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KÖVETKEZETT 

A mohácsi csatavesztést követő években Buda lakóinak több ízben kellett városukat kisebb-nagyobb cso
portokban elhagyni. Miután hírét vette a magyar sereg s az uralkodó vesztének, Mária királyné és a főváros 
német polgársága hanyatt-homlok elmenekült. Az első alkalommal Budán rövid időre megjelent török 
szultánt majdhogynem üres város fogadta.1 

A török elmenetele, majd I. Ferdinánd király bevonulása után nagy többségük visszatért ugyan, de remé
nyeik hiábavalónak bizonyultak, ottlétük napjai meg voltak számlálva. 1529. szeptember 8-án, amikor Buda 
újra török kézre jutott, a város német polgárságának egy részét - akik ígéretet kaptak a szabad elvonulásra, 
miután elhagyták a várat - a törökök kíméletlenül legyilkolták. De azok sem jártak jobban, akik életben ma
radtak, őket János király telepítette ki.2 

Nem sok idő elteltével II. Szulejmán szultán harmadszor is meglátogatta a magyar fővárost, ezúttal vég
legesen birtokba is vette. Ehhez az eseményhez köthető a harmadik, a legnagyobb menekülési hullám (ame
lyet Izabella királyné udvarának elvonulása is súlyosbított), amely után a főváros addigi ipara és kereske
delme hanyatlani kezdett, és néhány év alatt csaknem egy balkáni garnizon szintjére süllyedt. 

Az alábbiakban e harmadik menekülthullám néhány nevezetes kárvallottjával kívánok foglalkozni, ki
emelve korábbi kapcsolatukat a királyi udvarral, a palotával. Természetesen csak röviden tudom ismertetni 
életútjukat, ám remélem, hogy derékba tört sorsuk bemutatása során egyéni életükön túlmutató összefüggé
sek is felismerhetők lesznek. Hiszen az ő történetük társaik sorsfordulatait is érzékelteti, vagyis a nagy tör
ténelmi viharok áldozatául esett ember sorsát. S azt is megfigyelhetjük, hogy Habsburg Ferdinánd magyar 
királyként milyen intézkedéseket tett sanyarú sorsra jutott hívei érdekében. 

Lássuk tehát a város vezetőit! Buda 1541. évi ostroma idején a 12 tagú tanács (amelynek élén a főbíró 
állt, adminisztrációját pedig a város jegyzője intézte) többsége a törökkel szembenálló Habsburg-párthoz 
húzott. De a városban léteztek törökpártiak is, akik éppen a hódítók uralmától várták karrierjük kiteljese
dését. 

A Habsburg-pártiak - akiknek élén az özvegy királyné, Izabella állt - ötlöttek ki, hogy a fővárost átadják 
az ostromló keresztény seregnek. Ám az akció kudarcba fulladt, a titokban beengedett katonákat felfedezték 
a várbeliek, s kíméletlenül lemészárolták őket. A balul sikerült akció szervezőinek is menekülniük kellett. 
Ez nem mindegyiküknek sikerült, az egyik vezetőt, Bácsi Ferencet Fráter György elfogatta, s felnégyeltette.3 

De felesége és fia megmenekült, őket a későbbiekben a Ferdinánd király által felállított Magyar Kamara 
rendszeresen támogatta, az özvegyet először heti száz dénárral, majd élete végéig évi száz forinttal.4 Más, 
jelentős adományban is részesültek, Trencsénben az úgynevezett királyi házat kapták meg az uralkodótól, 
amely minden adótól mentesült.5 Bácsi özvegye második házassága alkalmából is kapott ajándékot, 125 
forintot.6 Fiát, az 1538-ban a bécsi egyetemre beiratkozott Jánost még 1565-ben is segítette a kamara.7 

Akik életben maradtak, azok közül nem mindenki menekült el, hiszen voltak közöttük törökpártiak is. 
Róluk csak egészen röviden szólok. A főbíró, a volt kincstári tisztviselő Turkovith Miklós - a jól tájékozott 
Memoria Rerum... című emlékirat szerint - az ostrom idején annyira beteg volt, hogy nem is kelhetett fel 
ágyából.8 Igaz viszont, hogy a főváros török kézre kerülése után, felgyógyulván, Werbőczy István (János 
király főkancellárja) mellett maradt bírónak. Nem sokáig töltötte be azonban ezt a tisztet, mert hamarosan 
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- a megmérgezett Werbőczy után -, valószínűleg 1542-ben ő is meghalt.9 Fia, János, miután a bécsi egyete
men befejezte tanulmányait, nem is tért vissza a törökülte fővárosba, hanem Pozsonyban telepedett le. 
Először a szenei, majd a galgóci, végül az újhelyi harmincad írnokaként tevékenykedett, később Bánffy 
Lászlónál vállalt állást.10 Miként atyja, ő is szoros kapcsolatban állt Nádasdy Tamással (aki a dunántúli 
főkapitányi, a horvát báni mellett a nádori tisztet is betöltötte), több bizalmas hangú levele maradt fenn, 
amelyet a nagyúrhoz intézett." Nádasdy pedig közbenjárt a Magyar Kamaránál az ifjabb Turkovith 
érdekében.12 Amikor Bánffy László szolgálata után vissza akart kerülni a kamarához, törekvését az erdélyi 
püspök igen támogatta.13 Életéről 1570-ből származik utolsó adat, ekkortájt eshetett halála.14 

