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J. Újváry Zsuzsanna (Budapest) 

Békétlen békeviszony: az oszmán uralom 

előrenyomulása a XVII. század első felében 

a Magyar Királyságban   
 

      „Áldott magyar nemzet kevés maradékja, 

       Régen Európának ki valál csillagja, 

       Avagy ez világnak tüköre s zászlója, 

       Az jó, tisztességes hírnek kívánója.” 

         (Wathay Ferenc) 1776 

 

1. „Antemurale Christianitatis” 
 

 „Ha jól emlékszem, immár száz esztendeje ólálkodnak Európa körül a törö-

kök Istenre-emberre acsarkodó fegyverei. Villámgyors egymásutánban igázták 

le Görögországot, Macedóniát, Bulgáriát, Albániát […] szolgaságra taszítva, 

vallásukból kiforgatva őket, idegen hitet, idegen erkölcsöt, idegen törvényt, a 

hitetlenek nyelvét kényszerítették rájuk. […] Legutóbb elhatolt már csaknem Eu-

rópa közepéig, s most országunk s hazánk tőszomszédságában vetette meg lábát. 

[…] Több mint hatvan esztendeje csaknem szakadatlanul álljuk a háború per-

zselő dühét, mégpedig saját erőnkből, egyetlen nép fegyvereivel. Helytállunk, 

pedig kimerített a sok vereség, hadakozás és gyász. […] és a szabadság emlékén 

kívül egyebünk sem maradt, mint fegyverünk és bátorságunk, hiszen sokszor ke-

rültünk végveszélybe. [...]1777 – írta saját koráról e döbbenetesen valós sorokat 

Hunyadi János,1778 illetőleg az ő nevében humanista tudósa, Vitéz János. Ekkor 

országunkat már jó ideje a „Kereszténység védőbástyájá”-nak („Antemurale 

Christianitatis”, „Propugnaculum Christianitatis”) nevezték. A Magyar Ki-

rályság ekkorra már túl volt az ország kulcsának vagy kapujának nevezett Nán-

dorfehérvár első, hónapokig tartó török ostromán.1779 Az 1440. évi, majd az 

                                                 
1776 Wathay Ferenc énekes könyve, XXIV. Ének, sajtó a. rend. NAGY Lajos, Helikon, Bp., 

1976, 118. 
1777 Hunyadi János levele V. Miklós pápához. 1448. szeptember 17. = Magyar humanisták 

levelei, XV–XVI. század, közreadja, V. KOVÁCS Sándor, Bp., 1971, 120 – 121. 
1778 Hunyadi János 1446–1453 között volt kormányzó. A levelet a kormányzó még a rigóme-

zei vesztes csata előtt írta a pápához. 
1779 Nándorfehérvár a XIV. század végén valójában már kiállt egy ostromot I. Bajezid szultán 

(1389–1402) seregétől, de a szakirodalom az 1440-est szokta elsőnek nevezni. Így az előbbit 

Szabó Pál, szellemesen, „nulladik”-nak nevezi. Az 1440. évi ostrom teljesen átfogó, mind a 

szakirodalmat, mind új forrásokat felvonultató elemzését ő végezte el. Vö., SZABÓ Pál, 1440 – 
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1456. évi sikeres védelem évtizedekre késleltette az oszmán uralom alá kerülést, 

ugyanakkor jól jelezte a tendenciát: az ország a terjeszkedő birodalom útjában 

áll, és a kérdés csupán annyi, meddig tud ellenállni az egyre nagyobb nyomás-

nak.  

A Védőbástya-toposz1780 már a tatárjárás után megfogalmazódott; először 

IV. Bélának (1235–1270) IV. Ince pápához (1243–1254) 1254-ben írt levelé-

ben.1781 Az 1479-es Dubnici krónika szerint a nemzetet és a kereszténységet vé-

delmező Szent László király hermája győzedelmeskedett az 1345-ben Erdélybe 

betörő tatárok fölött, mert ő vezette a székelyeket. A XV. században pedig már 

teljes vértezetében felállt a toposz: a magyar király és országa a „hit falává és 

pajzsává”1782 vált – miként azt I. Ulászló (1440–1444) és Hunyadi is megfo-

galmazta. Ez a gondolat a XV. század végére teljesen begyökerezett a közfelfo-

gásba.1783 Aeneas Sylvius Piccolomini,1784 Frangepán Ferenc1785 és a humanisták 

                                                                                                                                                        

Nándorfehérvár első oszmán–török ostroma és előzményei (Doktori értekezés), Areión Köny-

vek, Szeged, 2015.  
1780 BITSKEY István, A nemzetsors toposzai a 17. századi magyar irodalomban = Nemzet – 

identitás – irodalom, szerk. BITSKEY István, GÖRÖMBEI András, Debrecen, 2005, (Cso-

konai Könyvtár 35.), 15. 
1781 Vö. BENDA Kálmán, A magyar nemzeti hivatástudat története (a XV–XVII. században), 

Bp., 1937; RÁCZ István, A török világ hagyatéka Magyarországon, Debrecen, 1995,  15. 
1782 „Sunt murus et clipeus fidelium pro honore nominis divini et defensione fidei catholicae.” 

III. Ulászló lengyel, majd I. Ulászló néven magyar király koronázás előtti oklevele. Krakkó, 

1440. március 8. Idézi: RÁCZ, A török világ hagyatéka, i. m.,15. 
1783 BENDA Kálmán, A keresztény közösség, Magyarország és a török hatalom a XV. század-

ban = A Gróf Klebensberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet Évkönyve, 1936, 3–32. A 

szerző több munkáját is e kérdés vizsgálatának szentelte, vö. UŐ. A magyar nemzeti hivatás-

tudat története (A XVI–XVII. században), Bp., 1937.; UŐ. A törökkor német újságirodalma. A 

XV–XVIII. századi német hírlapok magyar vonatkozásainak forráskritikájához. Magyar Tör-

ténettudomány Intézet, Bp., 1942. 

Mivel a kérdésnek szinte könyvtárnyi irodalma van, itt csak néhány, jellegzetes és fontos 

munkát sorolok fel: HORVÁTH Magda, A törökveszedelem a német közvéleményben, 

Bp.,1937.; WACZULIK Margit, A török korszak kezdetének nyugati történeti irodalma a 16. 

században, Bp., 1937.; HOPP Lajos, Az „antemurale” és a „conformitas” humanista eszméje 

a magyar–lengyel hagyományban, Balassi, Bp., 1992, (Humanizmus és reformáció); IMRE 

Mihály, „Magyarország panasza”, A Querela Hungariae toposz a XVI–XVII. században, 

Debrecen, 1995 (Csokonai Könyvtár); UŐ. „A kereszténység védőbástyája, Egy irodalmi to-

posz XVI. századi változatai” = Hagyomány és korszerűség a XVI–XVII. században, szerk. 

