
HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR, 

Buda 1541-iki ostromához. 

E V E R E N D E 
domine fráter 
charissime sa-
lutem et obse-
quorum meo-
rum servitio-
rum commen-

dationem. Hac hora diei septima 
redditae sunt mihi litterae mag-
nifici Yerneri ad me scriptae, 
scilicet et litterae dominationi 
vestrae et hisce meis adjunct® 
Novi aliud dominationi vestrse 
scribere non possumus, nisi 
quod quasi quottidie veniunt 
ad nos transfugae ex turcis, quo-
rum unus heri venit ex Buda 
vinolentus. Hodie mane inter-
rogans dicit turcas nocte abhinc 
secunda habuisse in animo nos 
agrediendos, et quod iam con-
scenderant equos, et ingénia omnia 
contra nos adornaverant, causam 
tarnen, qua mutatum est eorum 
consilium, ignorât. Nunc sunt in 
colloquio cum Budensibus domi-
nus Seredy et Franciscus Nyary, 
fortassis domino deo autore ali-
quid boni adferent, et utinam id 

Kedves tisztelendő testvér uram, 
üdvözletemet és engedelmes szol-
gálatomnak ajánlását. A napnak 
ebben a hetedik órájában adták 
át Yerner hozzám irott levelét, 
és az uraságodhoz czímzett, ide 
mellékelt levelet. Uraságodnak 
újságot mást nem írhatok, mint 
hogy nap-nap után jönnek hoz-
zánk szökevények török részről, 
a kik közül egyik tegnap részegen 
jött Budáról. Ma hajnalban ki-
hallgattatván azt vallotta, hogy a 
törököknek harmad nap előtti 
éjjel szándékuk volt bennünket 
megtámadni, és már lóra is ül-
tek, összes ágyúikat ellenünk irá-
nyozták, de annak okát, hogy 
miért változott meg szándékuk, 
nem tudja. Most tárgyal a budai-
akkal Serédy uram és Nyáry 
Ferencz, talán Isten akaratából 
valamelyes jó hírt hoznak. Bár 
csak úgy volna, a Jézus Krisztus 
dicsőségére. Máskor többet írok. 
mert siet a pósta, A Szent Gel-
lért hegy tövénél levő királyi 
táborból. 1541 julius 23-án. Ré-
vay s. k. 



fiat in glóriám Christi Jesu. Plura 
scribam alias, tabellarius enim 
festinat. Ex castris regiis ad radi-
cem montis saiicti Gerardi. pesi-
tis. 23 Julii anno 1541. Re way 
m. p. 

Keverendő domino Alberto 
praoposito Quinqueeclesiensi, con-
siliario ac camerae regiae maies-
tatis praefecto domino domino et 
fratri observandissimo.* 

Albert pécsi tisztelendő prépost 
úrnak, tanácsosnak, és a királyi 
kamara elnökének, becsülendő 
testvér uramnak. 

Országos Levéltár. A pozsonyi kamarához intézett levelek. II. csomó. 

Dobó István a pozsonyi kamarának jelenti a töröknek Eger ellen 
való készülését. 1549 márczius 11. 

Keverendissime, reverendi ac 
egregii domini observandissimi, 
salutem plurimam et nostram 
commendationem. Habemus a 
certissimis exploratoribus et nos-
tris et aliorum bassam Budensem 
quamprimum in Zolnok, ubi 
Thyscia cum fluvio Zagwa con-
fluant, municionem magnam et 
fortalicium velle facere, et vero 
in loco, ubi antea tartari fecerunt. 
munito aggere et fossis, ac pene 
insulato. Circa Irsam, a Zolnok 
sex miliaribus ex lapidibus, ac 
Jazberyn similiter. Cui si non ob-
sistetur, totam dicionem regiœ 
majestatis, quam hactenus hue 
Agriam occupatam tenuimus — 

Főtisztelendő, tisztelendő, nagy-
ságos, becsülendő uraim, számos 
üdvözletet, és magunk ajánlását. 
Ügy a mi, mint mások szava-
hihető kémjeitől hirünk van. 
hogy a budai basa rövidesen 
Szolnokban, ott, a hol a Tisza a 
Zagyva folyóval egybefolyik, nagy 
erősséget és várat akar építtetni, 
még pedig azon a helyen, a hol 
azelőtt a tatárok építettek, mely 
sánczczal és földhányással vari 
megerősítve, és majdnem szigetet 
képez. Irsa körül, hat mértföld-
nyire Szolnoktól, és Jászberény-
ben szintén. Ha ennek (a szán-
déknak) ellent nem állunk, ő fel-
ségének azt az egész területét, 

