
HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR. 

Mátyás király keresztes vitézei 1464-ben. 

jjUNYADI MÁTYÁS király Budán az 1464-ik 
évben kelt levelével Szapolyay Imre, Bos-
nyákország kormányzója és Dalmát-, Hor-
vát- és Tótország bánja kérelmére Kassa 
polgárait felmenti a folyó háborúban való 
részvételtől azzal a kötelezettséggel azon-
ban, hogy e helyett a király seregébe 
jól felszerelt keresztes vitézeket küldje-
nek. Ugyanekkor elengedi nekik a har-
minczad egy részét s két évre a királyi 

adót ; ennek fejében pedig bocsássák Boldokő várát a Szapolyay Imre 
kezébe. 

De commissione propria do-
mini regis. 

Mathias Dei gratia rex Hun-
gáriáé, Dalmatias, Croatiae etc. Fi-
delibus nostris prudentibus et 
circumspectis iudici, iuratis caete-
risque civibus et toti communi-
tati civitatis nostras Cassoviensis. 
Salutem et gratiam. Scripserat 
maiestati nostras fidelis noster 
magnificus Emericus de Zapolya 
gubernátor Bosnae ac regnorum 
nostrorum Dalmatias et Croatiae, 
necnon Sclavoniae banus pro parte 
vestri et supplicavit in eo, ut a 
praesenti exercituatione vos excu-
satos et supportatos haberemus 
eo, quod vos armigeros cruce-

A király ő felsége meghagyására. 
Mátyás, Isten kegyelméből Ma-

gyar-, Dalmát-, Horvát- sat. ország 
királya. Bölcs és körültekintő hí-
veinknek, Kassa városa bírójának, 
tanácsosainak és a város egész 
közönségének. Üdvöt és kegyelmet. 
Felségünknek irt nagyságos Sza-
polyay Imre, Bosznia kormány-
zója és Dalmát-, Horvátország, 
valamint Szlavónia bánja a ti 
érdeketekben s arra kért, hogy a 
jelen hadviselés alól benneteket 
felmentsünk azért, mert hadsere-
günkbe hajlandók vagytok jól 
fegyverzett keresztes vitézeket 
küldeni és hogy a minket illető 
harminczadnak másik részét is, 
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signatos bonos et bene armatos 
in exercitum nostrum mittere 
velletis, et ut etiam nos illám 
aliam partem tricesimae nostras, 
absque illa parte, quam nuper 
vobis relaxavimus, ac etiam cen-
sura vestrum ordinarium ultra 
illam relaxationem, quam alias 
vobis per certos annos aliis lit-
teris nostris mediante feceramus, 
de novo per duos annos futuros 
gratiose relataremus. Quibus op-
tentis vos Castrum Boldokew vo-
catum eidem Emerico guberna-
tori reddere velletis. Super quibus 
respondemus vobis, quod nos ad 
supplicationem praufati Emerici 
de Zapolya gubernatoris praetacti 
regni Bosnae per eum pro parte 
vestri maiestati nostrae factam ac 
propter sua mérita vos a praesenti 
exercituatione hacvice exemptos 
et supportâtes habemus ita, quod 
illos armigeros concesignatos bo-
nos et bene armatos ad dictum 
exercitum nostrum transmittere 
debeatis. Insuper et illam aliam 
partem tricesim» nostrae, absque 
ilia parte, quam nuper vobis re-
laxaveramus, ac etiam censum 
vestrum ordinarium ultra illam 
relaxationem. quam alias vobis 
per certos annos per alias litteras 
nostras feceramus, de novo duobus 
annis futuris relaxavimus ita, ut 
dum pro Uteris super huiusmodi 
•exemptione et relaxatione ema-
nandis mittetis ad cancellarium 
nostrum, eaedem litterae super his 
vobis expedientur. Superest, ut et 