PETERCSÁK Tivadar, Eger, 1997, 217–233. (Studia Agriensia, 17.); UŐ. Az isteni és emberi 

szó párbeszéde, Tanulmányok a 16–18. századi protestantizmus irodalmából, Hernád, Sáros-

patak, 2012. Különösen: 45–172.; A XVI–XVII. századi közvéleményről, politikai kultúráról 

alapvető munka: BENE Sándor, Theatrum Politicum, Debrecen, 1999 (Csokonai Könyvtár 

19.), különösen az epilógus, 331–391.; A reformátorok szemléletéről: ŐZE Sándor, „Bűneiért 

bünteti Isten a magyar népet” Egy bibliai párhuzam vizsgálata a XVI. századi nyomtatott 

egyházi irodalom alapján, Bp., 1991, Magyar Nemzeti Múzeum Művelődéstörténeti Kiadvá-

nya II.; Uő. Apokaliptikus időszemlélet a korai reformáció Magyarországán (1526–1566), 

Akadémiai doktori értekezés, kézirat, 2011.;  
1784 Aeneas Sylvius Piccolomini: híres humanista tudós, az európai uralkodókkal és tudósok-

kal állt kapcsolatban. II. Pius néven 1458 és 1464 között ült a pápai trónon. 
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hosszú sora hirdette a védőbástya-toposzt és a török veszedelmet. A mohácsi 

csata után Johannes Cuspinianus1786 úgy beszélt a magyarokról, mint az egész 

kereszténység pajzsa és védőbástyája: „Hungari, quorum regnum antemurale, 

et Christianitatis clypeus vulgo apellatur.”1787 Már Benda Kálmán megállapítot-

ta, hogy a török-magyar problémához hasonló általános nagy érdeklődést két-

száz éven át majd csak a reformáció fog kiváltani.1788 Persze kezdetben Luther 

éppen elítélően nyilatkozott a török kérdésben, és a magyarok török-ellenes har-

cát is ellenezte: „…Sőt a magyarok azzal dicsekednek, hogy Isten védői, és azt 

éneklik a litániában: ut nos defensores tuos exaudire digneris, hallgass meg 

minket, védelmezőidet. Isten az ilyesmit káromlásnak tartja.”1789 Azonban a 

„Türkengefahr” (török-veszély) retorikája – Melanchtonnak köszönhetően – be 

fog ágyazódni a protestáns irodalomba.1790 

Visszatérve Hunyadi elhíresült levelének soraihoz, a múlt, majd a korabeli 

valóság pontos látleletének megjelenítése után az ország jövendő sorsa is felsej-

lik az elkövetkező két és fél évszázadra vonatkozóan: „… Mert nincs olyan ke-

gyetlenség, amit el ne követtek volna rajtunk, és soha nem lesz vége, akár győ-

zünk, akár veszítünk: az ellenség állandóan a nyakunkon marad, mert gyűlölete 

túltesz még erején is. Ellenségünk […] most sem győzelmet: bosszút akar venni 

rajtunk”.1791 Az ország sorsára vonatkozó jóslat igaznak bizonyult: beteljese-

dett. Igen félelmetes lehetett a kortársak szemében, hiszen mintegy 225 évvel 

később Zrínyi Miklós még mindig a törökök győzelmétől óvta nemzetét, igaz, 

azt egy kicsit módosult értelemben használta: „Mert a török, anélkül, hogy 

győzne, mindig győz, hacsak nem marad legyőzött.[…]”1792 A költő ezzel annak 

a meggyőződésének adott kifejezést, hogy amíg a törökök az országban vannak, 

ők a helyzet urai mindaddig, amíg aktív, támadó hadjárattal – amelynek nem 

tudnak ellenállni – le nem győzik őket. 

Azonban a Moháccsal és Buda vesztével bekövetkezett tragédiák, a virágzó 

középkori magyar állam elpusztulása sem feledtették el az országgal a „propug-
                                                                                                                                                        
1785 Frangepán Ferenc (1483?–1543) nagy műveltségű humanista főpap, előbb kalocsai érsek, 

majd egri püspök. Széles nemzetközi kapcsolatrendszert ápoló, irodalomkedvelő, művészet-

pártoló erazmista tudós. 1541-ben, a birodalmi gyűlésen nagy sikerrel adta elő latin nyelvű 

beszédét a törökveszélyről. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, középkor és kora újkor, III., 

főszerk. KŐSZEGHY Péter, Bp., 2005, 215–216. 
1786 Cuspinianus, Johannes (1473–1529): német születésű humanista orvos, tudós, diplomata, 

költő, a bécsi egyetem professzora, majd rektora. Törökellenes oratiókat is írt. Az 1526-ban 

megjelent munkájában, bár a magyarok védőpajzsként szerepelnek, de őket okolta II. Lajos 

király haláláért, amely vádat Brodarics István a mohácsi vészről írt krónikájában utasított 

vissza. Ez a felelősség-felemlegetés inkább arra volt hivatva, hogy elfedje Európa súlyos mu-

lasztását. Ugyanis leszámítva a pápát és a lengyeleket, akik csapatokat küldtek a magyar ki-

rály segítségére, a keresztény „respublica” tétlenül nézte a szultáni sereg támadását.  
1787 Idézi: IMRE, „Magyarország panasza” i. m., 144.  
1788 BENDA, A törökkor német újságirodalma… i. m., 24. 
1789 Idézi: IMRE, „Magyarország panasza” i. m., 167. 
1790 IMRE, Az isteni és emberi szó párbeszéde, i. m., 47. 
1791 Ld. 2. jegyzetet. 
1792 SZELESTEI NAGY László, Zrínyi Miklós tanácsai a császárnak 1664 tavaszán, Irodalom-

történeti Közlemények, 84(1980), 185–198. 
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naculum Christianitatis” vagy „murus et antemurale fidei christianae”, illető-

leg a „Vormauer oder Bollwerk des Christentums” toposzát, amely messze nem 

csupán irodalmi pátoszformula volt, hiszen a megmaradt Magyar Királyság 

ténylegesen a Nyugat védőbástyája, pufferzónája lett, ugyanakkor – akarata el-

lenére – az Oszmán Birodalom védmű szerepét is el kellett látnia a Nyugattal 

szemben. A pécsi születésű Kis Péter deák Exegeticon (Magyarázat) c. műve 

hosszú címében remekül kifejezte a magyarok óhaját, hogy királyuktól mit vár-

nak, egyúttal az ellenségnek a korban használt állandó jelzőit is felsorolta: 

„MAGYARÁZAT azaz egyfajta hasznos összefoglalása annak, miként kell fegy-

vert fogni a vad barbár és a kereszténység örökös ellensége, a zsarnok török 

ellen, amely az isteni II. Miksának, a mindig felséges választott római császár-

nak, Németország, Magyarország, Csehország királyának, Ausztria főhercegé-

nek, Burgundia hercegének stb., az igen jóindulatú, minden kegyességgel meg-

áldott fejedelemnek az 1564. évben szerencsét kívánva ajánltatott.”1793 

A védőbástya-toposz mellett sok egyéb, állandóvá vált retorikai tárgy, gon-

dolat is feltűnt már a XVI. században is, de a XVII. században – amikor az 

Oszmán Birodalommal kötött hosszú béke még a reményét is elvette a török iga 

alóli felszabadulásnak – egyre inkább gyökeret vert a „romlás”, „a haza utolsó 

veszedelme” érzete.1794 A költő Zrínyi Miklós saját korát nevezte a „magyar 

romlás saeculum”-ának, és sokan mások, főként a század második felében – 

többek között Wesselényi Ferenc is –, Zrínyihez hasonlóan, igen drámaian fo-

galmaztak: „…csak alig láttatunk haldokolva élnünk…”1795  

 