A török párt vezetője a tanácsban az a Tétényi István lehetett, aki 1543-ban, tehát Turkovith halála után 
a városbírói tisztet viselte, s fiával, Péterrel és testvérével, Jánossal együtt Szent György téri házában élt. 
Birtokait is megőrizte, annál is inkább, mert idő közben török szpáhi lett... Rajta kívül 1547-ben Budán élt 
még Zalai Tamás és Kalmár Bereck, akik valószínűleg 1541-ben a tanács tagjai voltak. Egy másik feltétele
zett tanácstag, Barkas Péter családjából is tartózkodtak a török időkben a városban.15 

Az ellenkező oldalon állók vezéregyéniségét minden bizonnyal Pálczán Péterben tisztelhetjük.16 Ő, aki a 
korábbi években, már egészen fiatal korától többször viselte a főbírói tisztet, ekkor kisbíró volt. Szédületes 
karrierjét nem kis részben udvari kapcsolatainak köszönhette. Felesége Péter káplánnak, János király kápol
namesterének nővére volt.17 Fráter György barátságába fogadta, később fiát Szapolyai János és a Barát tar
totta keresztvíz alá.18 János király alatt többször viselte a bírói tisztet, s az uralkodó több birtokadományban 
is részesítette.19 Szapolyai halála után azonban Pálczán, aki a Szerémségből éppen a török elől menekült 
Budára, szakított a törökbarát koncepcióval, és a főváros átadási tervének egyik kidolgozója lett. A terv 
meghiúsulása után először arra gondolt, hogy bezárkózik házába, azt kivont karddal védelmezi Fráter 
György katonáitól, egészen haláláig, s csak később engedett józanabb barátja, Bácsi Benedek rábeszélésé
nek, s a kiskapun át, amelynek kulcsát magánál tartotta, elmenekült.20 Családja azonban a városban rekedt, 
ők Fráter György börtönében lelték halálukat. Vagyona is a Barát kezére került.21 Pálczán menekülésének 
útja kelet felé vezetett, 1541 decemberében Patakon találjuk, majd Eperjesre ment, immár Perényi Péter 
ajánlólevelével, aki a város vendégszeretetébe és jóindulatába ajánlotta az egykori budai városbírót.22 Nem 
sokkal később pedig Besztercebányán kerül szemünk elé. 

Tudjuk, hogy ezekben a drámai hetekben nemcsak Perényi támogatására számíthatott. Szolgálataiért és 
elvesztett vagyona kárpótlásául ígéretet nyert I. Ferdinánd királytól a hűtlenségbe esett Semsey László bir
tokaira, amelyek az Abaúj vármegyei Sacán voltak. A király meg is parancsolta Wemer György sárosi ka
pitánynak (Saca ugyanis Sáros vár tartozékát képezte), hogy a birtokot adja át Pálczánnak. Werner 1541. no
vember 16-án kelt válaszában alig leplezett módon szembehelyezkedett a királyi paranccsal. Méltatlan
kodva azt közölte az uralkodóval, hogy ő már korábban kérte magának azt a birtokot, s még mielőtt kérésére 
választ kapott volna jö t t meg ez az átadást elrendelő parancs. Nem tartaná szerencsésnek a birtok Pálczán
nak juttatását, hiszen lehetséges, hogy őt a kassaiaktól meg kellene védelmezni, mivel ő arra nem elég erős. 
Ezért inkább magának kéri a birtok adományozását.23 Közben az erőszakosságáról hírhedt Serédy Gáspár 
két szervitora, Szinyei István és Szinyei László - mint örökösök - is bejelentették igényüket a birtokra.24 

Wemer más módon is keresztezte Pálczán cselekedeteit. Az történt ugyanis, hogy Pálczán sógora, Péter 
káplán Budáról magával vitte a királyi kápolna kincseit Eperjesre. Mivel Pálczán valamilyen vagyoni vitá
ban állt vele, az eperjesi bíróval árestáltatta, azaz zár alá vettette a kincseket. Amikor ez Werner tudomására 
jutott, ő a kincseket azonnal lefoglaltatta, s a továbbiakra nézve a királytól kért utasítást.25 Az ügy további 
részletei nem ismertek, az azonban bizonyos, hogy Pálczán nem jutott a kincsek birtokába, mert azokat még 
1545-ben is Eperjesen őrizték.26 