azon rész nélkül, a melyet el-
engedtünk, és a rendes évi király-
bért is azon felül, a melyet nek-
tek bizonyos évekre más levelünk-
kel elengedtünk, újból két évre 
engedjük el. Melynek fejében ti 
Boldokő várát Imre kormány-
zónknak átadnátok. E felől azt 
válaszoljuk, hogy Szapolyay Imre 
kormányzó kérelmére s az ő ér-
demeire való tekintettel bennete-
ket a jelen hadjáratban való rész-
vételtől ezúttal felmentünk oly-
képpen, hogy azokat a jólfegy-
verzett keresztes vitézeket sere-
günkhöz küldjétek. Azonfelül a 
harminczadnak másik részét, azon-
ban azon rész nélkül, a melyet a 
múltkor elengedtünk nektek, és a 
rendes királyi bért is azon felül, 
a melyet már bizonyos éveken át 
elengedtünk, újólag két évre el-
engedjük olyképpen, hogy amidőn 
kanczellárunkhoz fordultok az 
ilyen kivétel és felmentés végett, 
ezek az okiratok részetekre ki 
fognak adatni. Yégül pedig Bol-
dokő várát, a melyet visszaadni 
Ígértetek, minden nehézség nélkül 
átadjátok. Kelt Budán boldog 
Margit szűz és vértanú ünnepe 
előtt való ötödik napon az Urnák 
ezernégyszázhatvannegyedik évé-
ben, uralkodásunknak hetedik és 
megkoronáztatásunknak első évé-
ben. 



vos Castrum Boldokew praetactum, 
quod eidem reddere promisistis, 
absque omni difficultate reddatis 
et remittatis. Datum Buclae feria 
quinta proxima ante festum Beatas 
Margarethae virginis et martyris 
anno Domini millesimo quadrin-
gentesimo sexagesimo quarto, 
regni nostri anno septimo, coro-
nationis vero primo. 

Eredetije papiroson, rányomott piros pecséttel, Kassa város titkos 
levéltárában. P. Boldokő. Nr. 5. jelzés alatt. 

Közli: K E M É N Y L A J O S . 

Egy 1531-iki jelentés az esztergomi állapotokról. 

Magnifici ac egregii domini do-
mini observandissimi, salutem ac 
mei servitiorumque meorum com-
mendacionem. Quae in hac arce 
Strigoniensi gerantur per hispa-
nos, et quanto in periculo sit, ob 
non solutionem eorundem domi-
nationibusvestris officio meo signi-
ficari curavi, nullae pecuniae sunt, 
quae ipsis militibus dari possint, 
omnes enim proventus et decimae 
vei direpte, vei per archiepisco-
pum locatae, vei per hostes occu-
patae existunt, ita ut nulla spes 
sit babendae pecuniae, quae mili-
tibus sufficiat. Minantur praedam 
et direptionem omnibus, vix reti-
neri poterant victualibus, ab his-
dem grassationibus. Ebdomada 
proxime praeterita data sunt eis 
frumenti quartalia plus minus 
LXYI. Vina hoc pacto, quae panca 
ex deciomis provenerunt bibunt, 
quae meliora videntur, et ita om-

Nagyságos és nemzetes igen be-
csülendő uraim, üdvözletemet és 
magam, valamint szolgálataim 
ajánlását. Hivatalomból kifolyólag 
jelentem, hogy itt Esztergom vá-
rában mit visznek véghez a spa-
nyolok, és mily nagy veszedelem-
ben van a vár, azok fizetetlensége 
miatt, — nincsen semmi pénzünk, 
a mi azoknak a katonáknak ad-
ható volna, mert minden jövede-
lem és dézsma vagy elvétetett, 
vagy az érsek által már elhelyez-
tetett, vagy pedig az ellenségtől 
elfoglaltatott, úgy hogy nincs re-
ménység, hogy pénzünk legyen, 
a mely a katonáknak elég volna. 
Prédálással ós rablással fenyeget-
nek mindenkit, és alig voltak 
visszatarthatok az élelmi szerek-
kel ezektől a hatalmaskodásoktól. 
Az elmúlt héten 66 fertó gabona 
osztatott ki közöttük. Erre ők azt 
a kevés bort, mely a dézsmából 



nia dissipantur, ut commeatus 
omnis in arce, antequam duo la-
bentur menses, defecerit. Capita-
nei, subquoruni aresto arx est, 
quaeruntur eis promissa non ser-
vari, et male sunt contenti ex 
commeatus dissipacione, maxime 
cum rumor sit turcas cum Grythy 
venire, nos libéré eos omnia fa-
cere sinimus, neque obstare pos-
sumus, jurejurando enim dixit 
eorum capitaneus, nos omnes ser-
vientes in arce praecipitaturum 
ex ipsa arce. Nullus ordo possit 
servare hic, et quamvis has signi-
ficemus dominis consiliariis "Wien-
nae, et omnem statum nostrum 
describamus, non se tarnen am-
plius negotiis huius generis inge-
rere volunt, omnia relegant ad 
dominationes vestras. Itaque rogo 
dominationes vestras, velint ha-
bere curam huj us arcis, et pecu-
niam pro militibus ordinäre cu-
rent, quœ si non mittetur hue 
brevi, antequam deficiant victua-
lia, necesse erit nos aufugere, et 
relinquere arcem. Dominationes 
vestrae habeant rationem tam ho-
noris, tam periculorum impen-
dentium, hoc sit protestatum do-
minationibus vestris, quas fe-
lices valere cupio meque eisdem 
et servitia mea commendo. Ex 
arce Strigoniensi 23 octobris 1531. 
Dominationum vestrarum servitor 

Joannes Mruk 
contrascriba Strigoniensis 

regiae Majestatis. 

