye. Ott nem kelletett semmi
számvétel.
H a t czímeres gyűrű-pecséttel ellátott eredetije a jelentés
letét képezi.

mellék-

Eodem anno die 18. mentünk Lévára és ott is Spáczay Péter
uramnak az ott való kapitánynak, mind az vitézlő renddel egyetemben, Palatinus urunk ő nsga levelit mind az patenslevéllel
egyetemben megolvastatván egymás között, ő kgylmek tettenek
ilyen választ, hogy készek ő nsga parancsolatjának mindenekben
engedni. Ehhez képest jártuk meg az várat, ki némettel rakva es
azután az várast is, kihez elég épület kívántatnék, de minthogy
nem volt honnan rendülnünk, az mint az instructiónk tartotta, csak
az ki nekül nem lehet az dolog olyat épéttessünk. Azért most mi
szintén olyan romlást nem találtunk rajta, a ki nekül nem lehetett
volna. Ezeket elvégezvén, kezdettünk az inquisitióhoz, kiről ők
reversalist adtak, melyet in specie nsgtoknak és kgylmtknek beadunk.
Anno 1612 die 19 augusti. Mi lévai vitézlő lovas gyalog sereg:
Valljuk ez mi levelünknek rendiben, hogy mivel Palatinus uram
ő nsga parancsolatjából jövének ide stb.1), mi mind lovas, gyalog
renden való vitézlő nép, itt Léván lakozók, azon hittel való kötelességgel, az mellyel ő felségének vagyunk kapcsolva és hazánknak,
valljuk, hogy itt senkit többet nem tudunk, aki az török ellen csatázott volna a szent bekesség ellen, se kapitányunk hírével, se azon
kívül, hanem hogy az fűre az itt való vitézlő népet kibocsátották
az rendelés szerint, akkor Budai Pál nevű legény, itt Léván lakozó,
ki ő felsege fizetésen nincsen, volt oly ember, az ki előtt ő maga
mondotta, hogy gyureikkel ment volt egyszer csatára, de hogy
akkor is futva szaladott. Ezen kívül annak előtte való esztendőkben, az kik kapitányok és hadnagyok híre nélkül csatáztanak
volna, azok Bácz Ábrahámmal elmentenek tavai szökve, úgymint:
Eerenczy Márton, Szabó Miklós, Bak János, Koszja György, Nagy
György. Ezek közül penig kik megholtanak, kik peniglen mostanában is budosásban vadnak és ha valahol kaphatnák őket, mindenütt
fogatni hatta kapitány uram őket, a felül megírt személyeket. Attul
fogván peniglen mi senkit nem tudgyuk mi közülünk, hogy csatázott volna, se nyilván, se titkon.» 2 )
Datum in Leva 20 die augusti, anno 1612. Emericus Liptay
*) Mint az újvári vitézek reversalisában.
) A jelentéshez mellékelt eredeti 4 pecséttel van ellátva.
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vice coines Cottus Barsiensis mpr. (p. h.), Zthrucz Ferencz Nógrád
vármegyenek vice ispánja s. k. (p. h.), Benedictus Gyürky vice
comes Zoliensis mpr. (p. h.), Bakó Ferencz s. k. (p. h.)

II.
A most közlött jelentésben említés történik arról is, bogy a
vizsgáló bizottság a füleki vitézlő rend és a városban lakó nemesség között fönforgó viszálkodásokat elintézni sehogy sem tudván,
a mindkét részről benyújtott panaszokat «in specie» a nádor elé
terjesztette. A nemesek 25 pontban foglalták össze sérelmeiket,
mikre Bosnyák Tamás főkapitány, ez időszak egyik legvitézebb
katonája, tüstént megadá a feleletet. A panasz és a rákövetkező
replica fölöttébb érdekes s jellemző adatokat szolgáltat a végeken
uralkodó viszonyok ösmeretéhez a XVII. század elejéről. A rendek
nem győznek eleget panaszkodni az országgyűléseken a katonaság
garázdálkodásai s a várkapitányok visszaélései ellen, mikről azonban a fönmaradt emiekek jobbára csak általánosságban szólanak.
A panaszt untalan halljuk, a felháborodást s méltó elkeseredést
országszerte tapasztalhatjuk, de a nemesek és katonák között való
érintkezésnek tulajdonképeni természetét az országgyűlési hivatalos
actákból színről színre meg nem ösmerhetjük. Hogy mennyi boszszantásnak, méltatlanságnak, erőszaknak és jogtalan háborgatásnak voltak kitéve a nemesek a katonaság, különösen a várőrségek
részéről, s mily sok kárt szenvedtek kicsapongásaik és zsarolásaik
miatt: a füleki pörpatvarból alaposan megtanúlhatjuk. De bizony
bajos dolog is volt szigorú fegyelemben tartani a mindenfelől összeverődött s béke idejen rablásból, zsákmányolásból élő hajdúkat,
meg a király zsoldján szolgáló, de hópénzt csak nagy ritkán látó
vitézlő népet, mely tagadhatatlan, hogy egyszer-másszor sok kárt
okozott a nemességnek, megsarczolta a jobbágyokat, erőszakoskodott az ügyefogyottakon, de szükség esetén vérét s életét áldozta
fel, éjjel-nappal serény vigyázásban őrködvén a környék nyugalma
és biztonsága felett.