* A levél irója Révay Ferencz, a ki az 1541-ik ostrom alkalmával 
több budai tanácsúrral összejátszva árulás ut ján akarta elfogllani Budavárát, 
ez azonban Roggendorf tábornok féltékenykedése miatt nem sikerült 
A levélben említett Serédy — Gáspár volt. Nyáry Ferencz 1541-ben részt 
vett először Pest védelmében, majd Buda ostromában. 



ex qua etiam nunc parura ad sus-
tentationem et defensionem arcis 
istius Agriensis emolumenti habu-
imus — non modo aufert, ve-
rum etiam et aliam maiorem di-
tionem Suae maiestatis, cum illa 
ad se trahet, viam Agriensem sic 
paulatim obstruet, ac pene arcem 
ipsam obsedet, ad quae commo-
dius peragenda accersiri fecit 
naves nazad ex Nandoralba et ad 
eas omnes rascianos ex Pesth 
compulit, qui per Thysciam as-
cendant ad Zolnok. etiam pixida-
rios hungaros rusticos, qui sua 
sunt sub potestate, ipse vero bassa 
Budensis ubi pascua erunt, iturus 
est illuc cum omni equitatu suo, 
et mansurus illic, quoad pera-
gantur ilia. Dominationes vestrae 
velint hac de re majestatem re-
giam edocere, ac scribere, reve-
rendissimum dominum locumte-
nentem admonere, ut quoquomodo 
rebus his subveniatur. Nam si 
hanc occasionem amisimus, non 
mille equitibus et totidem pediti-
bus haec arx Agriensis posthac 
defendetur. Esset consultum, si 
fieri posset, et admitteretur, ut 
nostri haec loca occuparent, ac 
munirent, si insultus turcharum 
bene aliquando propellere volu-
mus. Sunt hebdomadae iam duae 
elapsae, quod mensis equitum est 
expletus urget hie instantissime 
uterque ordo pro solutione. Do-
minationes vestras rogamus, velint 
nobis auxilio summte aliquae esse, 
quo (igy !) hie possint persolvi, 

melyet eddig Egerhez foglalva 
tartottunk és a melyből az 
egri vár fenntartására és védel-
mére nem csekély hasznunk 
volt — nem csak elveszi (a tö-
rök), de ő felségének más nagyobb 
területét is, azzal együtt magához 
vonja, és az Eger felé utat el-
zárja, sőt már majdnem a várat 
ostromolja, a minek kényelmesebb 
véghezvitelére Nándorfehérvárból 
naszádos hajókat rendelt, és 
azokra az összes pesti ráczokat 
kirendelte, a kik a Tiszán kelnek 
Szolnokig, sőt a behódolt magyar 
parasztság közül puskásokat is 
rendelt, maga a budai basa összes 
lovasságával odaszáll, a hol lege-
lőre talál, és ott marad, míg azok 
(az erősség építése) végre vitet-
nek. Uraságtok ezekről a dolgok-
ról írjanak ő felségének, és érte-
sítsék, és figyelmeztessék a főtisz-
telendő helytartó urat is, hogy 
milyen módon lehetne ezeken a 
dolgokon segíteni. Mert ha ezt az 
alkalmat elszalaszt] uk, ezer lovas-
sal és ugyanannyi gyaloggal se 
védhető Eger vára. Tanácsos 
volna, ha lehetséges, hogy a 
mieink foglalják el azokat a he-
lyeket, és erősítsék meg, lia a 
török támadását valamikor vissza 
akarjuk verni. Már két hete, hogy 
a lovasok hónapja letelt és mind 
a két rend (a gyalogság és lovas-
ság) kérve sürgeti fizetését. Kér-
jük uraságtokat. legyen segítsé-
günkre valamelyes summával, 
melylyel ezek kifizettessenek, 



nam nobis nulla est pecunia, 
neque speramus ullam, quoad de-
cimae arendabuntur, et arendae 
tarnen vix ad multum temporis 
illao persolventur. Alias timemus, 
ne et pedites et équités nos de-
sererent, prassertim vero pedites, 
ubi nunc fráter Georgius pixida-
rios conducit. De aedificiis eccle-
siae et arcis nichil agimus, Tel 
speramus posse quicquid fieri, 
quae si incipiendi sunt, est ne-
cesse, ut aliqua summa promptae 
pecuniae, quae magistris et eorum 
bominibus hebdomadatim persolvi 
posset. Dominationes vestras fe-
licissime valere optamus. Datum 
xlgriae 21. mensis marcii Anno 
domini 1549. Stephanus Dobo de 
Rwzka arcis Agriensis praefectus. 