összegyűlt, — annak is a javát, — 
eliszszák, és úgy prédálnak min-
dent, hogy a várban lévő élelem 
két hónap leforgása előtt elfogy. 
A kapitányok, a kiknek hatalmá-
ban a vár van, azon panaszkod-
nak, hogy a nekik tett Ígéreteket 
nem teljesítik, és elégedetlenek az 
élelem elprédálása miatt, különö-
sen, mert hire jár, hogy a török 
jön Grittivel, mi szabadon enged-
jük őket cselekedni, és nem tu-
dunk ellentállani, mert azok ka-
pitánya esküvéssel azt mondtar 

hogy bennünket, a kik a várban 
szolgálunk, kidobat a várból. 
Semmi rendet nem lehet itt tar-
tani, és ámbár ezt a tanács-
uraknak Bécsbe hiriil adtuk és 
leírtuk állapotunkat, az ilyen fajta 
ügyekbe nem akarják magukat 
ezentúl ártani, és mindent ura-
ságtokra hárítanak. Ezért kérêm 
uraságtokat, legyen gondjuk erre 
a várra, és gondoskodjanak, hogy 
a katonák részére pénz rendel-
tessék, a melyet, ha rövidesen 
ide nem küldenek, mielőtt még 
az élelem elfogy, kényszerítve 
leszünk elmenekülni, és ezt a vá-
rat elhagyni. — Uraságtoknak le-
gyen gondjuk úgy a becsületre, 
mint a fenyegető veszedelemre, 
ezért könyörgünk uraságtoknak, 
a kiknek szerencsét kívánok, és 
magamat, szolgálatommal ajánlom. 
Esztergom várából, 1531 október 
23-án. Uraságtoknak szolgája 

Mruk János 
0 Felségének esztergomi 

ellenőre. 



In omnibus hujus regni parti-
bus prœda?, rapinae et omne hosti-
litatis genus miscitur, contra foe-
dera induciarum, et prope diem 
credo ad pessima odia et publica 
arma haec violationes treugarum 
erumpent. XX naves leves turca-
rum his diebus applicuerunt Bu-
dám, dicitur Mwmya prœfectus 
nazadistarum ob scelus patratum 
ac interfectionem proxima aestate 
illorum mercatorum in loco de-
licti poenas daturum,1 quem hœ 
naves comitatae erunt Bwdam, sed 
vereor, ne sub hoc ministratœ 
nostris injuriae praetextu, aliquis, 
quem nos non optamus lateat 
dolus, arx hase est finitima et 
maie provisa, immo ex defectu 
solutionis amissio metuenda est 

Magnifico ac egregiis dominis 
consiliariis camerae Posoniensis 
regiae Maiestatis et dominis ob-
servandis. 

Az ország minden részében pré-
dálás, rablás, és az ellenségeske-
dés minden fajtája kavarog, a 
fegyverszünet szövetsége ellen, és 
azt hiszem, hogy rövid nap a 
legrosszabb gyűlölködésben és 
nyilt harezban fog állani a fegy-
verszünet megszegése. A napok-
ban húsz könnyű török naszád 
érkezett Budára, azt mondják, 
hogy Mumja, a naszádosok kapi-
tánya, a mult nyáron elkövetett 
vétke és ama kereskedők meg-
gyilkolása miatt, a tett helyén 
fog lakolni, és hogy őt kisérték 
Budára azok a hajók, de félek, 
hogy a rajtunk elkövetett igaz-
ságtalanság örve alatt, valami nem 
kivánta hamisság lappang, — ez 
a vár szomszédos (a törökkel), 
rosszul van ellátva, sőt a fizetés 
hiánya miatt félő annak elvesz-
tése. 

0 királyi felsége pozsonyi ka-
marája tanácsosainak, becsülendő 
uraimnak. 

Országos levéltár. A pozsonyi kamarához intézett levelek. I. csomó. 
Közli : D R . K Í R F F Y Ö D Ö N , 

* Erről lásd Történelmi Tár 1908. évf. 317—320. lapok. 