Palatinus urunknak az végházakban rendeltetett
Commissariusi
által küldött parancsolatjára mi Fülekben lakozó nemes emberek
egyben gyűlvén, adtunk ilyen igaz és méltó panaszainkat ő kgylmek
eleikben az füleki fő és vice kapitányok ellen, némely alattok lévő
vitézlők ellen.
1. Dósa Tamás és több Gyöngyös városában biró uraknak
minémü hallhatatlan injuriái legyenek, az itt való némely vitézlő
rendektől ilyen dolgokért, hogy az országnak az törökkel való confederatiója ellen, ugyan ott Gyöngyös városában az hatvani Emenget,
ki az török császár proventusát szette volna, Nagy Egyöd melléje
vévén, megöltenek egynehán törököt, mely az szegény városnak,
s mind penig az Dósa uram jobbágyinak és az több urak jobbágyinak nagy kárára esett, úgy annyira, hogy fizettek az török díjában 2000 irtott az basáknak és az békeknek.
2. Ugyanazon Dósa Tamás uram jobbágyinak, az elmúlt
napokban egy Taar nevű falujában, három török ispáját öltenek
meg az itt való fizetett vitézlő rendek közül némelyek. Mely ispájáknak díjokért fizettek az Dósa uram jobbágyi 200 frtot az hatvani
béknek, hogy el ne rabolja őket.
3. Hogy az füleki gyalog sereg közül némelyek az mindszenti
ispáját, mikor proventusát falujában beszedte volna, ugyan az faluban megölték, ki miatt azGaray Farkas uram jobbágyi vallottanak
300 frt ára kárt. Es ezeket az törökölőket fogatta Garay uram az
vice kapitánnyal, de nem fogta, hanem fenyegette Garay uramot az
kapitány miatta.
4. Hogy az itt való nemes embereket mind az magok szemé*
lyében, mind peniglen szolgáit, az ő szabadságoknak praerogativájok
ellen megfogják és tömlöczre hajtják, házokra reá küldenek, valamíg pedig kedvek tartja az kapitányoknak, szintén addig fogságban
tartják őket. Holott az szolgák felől, az ország törvénye szerint,
készek lettek volna törvényt tenni. Tarczay Györgyöt fogták meg
és Garay Farkast is felhívatták házokban és az tömlöczbe küldték
és Pápay Ferenczet maga Bosnyák uram tömlöczben vetett.
5. Mivel hogy néha az itt való nemes embereknek is az vár-