Ekkor Ferdinánd király más módot próbált keresni vagyona vesztett híve kárpótlására. 1542. február 22-
én Speyerben kelt oklevele tanúsága szerint megengedte, hogy Pálczán és három társa, mint a budai 
Krisztus Szent Teste Társulat egyedül életben maradt tagjai, a társulat Nürnbergben elhelyezett tőkéjének 
esedékes kamatait felvehessék és maguk közt egyenlő részben feloszthassák.27 Pálczánnak azonban ezzel 
sem volt szerencséje. Az egyik életben maradt, Bornemisza Gergely nem adta át neki az őt megillető részt, 
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sőt Bornemisza halála után özvegyével is pereskednie kellett az egykori budai bírónak a neki járó 300 forin
tért.28 Ám mindezek ellenére Pálczánnak nem kellett feladnia a reményt, hogy valamilyen kárpótlásban 
részesül elvesztett javaiért. Az 1542. február 26-án megnyílt besztercebányai országgyűlésen is szóba került 
ugyanis Pálczán megsegítésének ügye. Az ország főrendjei a királyhoz felterjesztett memóriáiéba bele
foglalták azt a kérést, hogy az uralkodó nyújtson segítséget a szerencsétlenül járt budai bírónak.29 Ezt a 
király, válaszolva az országgyűlés felterjesztésére, meg is ígérte, ha megfelelő alkalom kínálkozik.30 Ám 
Pálczán nem elégedett meg ennyivel. Míg az országgyűlés a király válaszára várt, ő folyamodványban for
dult az uralkodóhoz, amelyben védelmet kért. Erre azért lett szüksége, mert a már említett szervitor, Szinyei 
László megfenyegette, azt a szolgáját pedig, aki a beiktatási parancsot szállította, Szinyei László és István 
meggyilkolta.31 

Pálczán ezután, júniusban - a városi számadáskönyv tanúsága szerint - Pozsonyt kereste fel, talán azért, 
hogy továbbmenve Bécsbe az adománylevél kiadását siettesse.32 Majd Szepes vármegyét kérte, hogy szerez
zen érvényt a királyi akaratnak, és iktassa be őt Saca birtokába. A vármegye emberei fel is keresték Wernert, 
aki azonban I. Ferdinánd oklevelét - ahogyan azt a vármegye emberei jelentették - bosszankodással és 
haraggal olvasta el, s amikor megkérdezték, milyen választ kíván adni arra, csak annyit mondott, hogy a 
következő vármegyei törvényszéken majd válaszol. Ezt azonban nem cselekedte meg, sőt ott le is tagadta, 
hogy ilyesmit ígért. Azt is megakadályozta, hogy a királynak ez ügyben Sáros megyéhez írott levelét bemu
tassák és felolvassák.33 Werner taktikája végül eredményesnek bizonyult, és kitartóan adományt sürgető le
veleivel célt ért;341542. október l-jén Linzben kelt adománylevelében az uralkodó a hűtlen Semsey László 
összes javait neki juttatta.35 S bár - jellemzően a kor hivatali ügyintézésének színvonalára - bizonyára egy 
korábbi parancs értelmében, I. Ferdinánd király 1542. október 9-i kelettel Pálczánnak is eladományozta a 
Semsey-örökséget, bizonyosak vagyunk abban, hogy Pálczán a nagy nehezen kiharcolt adománylevél 
kézhezvétele után sem költözhetett be a Kassához közeli Sacán lévő nemesi házba.36 Bizonyára csekély 
vigaszt jelentett ebben a helyzetben, hogy 1542. november 23-án, mivel a felső-magyarországi szabad váro
sok adóbehajtásában közreműködött, a kamara 62 forintot fizetett neki.37 Ugyanakkor - komolyabb segítség 
gyanánt - évi 125 forintnyi összeg kiutalását is elrendelte az uralkodó, amelyet 1545-ben 200 forintra emelt, 
és pontos, hiánytalan kifizetéséről többször is gondoskodni igyekezett.38 Azonban nyilvánvaló volt, hogy az 
elszenvedett károknak csak töredékéért lehetett ezen a módon Pálczánt kárpótolni. Ezért, igaz, csak évekkel 
később, I. Ferdinánd felszólította a kamarát, vizsgálja meg, milyen jövedelmekből vagy mekkora összeggel 
lehetséges a károk megtérítése. A kamara ekkor felszólította Pálczánt, írja össze mindazokat a javakat és 
pénzösszegeket, amelyeket Fráter György elrabolt tőle, amit ő meg is tett.39 Veszteségeit azonban csak rész
ben térítették meg,40 majd a teljes kárpótlás ellensúlyozására évente fizetett járandóságát 300,1557-ben pe
dig 350 forintra emelte fel I. Ferdinánd.41 

Ám a király más módon is segítette hívét. 1543-ban kinevezte a besztercebányai harmincadhivatal élére, 
így Pálczán életpályája Besztercebányán folytatódott. Az őt kinevező parancs arról is rendelkezett, hogy a 
város megfelelő házról is gondoskodjon számára.42 