2. A százötven éves oszmán uralom summázata 
 

 A Mohács utáni, kavalkádszerűen feltörő háborúk egyszerre elrettentőek 

és pusztítóak voltak, ugyanakkor az ország lakosságának többsége még remény-

kedett a meg- és felszabadulásban, az ország újraegyesítésében és a régi „arany-

kor” visszatértében. Ezen évtizedek belpolitikai küzdelmei és országegyesítési 

kísérletei János király halálával (1540), illetőleg Izabella királyné és fia, János 

Zsigmond Erdélybe történő visszatérésével (1556) lezárultak. Az oszmán hadjá-

ratok sorozata azonban csak az 1568. évi, második drinápolyi békével ért véget. 

 Az 1568 után beköszöntő és a tizenöt éves háború kitöréséig (1591) tartó 

majdnem negyed évszázad – oszmán-magyar viszonylatban – már sok minden-

ben előrevetítette az 1606–1663, illetőleg 1683-ig tartó hosszú, „háborús béke-

                                                 
1793 ZAY Ferenc, János király árultatása, KIS Péter, Magyarázat, [BÁNFFY György] Második 

János…török császárhoz menetele, kiad. BESSENYEI József, Balassi, Bp., 1993, 51. 
1794 Vö. BITSKEY, A nemzetsors toposzai… i. m. A cikkben bőséges szakirodalmi felsorolás 

található.  
1795 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (a továbbiakban: MNL OL), a Magyar 

Kamara Archívuma, Wesselényi család levéltára, E 199, 7. cs, IV, 1. tétel, No 67., Wesselé-

nyi Ferenc fogalmazványa Pál püspökhöz, é. n. Erről lásd részletesebben: J. ÚJVÁRY Zsu-

zsanna, A haza veszedelmének megjelenítése Wesselényi Ferenc nádor leveleiben, Konferen-

cia-kötet, www.iti.mta.hu/Gyula/TANULMANYOK/Ujvary_Zs.pdf 
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évek” korszakának főbb jellemzőit: 1. A hivatalos béke alatt megszűnnek a nagy 

hadjáratok, a kisebb-nagyobb csatázások azonban megmaradnak; 2. A hivatásos 

rabszolga kereskedelmet betiltják a drinápolyi békében, ám annak helyébe lép – 

mindkét részről – a rabkereskedelem; 3. A török-magyar vitézi párviadalokat 

lassan felváltják a portyák és lesvetések, amelyek egyfelől az oszmán kincstári 

spórolási módszer bevezetése nyomán a török katonák zsoldkiegészítését szol-

gálják, másfelől a további hódoltatás és megfélemlítés eszközei, a magyar vég-

váriak részéről pedig az egyre rosszabb ellátásnak a következményei; 4. Mind 

az isztambuli, mind a bécsi kincstár részéről a végvárak és az őrség katonáinak 

egyre rosszabb ellátása, fizetetlensége, bár e vonatkozásban a két fél között van 

különbség; 5. Békeidőben a hódolatlan magyar falvak erőszakos meghódoltatása 

és a törökök által betelepített rác falvak magyar részre történő hódoltatása; 6. A 

folyamatos hódoltatással a hódoltsági peremvidék állandó, masszív növekedése; 

7. A török állami és földesúri adók folytonos emelkedése; 8. 1606 után magyar 

részről az adóbeszedés és a keresztény közigazgatás és bíráskodás megizmoso-

dása, a kondomínium rendszerének kiteljesedése. Mindezek a korszak legjel-

lemzőbb vonásai.  

 Ugyan 1577-ben a székesfehérvári bég Pálffy Tamás várpalotai kapitányt 

még a régi módon kopjatörésre hívta ki,1796 de a fentebb említett tendenciák már 

ezekben az években is mind jelen vannak. A drinápolyi béke után megsokasod-

nak a panaszok a „semmire kellően való” végházak és a végháziak fizetetlensé-

ge miatt.  

Az újabb történeti kutatások ugyan kimutatták, hogy a Magyar Királyság jó-

val nagyobb teherbíró képességgel és bevételekkel rendelkezett, mint amit ko-

rábban számításba vettek, ám a végek és a katonák fenntartása minden gazdasá-

gi erejét felülmúlta. Még ha csak erre költötték volna az összes bevételt, azt is 

meghaladta a kincstári kiadásokat. Így a végvidék ellátatlansága a XVI. század-

ban, de még inkább a XVII. században akut kérdéssé vált. Az 1607. évi hadügyi 

tervezet szerint – békeidőben – a királyi végvárakban szolgáló több mint 18 000 

vitéz (ezen kívül vannak még a Tengermelléken, a Károlyvárosi, azaz a Horvát 

és a Vend Végvidéki Főkapitányságban állomásozók) zsoldja, élelemellátása – 

amelyet levontak a zsoldból –, lőszerutánpótlása több mint 1 800 000 rajnai Ft-

ot1797 tett ki.1798 Ez persze nem tartalmazta a magánkézen lévő katonaság szük-

ségletét, amelyet a magyar főnemesek maguk fizettek,1799 s amely nélkül elégte-
                                                 
1796 Illésházy István levele Batthyány Boldizsárhoz, Zalaegerszeg, 1577. október 21. Literá-

tor-politikusok levelei Jenei Ferenc gyűjtéséből (1566–1623), szerk. JANKOVICS József, Bu-

dapest–Szeged, 1981, (Adattár a XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmak történetéhez), 5–6. 
1797 A rajnai Ft kevesebbet ért, mint a magyar Ft. 1 rénes (rajnai) forint = 80 magyar dénár; 1 

magyar forint = 100 magyar dénár. HUSZÁR Lajos, Pénzforgalom és pénzértékviszonyok 

Sopronban = DÁNYI Dezső, ZIMÁNYI Vera, Soproni árak és bérek a középkortól 1750-ig, 

Akadémiai, Bp., 1989, 49–50.  
1798 Az ország jövedelmére és a kamarai kiadásokra, a végek költségvetésére vö. KENYERES 