megye gyűlésében kelletik menniek, itt is némi némü szín alatt
igaz útjokban, az igaz és szabad úton reá támadnak, útokat megállván. Mely dolgot az vice kapitány cselekedett önmaga úgy
annyira, hogyha más útonjáró nemes emberek nem voltak volna
•segítségül, emberhalál esett volna.
6. Hogy mikor ugyan ez helyben való fizetett rendnek fizetést
hoznak is, az nemes ember jobbágyinak kelletik menni Újvárban
az fizetésekért. Azzal nem elégednek meg, hanem azokat a Commissariusokat és fizető mestereket az kapitányok az magok házokban
nem szállítják, hanem az nemes emberekre izennek, hogy szállást
adgyanak az Commissariusoknak. Es ha valami méltó okokból
szállást nem adhatnak a kapitány üzenetire, azonnal az Generalis
kapitánynál vádolják az nemes embert ok nélkül. Némely nemes
embertől penig szállást sem kérnek, hanem erővel reá szállítják,
házát, lakatját berontják, magát az nemes embert szidalmazzák és
gyalázzák, melyet ő magok és szolgái az kapitányoknak vásárbiróval cselekednek.
7. Hogy mikor az kapitányoknak kedvek tartja, kiváltképen
akkor, mikor az féle fizető mesterek jönnek be, drabantokat küldenek ki az füleki nemes embereknek jószágára. Tyúkot, ludat, vadat
és egyéb élest, az mi szükség, hatalmasul szedet az kapitány rajtok
és ha valami okból az szegény ember szerit nem teheti avagy nem
adhat, behozatja őket az kapitány, maga fáradtig veri és az tömlöczre hajtja. Serkei Lorántfi uram jobbágya : Csomó Ambrus kovács
sidi, kettei volt Dósa Tamásé, Tar András, Lázár Márton.
8. Hogy az itt való fizetett vitézlő rend közül némelyek az itt
lakó nemes embereknek jószágában sok injuriákot cselekesznek,
mert rétét az nemes embernek megétetik füvül és horgyák, egyszersmind tíz tizenhat szekérrel is reá mennek és tékozolják, éjjel
kiváltképen. Ha az kapitánynak panaszolnak az nemes emberek
erről, csak ilyen választ teszen, hogy: fogd meg rajta, ha ott találod. Ki volna azért az itt való nemes emberek közül, az ki éczakának idején csatázna velek? holott az katona uraim tíz-tizenhat
szekerekkel össze hatolván magokat, fegyveres kézzel úgy mennek
ki az rétekre. Es minden okos ember ítéleti szerint megítélheti,
menyi emberhalál következhetnék ebből.
9. Mivel hogy néha az itt lakozó nemes embereknek az
Hadtörténelmi Közlemények. Vir.
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jobbágyi élést hoznak az ö uroknak házok szükségére, néha az oly
nemes embereknek az szekereit be nem eresztik az kapukon, kiváltképen ha akkor valamiért haragja vagyon az olyan nemes emberre
az kapitánynak, hanem vagy hátokon kelletik behozni az urok
házához, vagy vissza kell térniek, avagy hogy más valami módot
kell benne találni. Sőt még némely nemes ember előtt az kapukot
bezárják, avagy hogy az kapuk köziben zárolják és szolgáit hátok
megül lerángatván, nagy bosszúságokra az nemes embereknek és
nagy gyalázatokra ok nekül.
10. Hogy az itt lakozó nemes embereknek és nemes özvegy
asszonyok pénzen vött házokat és kerteiket az füleki kapitányok
hatalmasan, ok nélkül elveszik és másnak adgyák, kiválkepen az
együgyű és gyámoltalan nemesekét. Batha Bálintnó kertét adták
Nagy Benedeknek, ugyanazon asszonynak jégvermit vice kapitány
uram . . . kérte volt el, de immár nem akarja adni. Básti
Imrének kertit, az ki az pinczék előtt volt, az főkapitány uram
ő nsga vonatta el, melyet ő 5 frton vett volt. Lipthay Jánosét
Zecsei Orbánnak adták. Herenchény István kertinek sövényét az
vice kapitány ledülette és levágatta, holott ő neki is és más embernek is az szentfalussi földön volt.
Batha Bálintné asszonyon minémü bizonyos okokért az vice
kapitányhoz menvén, úgy mint ez helynek akkorbeli gondviselőjéhez, de nem tudván, micsoda gondolatból és elmélkedésből meg
nem mersékelvén magát előtte, elpirongatta az böcsületes és fő
özvegyi asszony állatot. Es vice kapitány uramnak ugyan szokása
ez, hogy senkit meg nem becsül és ok nélkül minden difamatiót
cselekszik, kiért ha Palatinus urunk nem ad disciplinát ö kglmnek,
semmi jó nem következik belőle, hanem jobb volna, hogy ha
ő kglnek böcsületit megadgyák, adná meg ő kglme is minekünk,
nemes embereknek.
11. Némely itt való nemes embereknek . . . az kapitányok
házokra reá küldöznek és minden marhájában az nemes embernek
sákmánt hántak, az mely dologért az vice kapitányt vármegyeűl is
egynehányszor találták meg, hogy az nemes ember marháját restituálja, de ez ideig lött csak hiában. Es most is egy nemes embernek
több marhája között két arany gyűrűét az vice kapitány nálla tartja
potentia mediante.