Nem sokkal később hősünk a magyarországi kereskedelemben egyre fontosabb szerepet játszó Nagy
szombatba költözött át, ahol tisztséget is vállalt a város vezetésében: többször volt esküdt és bíró is. 1549-
ben még ott találjuk.43 De ott sem tudott meggyökerezni, Pozsonyba vándorolt tovább, ahol 1550-ben el
nyerte a polgárjogot.44 Talán már a tervezett átköltözéssel hozható kapcsolatba egy Mosón vármegyei, Lajta 
folyó melletti rét megvásárlása 1548. december 8-án.45 Pozsonyban kereskedőként is tevékenykedett, mar
hakereskedelemmel foglalkozott. Ez időből csupán kevés adatot ismerünk, azok mind egy 1550-ben 
megtörtént ügyre vonatkoznak. Akkor az ulmi Rot nevű kereskedő bécsi megbízottja (faktora), Christoph 
Lingkh, adóssága fejében lefoglaltatta, ahogyan akkor mondták, arestáltatta ökreit a magyaróvári vámon. 
Pálczán a kamarától kért 300 forintot adóssága megfizetésére, majd kiegyezett Lingkh-kel.46 Mivel más ada
tot az ő neve alatt folyó kereskedelmi tevékenységről nem őriztek meg forrásaink, azt kell feltételeznünk, 
hogy üzleteit másokkal szövetkezve, az ő nevük alatt folytatta. így gondolták a kortársak is, amint ezt 
Dessewffy János kamaraelnöknek az uralkodóhoz intézett jelentéséből megtudjuk. Pálczán budai barátjával, 
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Bornemisza Tamással, annak vejével, a bécsi Joannes SchrangUal, a szintén bécsi Wolfgang Kremerrel és a 
lembergi Laurentius Langh-gal alkottak kereskedőtársaságot, s Pálczánnak az üzletben 30 000 arany forint
ja feküdt.47 Két tiltást is ismerünk, amelyekből kereskedelmi tevékenységére következtethetünk, mindkettő 
halála után keletkezett. Az egyiket Barbara Rausherin tette, egy csekély összegről, 28 forintról,48 a másik 
tiltást pedig egy szintén filetinci származású kereskedő, Gerdák István tette, összeg nélkül.49 Ezenfelül több 
ingatlanügyletéről is van adat. így 1553-ból fennmaradt egy tiltakozása, amelyben sérelmezi, hogy a po
zsonyi bíró és más polgárok átadtak egy, a malmához tartozó szántóföldet valakinek szőlőtelepítés céljára.50 

1557-ből két ingatlanvásárlása ismert. Február 21-én Budai Jánostól (akit, mivel II. Lajos király törvényte
len fia volt, Királyfia Jánosként is említenek a források) vásárolta meg házát,51 majd egy hónappal később 
Szakállas Mátyás özvegye, Anasztázia asszony adta el neki a pozsonyi külvárosban lévő házacskáját, amely 
az övével volt szomszédos.52 Mindezeken felül Pálczánnak ekkor már szőlői is voltak. A szőlőkről (amelyek 
talán azonosak az 1553-tól birtokoltakkal) annyit tudunk, hogy a dévényi Fwngh nevű szőlőhegyen feküd
tek, Szentkút mellett, az egyik oldalról Kerekes Gergely pozsonyi polgáréval, a másik oldalról a pozsonyi 
várhoz tartozó szőlőkkel voltak határosak, s azokhoz kőház, malom (vagy malmok), rétek, kertek, halas
tavak is tartoztak. A szőlők értékét is ismerjük, halála előtt ugyanis eladta azokat Bornemisza Tamás vejé
nek, Gerhard Mellennek 250 forintért.53 

Más forrásból is tudjuk, hogy Pálczán betegsége miatt vissza akart vonulni a gazdálkodástól. 1556. 
október 30-án ugyanis megjelent a pozsonyi tanács előtt, Kisserényi Pál és Pécsi Kis Péter deák kíséretében, 
és előadta, hogy élemedett kora és betegsége miatt fel akarja adni a pozsonyi polgárjogot, összes javait, 
beleértve borát is, el kívánja adni. A bíró a kérésre azt válaszolta, hogy amennyiben Pálczán lemond pozso
nyi polgárjogáról, az eladás nem valósulhat meg. Pálczán erre azt válaszolta, hogy el kell olvasni az 1546. 
évi artikulust (annak 41. paragafusa ugyanis kimondja, hogy „Az elmenekült nemesek a szabad városokban 
ezután minden királyi adó és dézsma fizetése és a városi bírák bíráskodása alól mentesek legyenek"). 
Reichentaller bíró erre azzal replikázott, hogy a következő artikulusokat is el kell olvasni. Feltehetően a 4. 
paragrafusra gondolt, amelynek értelmében „és kivévén azokat, a kik a szabad városokban már önként a 
polgárok közé állottak, és a városok terheit önként elvállalták". Pálczán erre elvesztette türelmét, s egy cifra 
káromkodás után, melyet az irat magyar nyelven tartott fenn („te khuetha nyemeth soha nem paranczols 
ennekhem"), becsapta az ajtót és elrohant.54 - A jelenet nemcsak a nemesi és a pozsonyi polgári jogfelfogás 
ellentétét festi érzékletesen, de Pálczán kapcsolatrendszerére is némi világot vet. A fontos tárgyalásra őt 
elkísérő két férfiú jelképezi azt a társadalmi környezetet, amelyben forgott, amelynek segítségére számítha
tott. 