István, Uradalmak és végvárak, A kamarai birtokok és a törökellenes határvédelem a 16. szá-

zadi Magyar Királyságban, Ú.M.K., 2008.   
1799 CZIGÁNY István, Reform vagy kudarc? Kísérletek a magyarországi katonaság beillesztése 

a Habsburg Birodalom haderejébe 1600–1700, Balassi, Bp., 2004, 63–64.   
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len lett volna a királyi őrség a törökök féken tartására; a kettő együttesen éppen 

csakhogy megállta a helyét. Ugyanis az oszmán fél ennél nagyobb létszámú re-

guláris katonákkal tartotta fenn uralmát, de az ő oldalukon is állt számos irregu-

láris és magánkézen lévő erő is. A végek várainak kiépítése, majd korszerűsítése 

és karbantartása is hatalmas összegeket emésztett föl. Ennyi pénzt azonban a 

királyi kincstár nem tudott kiadni a végekre, ezért a hiányt egyrészt a német-

római birodalmi segélyek, a szomszédos tartományok rendszeres rendi megaján-

lásai, valamint a felvett hitelek pótolták, ill. amire végleg nem futotta, ott a 

helybeliek nélkülözték a törvényes járandóságot. Erre bőven akad példa; a nyit-

rai őrség 1664–1674 között, 11 év alatt 19 hóra való fizetést kapott, a fülekiek 9 

év alatt egyszer láttak zsoldot.1800 Raimondo Montecuccoli, az Udvari Hadita-

nács elnöke egyik, 1670 őszén írt memorandumában tarthatatlannak tartotta a 

magyar katonaság helyzetét, amely tíz év óta nem kapott rendszeres zsoldot, s 

ezért fegyelme és harckészsége is megromlott.1801 Kétségtelen tény, hogy a ma-

gyar katonák tekintetében tényleges regularizációra és reformra lett volna szük-

ség.1802  

Az, hogy a hosszú béke alatt jobban pusztul az ország, mint háborúban – 

amint azt majd Esterházy Miklós nádor (1625–1645) és még sokan mások is, 

sokszor leírják –, csak a XVII. század első felében fog nyilvánvalóvá válni, 

amikor a törökök békeidőben több száz falut hódoltatnak meg. Ezt az axiómát – 

ti. hogy békében erősebben pusztul az ország – nem szabad feltétlenül szó sze-

rint értelmezni; inkább úgy, hogy a rablások, falvakra történő kicsapások a há-

borús korszak lezárásával sem szűnnek meg, sőt a béke égisze alatt az ellenfél 

hatalma alá vont területek nagysága egyre növekedik, míg annyival csökken a 

Magyar Királyságé. Ugyanez érvényes a jövedelmekre is. A rablásokat csak a 

magyar vitézek hasonló akciói tudnák korlátozni – ezt gyakran fogalmazzák 

meg a főurak és a vitézi rend képviselői –, de őket sokkal inkább fegyelmezik és 

tiltják Bécsből, mint amazokat Isztambulból, illetőleg Budáról. A keresztények-

nek tilos a békét megbontani, hiszen a magyar király egy személyben a Német-

Római Birodalom feje is, akinek erejét és anyagi forrásait nyugat-európai ellen-

felei kötötték le, többször éppen a Porta hallgatólagos vagy nyílt támogatásával. 

A szultán is ragaszkodott a békéhez, hiszen birodalma ereje megcsappant, 

ugyanakkor a terjeszkedésről sem mondhatott le, mivel arra alapult államának 

működése. A kétfrontos küzdelemtől azonban óvakodott; Nyugaton békét akart, 

ha éppen Keleten a perzsák ellen harcolt, és fordítva. A korábbi hadjáratokban 

meghódított területek – vilajetek és szandzsákok – határainak kiterjesztésére 

azonban kitűnő alkalmakat találtak a váraikban állomásozó bégek, agák és szpá-

hik, akik vagy újabb birtokokra vágytak, vagy részben hódolatlan falvakat, ún. 

                                                 
1800 IZSÉPY Edit, Végvári levelek. Egri és váradi pasák s szolnoki bégek levelezése magyar 

végvári kapitányokkal és hódoltsági helységekkel, (1662–1682), Az Egyetemi Könyvtár ritka-

ságtárának anyagából, Bp., 1962, (A Budapesti egyetemi könyvtár kiadványai 17.) 8. 
1801 CZIGÁNY István, A végvári katonaság és a regularitás a XVII. század utolsó két évtizedé-

ben = Hagyomány és korszerűség a XVI–XVII. században, szerk. PETERCSÁK Tivadar, 43–

57., 44. (Studia Agriensia 17.) 
1802 Uo. 45–49. 
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fantom birtokokat kaptak tímárként, ill. ziametként, így kénytelenek voltak azt 

maguk meghódítani.1803 Ehhez nem kellett a birodalmi erőket mozgósítani, elég 

volt a helyi erő is. Az oszmán kincstár e sajátos takarékossági, ill. hódítási mód-

szere már az 1560-as években beindult, és a gyakorlatban a következőképpen 

alkalmazták: a hódoltatásra kiszemelt királyságbeli helyeket, többnyire lakat-

lanként megjelölve bizonyos alacsony várható jövedelemmel kiosztották tímár- 

és ziámet-birtokok részeként. Például 1584-ben a Batthyányak uradalomköz-

pontjait, Körmendet 500, Németújvárt 250, a Nádasdyak egyik székhelyét, Sár-

várt 800, Egert pedig 5000 akcse reménybeli javadalommal illették. 1593-ban 

Sárospatakot 500 akcse jövedelemre taksálták, miként a falvakat 50–200 akcse 

tervezett adóval juttatták szpáhik birtokába, noha ezek a területek nem voltak 

hódoltak.1804 

A királyságbeli adóztatás – egyelőre – nem hozott közvetlen bevételt, csu-

pán némi megtakarítást a kincstár számára. Azonban ennek módszeres alkalma-

zása elterjedt, s ily módon a falvak százainak meghódoltatásához vezetett. Az 

oszmán hatóságok minden korlátozás nélkül ráeresztették birtokos katonáikat a 

Magyar Királyság területére, ahol a török földesurak tűzzel-vassal, néha csalárd-

sággal szereztek érvényt jogaiknak.1805 Erre azért is volt szükség, mert az osz-

mán végvári vonalban szolgáló katonák között csökkent a zsoldosok aránya, vi-

szont ezzel párhuzamosan nőtt a javadalmazottaké, akik gyakorta messze a ma-

gyar végvárak háta mögött kaptak hűbérbirtokot. Megélhetésük nagyrészt azon 

múlott, hogy a nekik „adott” adózóikat rendszeres szolgáltatásra tudják-e hajta-

ni.1806  

A békében a magyar fegyverek sem nyugodtak; ők is támadtak, ill. vissza-

ütöttek, hiszen a hódítók ellen harcoltak. Ha nem tették volna, az oszmán hódol-

tatás parttalanná vált volna. A rosszul fizetett magyar végváriaknak is szükségük 

volt a portyákra, az adózásra kényszerített rác falvak adójára vagy az elhurcolt 

rabok sarcára, csakhogy az arányokban nagy volt az eltérés; egyrészt – miként 

fentebb említettem – őket Bécsből igen tiltották, másrészt az oszmánok csak a 

Dunántúlon, a XVII. század első felében a keresztény falvak százait hódoltatták 

meg erőszakkal, rablással, égetéssel, míg a törökök által betelepített rácok falvai 

nem képeztek ekkora tömeget. Egyébként, ha integrálódtak a magyar feudális 

társadalomba, vagyis adóztak, akkor bántatlanságot élveztek. Természetesen, 

adózó rác falvak esetében is történtek pusztítások, jogtalan sérelmek.  
                                                 