12. Hogy ugyan itt az Füleken lakozó nemes emberek jószágában az szegény parasztság templomokat renováltatván az Isten
tisztességére és ahhoz nagy drága pénzen rakni való meszet . . Ez
elmúlt napokban az vice kapitány az olyan falura reá küldvén,
megparancsolván az szegénységnek, hogy meszet hozzanak be neki
szekervel. Mely parancsolatjára nem volt mit tenniek, hanem hozmok kellett és mikor az árát kérték volna az vice kapitánytól,
erőssen megszidogatta és verni is akarta őket és az meszet mindenestül elvette tőllük. 1 ) Ez mellett az nemes embereknek molnárira
és faragó ácsira is reá küldvén az drabantokat, erővel behozatják
és munkáltatnak vélek.
13. Hogy az nemes embereknek jobbágyi ide bejüven az szabad sokadalomban vásárlásnak okáért, azokat is az szegény embereket, sokakat oknelkül, bűntelen vagdalják, kergetik és holt
számban hadgyák, elfosztván minden marhájokat tőlük és minden
violentiákat szabad akaratjok szerént megcselekesznek, mivel hogy
senkit meg nem büntetnek érette, noha mindgvárt az nemes emberek eleget panaszolkodnak az kapitányoknak.
Herencséni István jobbágyit ez mostani sokadalomban az itt
valók közül holt számig megvagdalták. Mely vagdalt embereket az
vice kapitánynak színe eleiben állattam es kértem, hogy azokat
az vérontókat megfogja. Tudgya az vásárbiró neveket, úgymint:
Aderján Jakab, Csabai János, Nagy Benedek öccse, Baktai Albert
öccse.
Dósa Tamás uram jobbágyát, Lukács Albertet, Jesztei Demeter verte. Karthali György szolgája, Bali, elkapta 2 frt ára bocskorbürt. Vice kapitány uram elvonatta tőle és magának tartotta és
szegény embernek meg nem atta. — Ha kívántatik, mindgyárást
emberit adgya, az ki vagdalta, csak kapitány uram fogja meg.
14. Hogy az hidakat az nemes embereknek jobbágyi csinálják,
az vice kapitány penig, noha ő nsga Palatínus urunk serio megparancsolta nekie, hogy vámot ne szedgyen és ne vámoskodgyék,

Mindazonáltal Horváth Mihály vicekapitány uram, a mészégetésre
annyi szekér fát és egyéb költséget számított fel, hogy a vizsgáló bizottság
tagjai megsokalták, s bár ő felsége hites szolgája szavában nem örömest
kételkedtek, 123 szekér fa árának megtérítésében mégis csak elmarasztalták őt*
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de ő ezzel az ő nsga parancsolatjával semmit sem gondol, hanem szörnyen vámol minden rendbeli emberek jobbágyin irre miserabiliter.
15. Ugyan az maga házában némely lakozó nemes emberek
közül megvagdaltanak és megcsonkítják az itt való fizetésen levők
közül. Mikor az szorult nemes ember törvénynek folyása szerint
pörülne ártatlan vére hullásáért, az kapitány fenyegetődik jövendőbeli bosszúállással érette. Sőt még némely szegény nemes ember,
ki igazságában, ugy mint ez helynek kapitánya előtt panaszolkodnék
és törvént kívánna, az főkapitány affele nemes embert fárattig vert,
taglott és futva verte ki házából.
16. Hogy vannak némely megnyomorodott és erőtlen nemes
özvegyi asszony állatok és erőtelen, szegény, öreg, élemetes futott
nemes emberek, kiket mintegy jmrasztokat, mindennemű szolgálatra reá erőltetni és szolgáltatni akarnak vélek az kapitányok.
Egyik Borbély Jánosné, másik Deák Boldizsár.
17. Hogy az itt lakozó nemes emberek jobbágyinak az itt való
drabantok közül némelyek zsákokkal búzáját szekeriröl, lánczát,
fejér ruháját éczakának idején ellopják és ha beszaladhatnak ide
be Fülekben, noha az nemes ember eléggé keret törvényt afféle
latrokról, de az kapitány nem teszen törvényt belőle, hanem valamennyi ideig vasban járván, az kapitányoknak kertiben kapálván.
Csak ez az nyilvánvaló lopóknak poenája.
18. Hogy mikor az vármegye ez mostani fövelést el limitálta
volna Palatinus urunk ő nsga parancsolatja szerint, noha ő nsga
erőssen megparancsolta volna az vice kapitánynak szemtiil szemben, hogy az nemes ember réteinek bekességet hadgyon, de ezzel
vice kapitány uram semmit nem gondolván, mihelt Bayeczrül megérkezett, azonnal az ő alatta lévő vitézlő rend Kis Hont vármegyéből viszsza jött és az füleki nemes embereknek s mind pedig
többeknek is rétire szállottak és étetik az lovaikkal, az nemes
embereken csakhogy mégis bosszúságokat állhassák és tölthessék . .
19. Hogy ugyan az itt lakozó nemes emberek jószágára,
kiválkópen az Dósa Tamás uram jószágára reá mennek az itt való
drabantok közül sereggel és az szegény paraszt jobbágy borát megisszák, szalonnáját lemetélik, ökör bőrit bocskornak fölmetélik és
egyéb kimondhatatlan károkat cselekesznek, mely dologért az
kapitányoknak panaszolkodván, semmit rólla nem tött.