A pozsonyi kamarának. 

mert nekünk semmi pénzünk 
sincsen, nem is reménylünk, mig 
a tizedek bérbe nem adatnak, és 
azok bére rövidesen meg nem 
fizettetik. Máskülönben félő, ne-
hogy a gyalogosok és lovasok el-
hagyjanak bennüket, a hol most 
György barát .'gyalogosokat tobo-
roz. Az egyház és a vár építése 
körül most nem munkálódunk, 
nem is reméljük, hogy most le-
hetne, mert ha elkezdjük, szük-
séges, hogy bizonyos summa kész-
pénz fizettessék hetenkint a mes-
tereknek és munkásaiknak. Ura-
ságtoknak boldog egészséget kívá-
nunk. Kelt Egerben 1549 már-
czius 21-ikén. Ruszkai Dobó 
István Eger várának prefektusa. 

Országos Levéltár. A pozsonyi kamarához intézett levelek. II. csomó. 
Magyarok a lepantói csatában 1571-ben. 

Reverendissime ac generosi do-
mini patroni observandissimi. 
Eramus olim milites sacrae caesa-
rea regiaeque maiestatis in arce 
Agriensi, unde in servitutem mi-
serandam per turcas abducti fui-
mus. atque annos quindecim in 
captivitate detenti. Rodii praeci-
pue servientes dies noctesque la-
borare sumus coacti. Ducti quoque 
sumus ad oppugnationem Melitae 
insula, post ad expugnationem 
regni Cyprii. Item coacti sumus 
navigare in pugna generali ad 
Lepantum iuxta castella qui vo-

Főtisztelendő és nemes, becsü-
lendő pártfogó uraink. Hajdan ő 
császári királyi felsége katonái 
voltunk iEger várában, ahonnan 
szánalmas török rabságra vitet-
tünk, és tizenöt évig fogságban 
tartattunk. Leginkább Róduson 
szolgálván éjjel-nappal dolgozni 
kényszerültünk. Melite sziget ost-
romára, majd a cziprusi király-
ság megvívására is elvittek ben-
nünket. Azután a Lepanto mel-
letti főcsatában is hajózni kény-
szerültünk. a Dardanellák vára 
mellett. Goletta ostrománál és 



cantur Dardanelli facta. In obsi-
dione et expugnatione quoque 
Golettae nos miseri maxima su-
mus impessi : tandem ad ligna 
caedenda missi, cum aliis capti-
vis navi confecta saluti nostrse 
maximo cum periculo consului-
mus, atque servitutem evasimus. 
Supplicamus itaque propter omni-
potentem deum dominationibiis 
vestris dignentur nobis pauperi-
bus tot annorum Servitute duris-
sima pressis sua eleemosina sub-
venire, quo corpora unda tegen-
tes, et adhuc pro salute patriae 
militare possimus. Benignum a 
dominationibus vestris expectan-
tes responsum. Magnificarum ac 
generosarum dominationum vest-
rarum humillimi subditi Petrus 
Erdély et Jacobus Domony inclusi 
turcici per annos 15 detenti.1 

Kívülről más kéz : 
Miserorum captivorum per 

annos 15 detentorum humillima 
supplicatio. — 18 Április 1575. — 
Habent responsum. 

elfoglalásánál mi szerencsétlenek 
szintén sokat szenvedtünk. Yégül 
szálfa vágásra küldetve más ra-
bokkal hajót ácsolván nagy ve-
szedelemmel megszöktünk, és a 
szolgaságból kimenekültünk. Kér-
jük tehát uraságtokat a minden-
ható Istenre, bogy kegyeskedjenek 
rajtunk szegényeken, kiket annyi 
évi fogság elnyomott, alamizsná-
val segíteni, hogy ruhátlan tes-
tünket befödve, tovább harczol-
hassunk a haza javára. Uraság-
toktól kegyes választ várunk. 
Nagyságos és nemes urainknak 
alázatos szolgái Erdélyi Péter és 
Domonyi Jakab, a kik 15 évig 
török rabságban tartattak. 

Tizenöt évig fogságban tartott 
nyomorult raboknak alázatos ké-
rése. — 1575 ápril 18. — Van 
már válaszuk. 

Országos Levéltár, A pozsonyi kamarához intézett levelek. X. csomó. 
Közli : Dr. K Á R F F Y O D Ő N . 

* Erdélyi Péter és Domonyi Jakab 1560 körül kerülhettek török fog-
ságba. Mint gályarabok részt vettek Cziprus megvételénél 1571-ben, és 
ugyanazon év októben 7-ikén a Lepantó melletti tengeri csatában, mely-
ben a török hajóhad elpusztult, végül 1574-ben az Afrika partján levő 
Goletta elfoglalásánál és ennyi viszontagság után egy kis köntösre valót 
kérve, tovább akarnak harczolni «a haza javára». 