1803 Az oszmán „igény-területek”, ill. fantok-területek kérdésével több oszmanológus is fog-

lalkozik munkájában. Vö. HEGYI Klára, „Aranyásó szpáhik” a királyi Magyarországon, = A 

tudomány szolgálatában, Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára, szerk. GLATZ Fe-

renc, Bp., 1993, 103–111.; HEGYI Klára, Török berendezkedés Magyarországon, Bp., 1995,  

(História Könyvtár, Monogárfiák 7.), főként: 43–47.; SZ. SIMON  Éva, A hódoltságon kívüli 

„hódoltság”, Oszmán terjeszkedés a Délnyugat-Dunántúlon a 16. század második felében, 

MTA  Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Bp., 2014, főként: 

98–102., valamint passim.   
1804 HEGYI Klára, Török berendezkedés…, i. m, 44.  
1805 Uo.  
1806 HEGYI Klára, A Török Birodalom a 16–17. században = Magyarország története 1526–

1686. 1. köt., szerk. R.VÁRKONYI Ágnes, Bp., 1985, 1022. 
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A másfél évtizedre eszkalálódó, szörnyű romlást előidéző tizenöt éves hábo-

rú (1591–1606) pusztítóbb volt, mint akármelyik békekorszak, de akkor – leg-

alább is az első években – még volt remény a győzelemre, az országot felőrlő 

ellenség alóli megszabadulásra. Azonban, ahogyan teltek a háborús évek, úgy 

fogyott a szabadulás reménye. A magyar politikusok – főként Illésházy István és 

a köréje csoportosuló békepártiak – egyre inkább hangot adtak az ország végső 

pusztulását jósló véleményüknek: „Mert az két had között elvész Magyaror-

szág.”1807 Immáron irodalmi szinten is megfogalmazódott a már korábban is fel-

felbukkanó „egy haza” gondolata: „…nincsen nekönk több hazánk ennél, ha ezt 

is elveszetjök, nem ad senki országot nekönk.” – írta Nyáry Pál 1606 októberé-

nek végén, a Zsitva folyó torkolatánál felállított táborból, amikor mind a néme-

tekkel, mind a törökökkel tárgyaltak a békéről.1808 Ráadásul a békekötés után a 

magyarokban megerősödött annak tudata, hogy az ellenség nem legyőzhetetlen: 

„Immár azt tartják, mezőben nem erősebb nálunknál az ellenség, noha egyesebb 

csomóban vadnak1809 most is ők mi nálunknál, s félnek…”.1810  

1606 novemberében a Zsitva folyó torkolatánál lévő táborban a felek meg-

kötötték a békét, amely az elkövetkező évtizedekre, lényegében 1663-ig megha-

tározta az oszmán-Habsburg viszonyt. 

A török alóli felszabadulás tehát nem jött el, de legalább béke van…. – gon-

dolhatták a kortársak. Nagy, országos hadjáratok nem voltak, szultáni sereg nem 

lépte át az ország határát, de igazi béke sem volt. Mindig akadt valami indok, 

valójában inkább ürügy a kisebb-nagyobb békebontásra, a portyákra, újabb és 

újabb falvak meghódoltatására, amely többnyire erőszakosan, rablás, pusztítás 

útján történt. Mindkét fél akaratából a békét újra és újra meghosszabbították, ill. 

megújították, azonban török részről a hódoltatás folytatódott. Ezt természetesen 

a magyar végvárak kapitányai és katonái nem hagyhatták annyiban. Nemcsak 

azért nem nézhették tétlenül, mert azzal a maradék Magyarország fogyott, ha-

nem mert azzal nekik is kevesebb jutott: „[…] mert valamint hogy mi jobbágy 

nélkül nem lehetünk, szintén úgy ők is nem élhetnek annélkül.”1811 A fizetetlen, 

éhező végváriak – miként már említettem – mind a török és rác katonákra, mind 

a törökök által telepített rác falvakra és a benne élő polgári lakosságra is le-

lecsaptak, s ha nem találtak elég zsákmányt, akkor a hódoltságbeli magyar köz-

ségek lakóit sem kímélték. Lassan kialakult az a felfogás, hogy inkább ők vi-

                                                 
1807 Illésházy István levele a csallóköziekhez, Nagyszombat, 1605. augusztus 24. Literátor-

politikusok…, i. m., 27–29. Erről a kérdésről ld. bővebben: J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, Nemzeti 

identitás és a törökkel megtartandó béke kérdése a 17. század első felében. Esterházy Miklós 

1641. évi Opiniója = Identitás és kultúra a török hódoltság korában, szerk. ÁCS Pál, SZÉ-

KELY Júlia, Balassi, Bp., 2012, 383–397.  
1808 Nyáry Pál levele Várday Katához, Zsitva tőnél, 1606. október 30. Nyáry Pál és Várday 

Kata levelezése 1600–1607, kiad. BENDA  Kálmán (Tanulmányok Kisvárdáról 7.), h. n., 1975, 

43–44.  
1809 Értsd: egységesebbek. 
1810 MNL OL, Batthyány család levéltára, Missiles, P 1314, No 08440, Csáky László levele 

sógorához, Batthyány I. Ádámhoz, Bécs, 1642. június 28. 
1811 Esterházy Miklóst idézi SALAMON Ferenc, Két magyar diplomata a XVII. századból, 

Bp., 1884, 198. 
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gyék el a hódoltságiak marháit, semmint adó gyanánt a törökök. Az 1660-as 

években a putnoki katonák arra a kérdésre, hogy miért járnak portyázni a hó-

doltságba, a következőképpen feleltek: „[…] ők ugyan studio cselekszik s ir-

ritállyák a törököt […], míg egy marad bennek, csak a törökön élnek, hal-

nak”.1812 

A bizonytalan sors, nyomorult állapot közepette az ország „utolsó romlása”, 

az „egy haza” gondolata, annak egyre gyakoribb megfogalmazása végigvonul a 

XVII. században. Zrínyi, látván a török-ellenes háború megindulását, közvetle-

nül a dicsőséges téli hadjárat után levélben fejezte ki örömét és abbéli reményét, 

hogy hazánk romlása megállítható: „Hála légyen az kegyelmes Istennek, eszt az 

újesztendőt szegény hazánknak vigasztalására láttuk, ha az jó Isten tovább ily 

progressusokat1813 ad, hiszem, még egyszer nem csak az Istennek bosszúállását 

az pogány ellenségen látjuk, hanem nemzetünknek még edszer talpra állását.” – 

írta Zrínyi 1664 februárjában a nádornak.1814 

A remények azonban gyorsan szétfoszlottak. Csak évtizedek múlva váltak 

valóra, amikor is a török alóli felszabadító háború során óriási vérveszteséget 

elszenvedő ország olyannyira elpusztult, hogy ténylegesen majdnem „utolsó 

veszedelme” támadt. 