20. Hogy az itt való főkapitány egy malmot csináltatott az
itt való ő felsége földén maga számára, mely malom minémti hallhatatlan káros malom legyen az egész városnak. Mert oka ez, hogy
egyfelől az ország úta is elbomlott miatta, más oka ez, hogy mind
nemes embernek, vitézlő rendnek, parasztnak vetemény kértéit
által keresztül kocsu (így!) árkolván. Harmadik oka, hogy az víz
gátját oly igen felvették, hogy az város kertinek egyik része vízben
áll gyakorta, csak akármi kicsin eső miatt is, sőt Dósa uramnak
egynehány asztagjai, szénái, csűrös kerti az vízben vagyon nagy
kárral. Mely dologért az malomcsinálásért ez ideig semmit se
mertek az vitézlő rendek közül is szólni, hanem minden rendeknek
nagy kárára vagyon az a malom.
21. Hogy az itt való vásárbirák, ki akaratjából legyen, de
akármi kicsiny dologért az nemes ember házára reá mennek és
megbírságolják őket.
22. Hogy az itt való főkapitány az ország statutumja ellen
és minekünk nemes embereknek szabadságunk ellen, potentia
medianta, akármi közönséges festumokat megakar celebráltatni és
ülletni velünk, bezáratván az kapukat, ki nem eresztvén az szekereinket, az kik pedig kézi munkát exerceálnak, megfogván, tömlöczre hajtják, ha ő felsége szolgája találtatik kiváltképen.
23. Hogy az itt való nemes emberek jobbágyi, mikor az ő
uroknak szolgálatjokra bejönnek, az kapitányok megfogatják és az
udvarokon való gyüllött ganéjt véllek kihordatják, vervén, tagolván
őket, ha nem akarnának elmenni. Es egyébb szükségre is elhajtják
és az kapukon megtartóztatják, nem kevés bosszúságára az nemes
embereknek.
24. Hogy az vitézlő rendek közül vadnak nemelyek, kik az
nemes embert és mind az egész vármegyét iszonyú utálatos szitkokkal illetik. Tudni illik ilyen szókkal (salvo honore dictum):
kurva az anyja, az bestye lélek, nemes vármegye kurvának, akár
adgyon füvelő helyet, akár ne adjon, ezt nem egyszer mondta,
sem kétszer.
Efféle hallhatatlan, iszonyú, kimondhatallan dolgokat sokakat
adhatnánk be ti kgylmtk eleiben, kirül Palatínus urunkot is ő nsgát
ti kgltek informálhatja, de sem ti kglmeteket, sem penig Palatínus
urunkot ő nsgát nem terheljük.