Pécsi Kis Péterről, egy hadtudományi mű szerzőjéről, aki Oláh Miklós érsek familiárisa volt és közje
gyzőként tevékenykedett, más forrásokból is tudjuk, hogy Pálczán barátja volt, akit halálos betegségében is 
hívott, hogy legyen mellette.55 Kisserényi Pálnak, a pozsinyi Kisserényi Ferenc kamarai számadásmester és 
tanácsos fiának a Spitall Gassén volt háza, s a Magyar Kamara írnokaként (regestrator) tevékenykedett. 
Emellett még egy forrás érzékelteti Pálczán pozsonyi kapcsolatrendszerét. Ez egy választott bírák által 
kiadott oklevél, a szintén budai menekült Drayling Tamás adóssága tárgyában (a bírák döntése értelmében 
az adósságot leánya, Lucia kell hogy kifizesse). A választott bírák a következők: „Petrus Palchan, quondam 
civitatis Budensis judex, ac Joannes SafFar Posoniensis, et Andreas Kalamar, Laurentius Wasaros, Gregorius 
Hwzar, et Albertus Tharchay junior, cives Posonienses, tanquam arbitrii et electi designati homines".56 Sáfár 
Jánosról tudjuk, hogy a szempci harmincadosi hivatalt viselte, egyébként Pálczán egyik rokonának, 
Filetinszky Gábornak volt a sógora.57 A többiek ismert pozsonyi kereskedők, ketten közülük - akárcsak 
Pálczán - menekültek, Huszár Gergely és Tharchay Albert Székesfehérvárt kényszerültek elhagyni a török 
hódítás miatt.58 

Pálczán halálának körülményeivel, az azt követő vizsgálattal nem foglalkozom, az már a korábbi szak
irodalomból, elsősorban Gárdonyi Albert és Takáts Sándor munkáiból ismert, Pálczán rokonságának bemu
tatásától is eltekintek, mert azt a Kubinyi Emlékkönyvben megjelenés előtt álló tanulmányomban ismertet
tem.59 
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Pálczán mellett a tanács legismertebb tagja, aki rövid emlékiratban össze is foglalta a nevezetes „árulás" 
történetét, Bornemisza Tamás. Emlékiratában leírja, hogy miután ő Roggendorff táborába menekült, család
ját felajánlották a szultánnak, ám az nem fogadta el ezt az ajándékot, hanem - a nagy győzelem feletti örö
mében - mindenkinek megkegyelmezett. Azonban kereskedéssel szerzett nagy vagyonát Bornemisza el
vesztette. Barátja, Hans Paur és sógora, a bécsi polgár Michael Weiss (akit a magyarországi források Fejér 
Mihályként is említenek) segítségével folytatta a kereskedést, már az 1542. évi harmincadnaplóban találko
zunk nevével. I. Ferdinánd király udvara hathatósan támogatta, az uralkodó megengedte, hogy budai pol
gárijogait továbbra is gyakorolhassa, ennek értelmében áruját Bécsbe szállíthatta, ott eladhatta vagy cserél
hette, onnan cikkeit Budára, Budáról Ptujba, Velencébe, Lengyelországba, Moldvába, I. Ferdinánd birodal
mának tartományaiba, Morvaországba és Csehországba is elvüiette, s ott a kereskedést gyakorolhatta. Jöve
delmező hadiszállításokban is részeltették. Miután Weiss elhunyt, 1550-ben Bornemisza is felvetette magát 
(Pálczánnal együtt) a pozsonyi polgárok közé, hogy azokat a hátrányokat, amelyek a bécsi rokonság meg
szűntével keletkeztek, legalább részben kiegyenlítse. Bornemiszának két leányáról tudunk. Katalin férje, 
Hans Lieknecht (alias Schrangl) bécsi polgár, kereskedő volt, a másik leány férje, Gerhard Mellen 1556-59 
között Bornemisza társa. Mellen halála után Bornemisza pozsonyi házát eladta a kamarának harmincadhiva
tal céljára, s 1573-ban, miután az eladást nyélbe ütötte, Nagyszombatba költözött. Itt másodszor is megnő
sült, választottja Kebel Zsófia volt, az egyik legtekintélyesebb nagyszombati polgár, Zsámboky Péter özve
gye. Zsófia asszony öt gyermeket vitt a házasságba, közülük az egyetlen fiú a művelődéstörténetünk lapjai
róljói ismert Zsámboky János, a hírneves humanista, könyvgyűjtő, a Habsburgok udvari történetírója vált is
mertté. Ekkor azonban Bornemisza egészsége már annyira megromlott, hogy felhagyott a kereskedéssel. 
1580. július elején hunyt el. Végrendeletében két nagyszombati házáról és értékes ékszerekről rendelkezett.60 