 

3. Oszmán-magyar béketárgyalások a XVII. század 
első két évtizedében 

  

A tizenöt éves háború (1593–1606) után megkötött zsitvatoroki béke1815 

egyrészt politikai értelemben lezárta a hosszúra nyúlt XVI. századot, másrészt 

módosította és hosszú időre, mintegy hetvenhét évre1816 meghatározta az osz-

mán-magyar, illetve az oszmán-Habsburg diplomáciai viszonyt éppúgy, mint 

ahogy a bécsi béke a Habsburg udvar és a magyar rendek kapcsolatát. 

A valóságban a béke sosem köszöntött be; igaz, hogy a korábbi, háborús 

időkre jellemző nagy hadjáratok nem pusztították az országot, de a török por-

tyázások és a falvakra történő becsapások, valamint az újabb és újabb települé-

sek hódoltatása nem szűntek meg, miként a magyar végváriak sem ültek tétlenül 

                                                 
1812 IZSÉPY, Végvári levelek… i. m., 9. 
1813 Előrehaladást 
1814 MNL OL, Magyar Kamara Archívuma, Wesselényi család levéltára, E 199, II. 126/3. 

Zrínyi Miklós levele Wesselényi Ferenc nádorhoz, Csáktornya, 1664. február 17. A levél ki-

adása: Zrínyi Miklós válogatott levelei, kiad, BENE Sándor, Bp., 2000. 
1815 A béke megkötése: 1606. november 11. a Duna és a Zsitva folyók közti táborban. Pontjait 

ld. SALAMON, Két magyar diplomata…, i. m. 257–261. Ezt a szöveget vette át Sinkovics 

István is. Magyar történeti szöveggyűjtemény 1526–1790, szerk. SINKOVICS István, Bp., 

1968, 367–371. Bőséges szakirodalmi kitekintéssel a békéről alapvető elemzést ad: Karl, 

NEHRING, Magyarország és a zsitvatoroki szerződés (1605–1609), Századok, 1986/1, 3–50.  
1816 1663-ig, Köprülü nagyvezír hadjáratáig valójában a zsivatvatoroki békét újították meg, 

sőt az 1664-ben kötött vasvári békének is az volt az alapja. A státus csak Bécs 1683. évi ost-

roma, majd az azután meginduló felszabadító háború során változik meg.  
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váraikban; ők is ki-kicsaptak az ellenségre. A zsitvatoroki egyezmény több fon-

tos kérdésben nem döntött, illetőleg a török és a magyar nyelvű okmányok kö-

zötti lényeges tartalmi eltéréseknek komoly következményei lettek a Magyar 

Királyság számára. Az egyik fő pont az Esztergom, Nógrád, Fülek, Somoskő, 

Hollókő, Ajnácskő, Divény, Kékkő, Szécsény, Gyarmat, Drégely-Palánk és Vác 

várak körüli, a másik a dunántúli (Kanizsa környéki) falvak hovatartozása és 

adóztatása volt.  

Ezek orvoslására Ali pasa és a magyar illetékesek között már közvetlenül a 

béke megkötése után megindultak a tárgyalások. 1606. november 19-én a budai 

vezír Batthyány II. Ferenc dunántúli főkapitánynak1817 írt levelében a falvak 

dolgában kérte intézkedését: „…fölödte igen igen kéröm édes Barátom Nagysá-

godat, hogy küldjön emböröket ide én hozzám levelével Nagyságod, s mind 

együtt mönjenek ki az falukra, s láttassa meg Nagyságod szép módjával. Legyön 

gondviselő Nagyságod benne, arra ugyan igen kéröm Nagyságodat.”1818  

Az ügy elintézése érdekében tehát valóban megindult a két fél között a leve-

lezés, azonban mind a törökök, mind a magyarok arra vártak, hogy előbb a má-

sik fél küldje el embereit a falvak ügyében, de legfőképpen az oszmánok a csá-

szár és király ünnepélyes követét és a békében megígért 200 ezer forint értékű 

ajándékot és pénzt várták. 

Ezalatt pedig az oszmánok a községek adózását követelték; azokét is, ame-

lyek megszűntek adót fizetni a hosszú háború alatt. A magyar fél arra panaszko-

dott, hogy az esztergomi, valamint a hatvani bég és szpáhik erővel kényszerítik 

a településeket adózásra, az oszmán fél pedig azt kifogásolta, hogy az addig en-

gedelmesen „bejáró” (adózó) települések jobbágyai újabban nem járnak be, nem 

adóznak. Szerintük azért, mert a magyarok nem engedik be őket.1819 Ali budai 

pasa és Habil főmufti Mátyás főhercegnek nyomatékosan megírta, hogy a ma-

gyarok újra és újra megsértik a békét: a károkat nem térítik meg, a falvakat – a 

végzés szerint – nem hagyják behódolni, valamint a váci palánkot nemcsak 

megerősítik, hanem azt annak többszörösére növelik.1820 1607 júliusában a ve-

zérpasa pedig már azt üzente Illésházy Istvánnak, hogy a béke megkötése óta 

nemhogy az ígért 25 nap, hanem kilenc hónap is eltelt, s a követek még nem ta-

lálkoztak; a magyar király – ellentétben a békeszerződés előírásával – nem indí-

                                                 
1817 Batthyány II. Ferenc Sopron megye főispánja, főlovászmester, a dunántúli részek főkapi-

tánya volt 1604–1609 között. PÁLFFY Géza, Kerületi és végvidéki főkapitányok és főkapi-

tány-helyettesek Magyarországon a 16–17. században. (Minta egy készülő főkapitányi arc-

hontológiai és „életrajzi lexikonból”), Történelmi Szemle XXXIX(1997)/2., 269.  
1818 MNL OL, Batthyány cs. lvt., Missiles, P 1314, No 273, Ali budai pasa levele Batthyány 

Ferenchez, Buda, 1606. november 19. 

A levél ki van adva (betűhív módon): BAYERLE, Gustav, The Hungarian Letters of Ali Pas-

ha od Buda 1604– 1606, Bp., 1991, 7 
1819 Vö. Ali pasa levelezését 1606–07-ben Illésházy Istvánnal és Batthyány Ferenccel. BA-

YERLE, The Hungarian Letters..., i. m., passim. 
1820 Vezér Ali pasa és Habil efendi (főmufti) levele Mátyás főherceghez, Buda, 1607. június 

9., BAYERLE, The Hungarian Letters… i. m., 98–99.  



 

 

821 
 

totta még el útjára követét és a 200 ezer forint értékű ajándékot, amelyet ők sze-

rettek adónak nevezni.1821  

1608. március 28-án Érsekújvárott – hosszú huzavona után – kötöttek egy 

megállapodást. Ennek főbb pontjai a következők: a zsitvatoroki békét megerősí-

tik; elrendelik a keresztény és a török követek elküldését Komáromból 40 napon 

belül; a követekkel a szerződésben kikötött 150 ezer forint értékű ajándékokat és 

pénzt elküldik, s a maradék 50 ezer forintot akkor adják meg, amikor a követek 

visszatérnek Budára; az Esztergom környéki és a dunántúli helységek pillanat-

nyi állapota megmarad mindaddig, amíg a zsitvatoroki magyar nyelvű (!) pecsé-

tes levelet Mátyás főherceg Komáromba nem küldi a portai követekkel együtt. 