25. Daróczy István jószágára, ugyan Nagy Darócz nevü falujára, az itt való főkapitány, az ő alatta való fizetett ő felsége szolgáit seregestül reá küldte és jobbágyit verte, taglalta, szekerestül,
barmostul behajtatta az országnak statutumja és az nemes szabadságunk praerogativája ellen, nem kicsiny bosszúságára ós gyalázatjára Daróczy Istvánnak. Kiért ő nsgát Palatinus uramot az
vármegye megtalálta volt és ő nsga, az Commissarius uraim
jelen lévén, adgya ratióját kapitány uram, mi okon cselekedte ezeket az potentiákot, mert én magamat is akkor az hadnagyok gyalázatos szókkal illettek és fenyegettek, semmit nekiek nem vétvén és
az alattok valók puskákot rángatván hozzám ok nélkül, kicsinben,
hogy magamat is meg nem öltek.» 1 )
Bosnyák Tamás pontról pontra megfelelt a vádakra. Nem
sokat mentegetődzött, a mit cselekedett — ü g y m o n d — joggal vagy
kényszerűségből cselekedte. A gyöngyösi törökök megöletése Nagy
Egyed idejeben történt, s neki arról tudomása nincs, mert Iválló
várában tartózkodott. A tariak pedig ne panaszkodjanak, hogy
megsarczolta őket a hatvani bég, mert a falu titkon maga kérte a
füleki hajdúkat, hogy öljék meg a három ispáját. A többi török-ölő
vitézlő rendet pedig bizony fogatná a vicekapitány, de Isten tudja,
hol bujdosnak, s nem lehet őket kézbe kapni. Hogy a katonaság a
nemességen büntetlenül hatalmaskodik, arról Bosnyák Tamásnak
nincs tudomása, s ha valakinek méltó panasza volt, törvényt látott
dolgában. Igaz, hogy Garay Farkast tömlöczre vetették, de ez régi
dolog, még Bocskay idejében történt. A többi nem jut eszébe.
Azon pedig ne panaszolkodjanak nemes uraimék, hogy a commissariusokat és fizető mestereket néha napján náluk szállásolják el,
mert a fő fő helyeket ők bírják s a vitézlő rendet már mindenünnen
kiszorították. Tagadja, hogy a nemes emberek jószágán a füleki
drabantok élést harácsoltak volna, bizonyítsák be, ha tudják. Igaz,
hogy Lorántffy jobbágyát megverte, de ahhoz nekik semmi közük,
elintézi ő a maga dolgát. Azt sem tagadja, hogy egy panaszost
megütögetett és a lépcsőn letaszigatott, mert részeg volt és goroin*) Ebből és a főkapitány replicájának némely részéből úgy tetszik,
hogy a nemesség panaszát Daróczy István terjesztette elő. Országos Leve'ltár
Act. Thurz. fasc. 34 m 8.

báskodott, máskülönben nem tudta, hogy nemes ember volna. Az
ünneprontókat régi szokás szerint megbünteti, s a vár kapuit a
prsedikatió alatt bezáratja, «de egyéb üdnepeket itt meg nem üdlenek,
hanem az kit az praedikátorok meghagynak, kirül közönséges végezésünk is vagyon». Az se igaz, hogy a nemes emberek házára drabantokat küldvén, javaikban zsákmányt vettet, csak Garay Farkas
feleségét fogatta meg a tulajdon kertjében, kinek aztán gonosz élete
miatt, törvény szerint, fejét is vétette, a két arany gyűrűt pedig az
asszony prókátorának adatta, perköltség gyanánt. Hogy a nemes
emberek maguk között reszeg fővel vagdalkoznak, s egymás vérét
ontják, arra a főkapitánynak semmi gondja, a kapukat pedig tudva
sohasem zárják be előttük, hanem ha véletlenül. Más méltatlanságok és erőszakoskodások a kapitányok híre nélkül estek, álljanak
elő nemes uraimék és bizonyítsák a maguk dolgát, ne csak vádaskodjanak. 0 pedig, mint a hely főkapitánya, bosszúállással senkit
se fenyegetett, «ha csak egy emberrel megbizomjítják — úgymond —
bár tisztességem ne legyen», soha senkinek nem parancsolta a vitézlő
rend közül, hogy a jobbágyok szekeréről zsákot s egyetmást hatalmasan elhurczoljanak, e ha megbizonyosodott a dologról, a vétkeseket vasra verette, sokan most is fogságban ülnek. De ne kívánják
tőle, hogy ily csekélységért mindjárt fel is akasztassa a vitéz embert. A rétek elgázolásáról, a fű elhordásáról most hall legelőször,
ho»y tehetett volna tehát igazságot a dologban ? Bevallja azonban,
hogy a vitézlő nép a nemesek rétjén fűveltetett, de korántsem
bosszúságokra, hanem csak szükségből, az ő híre nélkül. A hidakat
pedig mindig a jobbágyság csinálta, s a vámszedés régi gyakorlaton
alapúi.
A mi a malom dolgát illeti, erre azt feleli a főkapitány, hogy
a nemességnek semmi köze hozzá, minthogy a malom az ő földjén
áll, különben mind e mai napig azt hitte, hogy a városEak csak
hasznára van.
A futott nemesek és szegény özvegy asszonyok felőle békességben élhetnek, mert sohasem ártott nekik, s csak a vásárbíró
erőlteti őket dologra, a vicekapitányt pedig hamisan vádolják, hogy
a parasztoktól elharácsolta a meszet, mert kész megbizonyítani,
hogy megfizetett érte. — Igaz, hogy a városból kimenő üres szekereken egyetmást küldözgetnek, de ez mindenütt szokásban van, s