Névrokona, Bornemisza Gergely kitűnő udvari (és kamarai) kapcsolatokkal rendelkezett, nem véletlen, 
hogy a tanács tagjai éppen őt küldték ki Roggendorff táborába, hogy a vár átadásának feltételeiről tárgyal
jon. Tudjuk róla, hogy Nádasdy Tamással ő is kapcsolatot tartott fenn, Várdai Pál esztergomi érseknek pedig 
pénzt kölcsönzött.61 Maylád István, II. Lajos király egykori főasztalnokmestere, a későbbi erdélyi vajda, 
amikor 1528-ban Erdélybe ment, nála hagyta kardját megőrzésre.62 Verancsics Antal királyi titkárral, a 
későbbi esztergomi érsekkel pedig olyan bensőséges volt a viszonya, hogy Verancsics 1540-ben, amikor 
elhagyta a királyi udvart, az ő gondjaira bízta Orsolyát, a budai polgárasszonyt, aki fiút szült neki, sőt a 
gyermeket is az ő oltalmába ajánlotta.63 Ám ennek a bizalmi feladatnak nem tudott megfelelni, mivel hama
rosan a saját családját hátrahagyva neki magának is távoznia kellett a fővárosból. Roggendorff táborába 
futott, s ott előrelátó kereskedőként biztosító oklevelet íratott arról, hogy az uralkodó gondoskodni fog kárai 
megtérítéséről. Talán ennek fejében nyert adományul 1542-ben -100 forintnyi segélyen túl - négy birtokot 
Pilis vármegyében, amelyeknek - mivel Budát nem sikerült visszavívni a töröktől - nem vehette hasznát.64 

A következő évben azért könyörgött I. Ferdinándnak, hogy korábban, 1526-ban, a mohácsi csatavesztés 
hírére kitört pánikszerű menekülés során elszenvedett több mint 3000 forint kára megtérítéseképpen, és a 
Roggendorff által írt biztosító levélnek megfelelően, engedélyezzen neki vámmentességet, hogy a kereske
delemmel életét fenn tudja tartani.65 Ezt három évre, évi 500 forint értékben meg is kapta,66 majd az uralkodó 
szolgálatába fogadta, udvari ember, aulicus lett.67 Később a Forgách grófok kínálták meg tiszttartói állással, 
azt azonban betegsége miatt nem tudta betölteni.68 Harmincad-felügyelőként sem szolgálhatott hosszú ideig, 
betegsége miatt 1550-ben felmentését kellett kérnie ebből a tisztből, sőt hogy megélhessen, segélyért folya
modott, aminek megadását az uralkodó javasolta.69 Anyagi helyzetének romlását mutatja, hogy házát 200 
forintért el kellett zálogosítania Muthnoky Mihálynál, s visszaváltására nem volt képes.70 Állapota 1552 feb
ruárjában súlyosra fordult, s októberben már özvegye kérte hátrahagyott adósságainak megfizetését a kama
rától, amit utolsó királyi kegynyilvánításként az uralkodó ugyancsak támogatott.71 

A városi tanácsnak az „árulás"-ban részt vett többi tagjáról, Siri Imréről, Szabó Imréről és a jegyzőről, 
Borbás deákról semmit sem árulnak el a források. Feltehetően az ostrom körüli végzetterhes napokban lelték 
halálukat. Követni tudjuk viszont az események további három, tanácstagságot akkor éppen nem viselt 
nevezetes szereplőjének sorsát. 
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Drayling Tamás (forrásaink Bajusz, illetve Bajuszos néven is említik)72 Bornemisza Tamással együtt me
nekült ki az ostromlott városból,73 vagyonát ő is elvesztette.74 Pozsonyban telepedett le, ahol már 1533-ban 
polgárjogot szerzett.75 Az udvar őt azzal segítette, hogy a Szalay János pozsonyi ispán által neki okozott ká
rokat, annak halála után - harmincadmentesség formájában - 500 forint és 50 dénár értékben megtérítette.76 

Kereskedelmi tevékenységét illetően több adattal is rendelkezünk.77 Életpályája azonban nem nyúlt hosszú
ra, 1547-ben már kifizetetlen adósságáról egyezkedett leánya, Lucia.78 Fiát, aki szintén a Tamás nevet visel
te, rendszeresen támogatta az uralkodó.79 