„És az mint azon levélbe leszen megírva, az szerint legyen az holdult faluknak 

állapatjok, hogy melyiknek köllessék holdultattnak lenni, s melyiknek nem, és az 

szerint neveztessenek. Az Dunán túl és fölső Magyarországbeli faluk maradja-

nak az szerint, az mint az Zsitva-torkából való végezés tartja; de addig az falu-

kat újonnan sohol ne hódultassák, se penig nehéz és képtelen adózással az sze-

génységet, az kik most hódultak, ne terheljék.” – hangzik a negyedik pont.1822 

Ezzel tehát az oszmán fél – óvatlanul – elismerte a zsitvatoroki végzés török és 

magyar nyelvű változatának különbözőségét, illetőleg az előbbi okmánynak a 

keresztények számára kedvezőtlen voltát. Ugyanis a magyar változat megnevez 

egy sor helységet, amelyeket a császáriak visszafoglaltak, s amelyek a hozzájuk 

tartozó területekkel együtt egyedül a császáriaknak tartoznak hódolni. Mindez a 

török nyelvű iratból hiányzik, illetve ezzel ellentétes rendelkezést tartalmaz: a 

visszafoglalt Fülek, Szécsény és Nógrád várakhoz tartozó községek kötelesek a 

törökök számára adózni (16. cikkely) – ez teljesen ellentmond a magyar nyelvű 

egyezménynek.1823 

Az újvári szerződéssel egy időben (Érsekújvár, 1608. március 27.) a felek 

egy másik szerződést is kötöttek a hajdúkra vonatkozóan: a Nagy András veze-

tése alatt álló hajdúságnak a felek megbocsájtanak, s azt a földet, amelyet Bocs-

kai fejedelem a Tiszántúl nekik adott, megadják. Ennek végrehajtására Kassára 

biztosok fognak érkezni, s a budai pasa is főembereket fog a hajdúk közé bocsá-

tani.1824 Úgy tűnik tehát, hogy a hajdúságnak tett királyi ígéretekért a török fél 

vállalt garanciát. Erre szükség is volt, hiszen a hajdúellenes magyar nagyurak 

némelyike ágyúval ment a hajdúk ellen.1825 

                                                 
1821 Ali pasa levele Illésházy Istvánhoz, Buda, 1607, július 10., BAYERLE, The Hungarian 

Letters…, i. m., 94. Lásd még ugyanerről: Ali pasa és Habil főmufti levele Cesare Gallóhoz, 

Buda, 1607. augusztus 19.; Habil főmufti levele Cesare Gallóhoz, Buda, 1607. augusztus 20., 

stb. Uo. 96., 97–98 . 
1822 A két szerződést kiadta SALAMON, Két magyar diplomata… i. m., 262–264. 
1823 Vö, NEHRING, Karl, Magyarország és a zsitvatoroki szerződés… i. m., 14. 
1824 Érsekújvári megegyezés a hajdúságra nézve, Újvár, 1608. március 27., BAYERLE, The 

Hungarian Letters…, i. m., 121–122. 
1825 Ali pasa levele Seifrid von Kolonitsch-hoz, Buda, 1608. március 25. (a régi naptár sze-

rint); Ali pasa levele Illésházy Istvánhoz, Buda, 1608. március 28. (a régi naptár szerint); Ali 

pasa levele Illésházy Istvánhoz, Buda, 1608. április 8. (a régi naptár szerint); stb. BAYERLE, 

The Hungarian Letters… i. m., 122–125. 
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 Mivel az újvári szerződés a zsitvatorokinak csupán kiegészítő pótléka volt, 

nem kívánt szultáni ratifikációt.1826 

Az 1608. június 19-én, Budán kiállított pótlékszerződést egyfelől Ali budai 

vezérpasa és Habil főmufti, másfelől Illésházy István királyi tanácsos és Seifrid 

von Kolonitsch dunáninneni kerületi és bányavidéki főkapitány kötötte meg, 

amelyben a török fél ismételten leszögezte, hogy a hódolt falvak hódoltnak, a 

„pörlésben” lévők a jelen állapotban maradjanak, amíg a Portán a német-római 

császár és magyar király, illetőleg a szultán követei erről újabb kötést nem tesz-

nek. Tehát ismételten szükség volt az Esztergom környéki falvak akkori és jö-

vőbeli hovatartozásának leszögezésére. Ha megtörténik a megegyezés, szükség 

lesz „az Esztergamhoz való faluk bíráinak és feje-fejének megesküdtetni az Zsit-

vatorkon levő végezés szörént: Esztergam az római császár kezéhöz mikor esött, 

az kik hódoltak és fizettek, möllyek [azok], s az mölyek nem fizettek is, azonnal 

közhelyben jüvén, megesküdtetjük. Az kik hódoltak, hódoljanak, s az kik nem hó-

doltak, ne hódoljanak.”1827 A felek – legalábbis a szerződés szerint – az 1595. 

évi állapotot tekintették mérvadónak. 

A másik kérdésben, a Kanizsa környéki helységek hovatartozása ügyében a 

zsitvatoroki béke a következőket mondja ki: „embereket bocsásson ki az pasa és 

Bottyáni uram,1828 és azok meglássák az falukat, micsoda faluk hódultak oda és 

eligazodjék.”1829  

Magyar részről mind az Esztergom, mind a Kanizsa környéki községek adó-

zásának eldöntése végett bizottság küldése lett volna kívánatos, miként a béke-

pontok ezt ki is mondták. Azonban ennek végrehajtása nem volt olyan egyszerű 

dolog. Ali budai pasa Illésházy István többszöri sürgetésére sem akarta a köve-

teket elküldeni, mert azzal éppen ellentétes álláspontot képviselt: „Jó nagyságos 

úr apám, ez előtt is hányszor írtam meg nagyságodnak az Zsitvatoroknál mind 

az faluk felöl s mind penig egyéb dolgok felöl, valamint nagyságtokkal végez-

tünk, abban lévén, soha az mi részünkröl különben nem leszön: és ezért ez do-

logért nem szükség embörnek mönni. 

Ennek elötte az Esztergam vára török kezében létében, az meddig a német 

kezében esött, az minemű faluk bejártak, azok jüvén, s az mölyek penig be nem 

jártak, azokat nem hívatjuk etc.” 1830 Vagyis az oszmán fél nem akart engedni: 

amely falvak korábban hódoltak voltak, azok most is adózzanak – volt szilárd 

követelése.  