eddigelé nem is panaszkodtak miatta, arról azonban semmi tudomása nincsen, hogy a vitézlő rend a parasztságon élősködik, a
vásárbíró dolgába pedig nem avatkozik stb. stb.
Daróczy István panaszára Bosnyák Tamás saját kezével irta
meg a választ, tagadván, hogy falujában a füleki drabantok az ő
akaratából hatalmaskodtak volna, mert szekereit a királyi biztosok
parancsára kellett fuvarra hajtani. Egyébiránt a mi történt,
Daróczy uram magának tulajdonítsa, mert «utálatos, nem vitéz
emberhez illendő szitkokkal illette» ő felsege szolgáit, veszekedve
és gyermekeskedve velők. Most azonban mégis neki áll feljebb, s
örömest a föld alá taszítaná őt, holott nem oka semminek stb.
Arra a vádra, hogy a vitézlő rend közül némelyek a nemes
vármegyét rútul szidalmazták es becstelenítették, kijelentette a főkapitány, hogy «rosz, embertelen embernek is nyelvit kötve nem tarthatja, ha tudjak kicsoda, törvény fér hozzá» és replicáját következőkepen fejezte be : «holott penig azt írják, hogy több hallhatatlan
dolgok is vadnak, a kiről panaszolkodhatnának, ha tudnának valamit, mind az felül meg írt mód nélkül querellákat nem szégyenlették
ő kgylmnek elöl számlálni, az többit is elöl számlálhatnák, ha
volna mit. ítélje meg az Isten ós akármely okos ember is, ha nagyobb
reszek ezeknek az querelláknak nem ránkórból vagyon é? és
calumniose vadnak.» 1 )
De a nemesek nem tartották kielégítőnek Bosnyák válaszát,
s újból replicáztak, kérvén a nádori küldöttséget, hogy ott, a hol
szükséges, vizsgálja meg közelebbről a dolgot, mert ők nem alaptalanúl vádaskodnak, a mint gyakran a kapitányoknak is el kellett
ösmerniök s pontról pontra mindent bizonyítani is tudnak. Egyébiránt szerintük a legtöbb bajnak oka egyedül a főkapitány igazságtalansága es részrehajlása, mert ha egyszer érdem szerint megbüntetné a vitézlő népet, nem mernének hasonló dolgokra vetemedni,
a «mód nélkül való csácsogásnak» is a nagy szabadság az oka.
Különben a vádaskodást a katonák kezdették a nádor előtt, ők csak
folytatják és igazságot kérnek, mert a hallhatatlan injuriát és szokatlan abusust tovább már nem tűrhetik stb. 2 )
1
) «Bosnyák Tamás uram replicatiója az nemesség panaszára.»
fasc. 34 m 9.
2
) U. o. fasc. 34 m 10.

U. o.

De a biztosok — mint már említettük is — ilyen nagy dologban nem mertek a maguk fejétől intézkedni, s az iratokat Thurzó
nádor elibe terjesztették, a ki ebben az időben sokkal fontosabb
ügyekkel foglalatoskodván, jó módjával elsimította az egészet s a
békesség a füleki vitézlő rend és a nemesek között egyelőre legalább
helyre állott. —Később ismét halljuk, hogy torzsalkodnak, de így
volt ez országszerte az egész korszakban, s a hol a fegyveres erő
idegen nemzetségekből állott, még különb dolgokat is tapasztalhatunk. Mert a hatalmasabb mindig elnyomta a gyöngébbet, s a
katona és polgári elem bajosan tudott összeférni, mindazonáltal a
magyar mégis csak jobban kímélte a maga vérét és ritkán vetemedett oly alávalóságokra, mint a nyelvünket nem értő, hazánkat
ellenséges földnek tekintő jött-ment zsoldosok, a kik a 150 esztendős török uralom alatt egyszer-másszor még a pogánynál is több
kárt okoztak az országnak.
Közli: ij—s.