Bácsi Benedek Pálczán Péterrel együtt menekült, „az Ráskay házán, melynél bástya vagyon" Budáról az 
ostromlók táborába, s miként Pálczánét, az ő házát is felprédálták a bosszúszomjas törökpártiak.80 Bácsi Be
nedek, aki korábban Bornemissza Tamás és egy másik budai polgár, Hans Paur megbízottjaként tevékeny
kedett, most is felhasználta ezeket a kapcsolatokat, s kollégái társaságában bécsi és pozsonyi kereskedőként 
folytatta pályáját, Pozsonyban szőlőt is vásárolt.81 Talpraállását 1542-ben a király 100 forintnyi adománya 
is segítette.82 Nemsokára azonban ő is rászorult az uralkodó kegyére. Helyzete azonban romlott, s 1550-ben 
kénytelen volt segélyért folyamodni, arra hivatkozva, hogy Buda ostrománál mindenét elveszítette. Kérvé
nyére az uralkodó 50 forintnyi alamizsnát utalt ki.831553-ban Bácsi állásért folyamodott, s bár nem azon
nal, de kedvező választ kapott.841556-ban állhatott kamarai szolgálatba, s először mint nagyszombati har
mincados működött.85 Anyagi helyzete azonban annyira megromlott, hogy még emellett is 100 forint segély
re érdemesítette a király.861560-ban Egerbe helyezték számvevőnek, s ebben a tisztben egészen 1565-ig 
szolgált.87 Feleségétől már korábban elvált, s egy másik asszonnyal költözött össze. Az esztergomi érsek 
vizsgálatot indított az ügyben, s megengedte az eltaszított első feleségnek, hogy amíg az ügy zajlik, Egerbe 
költözzön. Verancsics Antal egri püspök felháborodott ezen a döntésen, s az uralkodóhoz fordult tanácsért, 
mit tegyen, hiszen Bácsi, mint kamarai ellenőr, mindkettőjük szolgája.88 A király válaszát ugyan nem ismer
jük, mivel azonban Bácsi továbbra is Egerben szolgált, feltételezhetjük, hogy az ügyet számára kedvező 
módon intézték el. Közben felmerült, hogy áthelyezik Tokajba tiszttartónak, de erre nem került sor, aminek 
okát valószínűleg romló egészségi állapotában találhatjuk meg.89 Már 1564-ben elkészítette végrendeletét 
Pozsonyban, ám mai tudásunk szerint 1568-ban még életben volt, ezután eshetett halála. Végrendeletéből 
tudjuk, hogy egy leánya volt, Fruzsina.90 

Korcsolyás Péter, bár nem volt a tanács tagja, fontos szerepet játszott az eseményekben. Bornemisza 
Gergellyel őt küldték ki Roggendorff táborába, hogy 600 magyar puskást és két zászlóalj landsknechtet 
csempésszenek Budára.91 Azután, hogy a csel nem sikerült, a hanyatt-homlok menekülő katonákkal hagyták 
el a fővárost.92 Korcsolyás is folytatta a kereskedést, bár nem nagy intenzitással, az 1544-45. évi harmincad
jegyzékben csak egy helyen fordul elő a neve. 1551 -ben már özvegye kérvényezte az uralkodótól, hogy róla 
és fiáról (más források szerint unokájáról, illetve unokaöccséről), Lászlóról gondoskodjanak. A fiú tanulmá
nyait - három évig - évi 45 forint segéllyel I. Ferdinánd támogatta is.93 Ami még ennél is érdekesebb, hogy 
László, atyja érdemeire tekintettel kapott nemességet 1578-ban II. Rudolf királytól.94 Az uralkodó kegye 
tehát igen messzire sugárzott ebben az esetben. 

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy az 1541. évi eseményekben döntő szerepet játszott budai polgárok 
közül az, aki életét megmenthette, folytatni tudta pályáját. Ebben a kereskedőtársak mellett az udvar, az 
uralkodó segítsége is szerepet játszott. A Magyarországtól távol székelő uralkodó nem feledkezett meg 
azokról, akik arra törekedtek, hogy a budai palotában rendezhesse be udvarát. Ám ez, mint tudjuk, sohasem 
következett be. 
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JÓZSEF BESSENYEI 

THE 1514 TREASON OF THE BUDA COUNCIL AND 
THE EVENTS AFTER 

Summary 

In 1541, as Ferdinand of Habsburg 's armies, headed by Wilhelm Roggendorff, were besieging the Hungarian capital, members of 
the Buda Council made an abortive attempt to pass the castle into the Habsburg's hands. They let a small band of troops in through 
the small gate by Matthias Church. However, the enemy soldiers were discovered by a detachment of guards on patrol, and were 
driven out by reinforcements. The treacherous Buda Council members escaped—if they had the chance to. One of them, Ferenc 
Bácsi, was caught and quartered. The others got away, and despite György Fráter's confiscation of their property and imprisonment 
of their family, they started new lives. The paper surveys the career of eight escaped Council members, including the judge Péter 
Pálczán's who ran away with a collection of treasures from the palace chapel, and Tamás Bornemisza's who wrote his memoirs 
about the infamous event. Some of them set up as merchants and became rich, while some lived on in poverty. King Ferdinand, 
however, supported almost all of them through his Chamber. 



A budavári királyi palota évszázadai című kiállítás kezdete. 
A képen látható müvek: kat. sz.: 3.1.1/A-H. 



R. VÁRKONYI ÁGNES 

A KORONA ÉSA BUDAI VÁR 

Szűkös forrásaink szerint egyértelműen bizonyítható, hogy 1541-ben volt a korona utoljára a királyi pa
lotában, s csak hosszú vándorlások után, 1790-ben került vissza Budára. A két évszám között kétszáznegy
venkilenc esztendő telt el, ez idő alatt a megosztottságok évszázadaiból a polgári átalakulás küszöbére ér
kezett az ország. S bár törvény mondta ki, hogy „a szent korona [...] az ország szívében, Budán őriztessék",1 

ez továbbra is csak jámbor óhajnak bizonyult. 1792-ben ugyan Budán zajlott a koronázás, de a napóleoni 
háborúk alatt Munkácsig, majd újra menekítették Komáromig a koronát. 1830-ban még mindig Pozsonyban 
helyezték uralkodói főre. 1848^19 a megpróbáltatások ideje: a koronát és a koronázási ékszereket egy hin-
tóra helyezett vasládában a befejezetlen Lánchídon vitték át nagy üggyel-bajjal, hogy eljuttassák Debrecen
be, azután elásták az orsovai füzesek alatt. Szerencsére 1853 tavaszán egy szemfüles ügynök Londonban, a 
Trafalgar Square-en a szó szoros értelmében belebotlott valakibe, aki nagyjából tudta, hova rejtették, de 
csak ősszel értesíthették egy színielőadáson a Burgtheaterban az uralkodót, hogy megtalálták. A vízmarta 
vasládában gőzhajón utazott a korona Budára s onnan Bécsbe, majd ismét vissza Budára, s csak 1867-től 
lett állandó helye a befejezetlen királyi várpalotában.2 Kicsit kiélezetten fogalmazva: a korona és a budai vár 
közös története a polgári korszakban kezdődik. Minket azonban az addigi út érdekel. 

Ismeretes, hogy a Mohács óta 1867-ig lezajlott csaknem háromszázötven év különböző politikai megol
dások, alternatívák harcának története. Elöljáróban illendő hangsúlyoznom, hogy a korona és a budai vár 
történetének a Mohács utáni időkben külön-külön nagy tárgyi, politikai, eszmei és erkölcsi problematikája 
van. Ezek többségéről kiváló és hatalmas szakirodalommal rendelkezünk, viszont a kettő összefüggéséről 
alig kapunk tájékoztatást. A kérdés az, hogy a megosztottság másfél évszázadában a korona milyen tartal
makat hordozott, s hogy Buda miként tartotta meg a török időkben a királyi Magyarország székvárosának 
virtuális képzetét. Hogyan őrizte meg azt úgy, hogy az ország fővárosává lett? Melyek a közös súlypontok? 
Milyen változásokat tartalmaznak? E nagy kérdéskörnek egy rövid és elfelejtett részletében a XVII. század 
középső harmadában olyan összefüggések tűnnek elő, amelyek reálisan, a források szintjén jelzik a törté
nelmi változatok eddig kevéssé számon tartott lehetőségeit. 

I. A XVI. század elejére Buda vitathatatlanul az ország székvárosává fejlődött, a koronához főződő közép
kori történeti képzeteket pedig Werbőczy István úgy foglalta össze, hogy az ország nemeseit nyilvánította a 
Szent Korona tagjainak.3 Mohács után azonban mindez megváltozott. 

A csatavesztett II. Lajos király halála után azonnal nyilvánvaló lett, hogy a magyar korona birtoklása az 
újkor hajnalát élő Európában hatalmi viszonyokat meghatározó érték. Ismeretes, hogy II. Lajos király 
koronáit, a cseh és a magyar koronát Zsigmond lengyel király is szerette volna megszerezni. V. Károly 
császár öccsét, Ferdinándot (az akkor már megválasztott magyar királyt) 1527 tavaszán, az olmützi tanác
skozás előtt figyelmeztette: semmi áron ne fogjon fegyvert János ellen, „csak a korona maradjon Önnél". I. 
Ferenc a fontenebleau-i szövetséget a Szent Koronával legitimált János királlyal kötötte meg.4 Szulejmán 
véleménye a szultáni naplóban olvasható: „A magyaroknál az a szokás, hogy aki ezt a koronát hatalmába 
keríti és fejére teszi, az lesz a király".5 
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