A tizenöt éves háború során felszabadult magyar várak területén lévő falvak 

egy része azonban nem akart ismételten oszmán iga alá kerülni. Így a magyaror-

szági hódoltság fő vezetője nem győzött panaszleveleket küldeni a magyar ható-

ságokhoz. 1608 októberében Ali budai pasa nemcsak a sok magyar csatázás, 

kártétel, elrabolt török ember, hanem a falvak be nem hódolása miatt is panasz-

                                                 
1826 SALAMON, Két magyar diplomata… i. m., XIV.  
1827 SALAMON, Két magyar diplomata… i. m., 264. 
1828 Batthyány II. Ferenc dunántúli főkapitány 
1829 A béke 15. pontja. Magyar történeti szöveggyűjtemény…, i. m., 371.  
1830 Ali pasa levele Illésházy Istvánhoz, Buda, 1608. május 9. (a régi naptár szerint), kiadva: 

Történelmi Tár, 1879, 78–80., BAYERLE, The Hungarian Letters…, i. m., 128–129. 
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kodott; arra figyelmeztette az érsekújvári főkapitányt, hogy járjanak el az 

egyezmény szerint, vagyis a be nem járó falvakat figyelmeztesse a magyar kapi-

tány. „…s hogy ha úgyis be nem jünnek, tehát az falunak ispáhiája mönjön ki 

falujában és vögye meg az ö igazságát az mivel tartoznak neki.”1831 Az oszmán 

főhelytartó a következő számadatokat közölte a hódolást és adózást megtagadó 

községekről: Esztergomhoz 315, Egerhez 72, Székesfehérvárhoz 150, Kop-

pányhoz 30, Kanizsához 100-nál több falu nem ment be adózni. Tehát a budai 

főkormányzó szerint több mint 667 falu nem teljesítette a rá kirótt szolgálatot, 

vagyis ennyien tagadták meg az adófizetést. Mivel a hódítás elvére alapult 

Oszmán Birodalom egyik alappillére az volt, hogy amely területet a szultán lova 

lába taposta és a pénteki istentiszteletbe a nevét belefoglalták, az mindörökre az 

iszlám uralma alá tartozik. Ennek értelmében a pasa egyik, 1609 júniusában kelt 

levelében ismételten leszögezte, hogy a valamikor hódolt falvakat végleg hó-

doltnak tekintik, és miattuk pereskednek.1832 A tárgyalt összeírásban nem is sze-

repel olyan falu, amelyik a megállapodás értelmében felszabadult volna az alá-

vetettségből. Mintha az elmúlt béketárgyalások és megbeszélések a süketek pár-

beszéde lett volna.  

Illésházy István nádor a Kanizsa környéki falvak ügyében eljáró biztosok-

nak – a zsitvatoroki béke 15. pontja szerint – Batthyány II. Ferenc dunántúli fő-

kapitányt és Széchy Tamást jelölte, amely ellen a törökök kifogást emeltek, mi-

vel mindkettő érdekelt volt a kérdéses ügyben: a községek az ő birtokaik részét 

képezték: „Arra az dologra oly embört röndöljetök, hogy kinek ott semmi dolga 

és sömmi köze és örökké1833 ne legyön, igazság szörént az pört elvégezvén a be-

hódolókat eligazítsa.” – üzente Ali pasa.1834  

A kettős bizottságot végül megalakították. A Zalaegerszeg melletti mezőn, 

1609 áprilisában a királyi komisszáriusok és Ahmed aga, Ali budai vezérpasá-

nak janicsár agája1835 a következő kérdésekben állapodtak meg: a hódolt falvak 

adóját a törökök nem verik följebb; ha a település „megpusztul és megszegénye-

dik”, adóját leszállítják; a hódolt puszta helységeknek három évre szabadság 

adatik, hogy semmit se fizessenek, se ne szolgáljanak. A dézsmát fizető szegény 

község pedig három évig csak tizenötödöt ad a föld terméséből.1836 Nagyon fon-

tos volt az apró részletekig menő megállapodás a föld népe érdekében, hiszen a 

                                                 
1831 Ali budai pasa levele Johannes Molarth-hoz és Seifrid von Kolonitsch-hoz, Buda, 1608. 

október 21. (a régi naptár szerint), kiadva, Történelmi Tár, 1879, 80–83, BAYERLE, The 

Hungarian Letters… i. m., 144–147.; Ali budai pasa levele II. Mátyáshoz, Buda, 1608. októ-

ber 21. (a régi naptár szerint), Uo.,147–157. 
1832 A budai pasa levele Dóczy Istvánhoz és Csuthy Gáspárhoz, Buda, 1609. május 29. (a régi 

naptár szerint.) Az új naptár szerint: 1609. június 8. BAYERLE, The Hungarian Letters… i. 

m., 173–175. 
1833 Feltehetőleg hibás olvasat, értelem szerint: örökje [öröksége] ne legyen. 
1834 Ali budai pasa levele Illésházy Istvánhoz, Buda, 1608. december 10. (a régi naptár sze-

rint), kiadva: Történelmi Tár, 1879, 88; BAYERLE, The Hungarian Letters… i. m., 159–160. 
1835 A megállapodás másolatán négy török aláírás és pecsét helye látható, de csak „Amhat”, 

azaz Ahmed neve szerepel az intitulatióban.  
1836 MNL OL Batthyány cs. lvt., P 1313/248. No 9. „Az Dunantul walo holdulttsaghrol az 

Teörökökkell Comissariusok által walo weghezésnek Paraia” Zalaegerszeg, 1609. április 7. 
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tizenötéves háború során, s Kanizsa elfoglalásával (1600) a Dunántúl erősen el-

pusztult. Nem véletlenül sorolták a hódolt településeket három kategóriába: 1. 

egyszerű hódolt falvak, 2. megpusztult, megszegényedett falvak, 3. puszta fal-

vak.  

A megállapodás másik fontos kérdése a nemességre vonatkozott; azok a 

személyek („urak, nemesek és kapitányok”), akik a magyar királynak nem 

adóznak és nem fizetnek dézsmát, a zsitvatoroki végzés értelmében mind sze-

mélyükben, mind majorjaikban, valamint a várak és kastélyok alatt való mal-

mokban szabadok legyenek, tehát a törökök se adóztassák.  

Az 1609. évi megegyezés a zsitvatoroki békének az új erősségek építésére, 

valamint a várak elfoglalására, vívására vonatkozó tilalmát ismételten megerősí-

ti, sőt a kár megfizetését is előírja. Miként a zsitvatoroki béke, úgy a megállapo-

dás ismét kijelenti: mindkét részről a rabokat szabadon kell bocsátani, az elra-

bolt marhákat vissza kell adni. Tiltja a törököknek azt a gyakori szokását, hogy 

amikor a falusi ifjak és gyermekek bemennek a várba szolgálatra, erővel törökké 

teszik őket. Rendezi a panasztétel jogát is; mindkét fél a saját urához, illetőleg 

kapitányához fordulhat panasztételre a másik fél ellen.  

Igen fontos előrelépés a török-magyar viszonyban a megállapodás azon sza-

kasza, amely a polgároknak megengedi a tolvajok és latrok megfogását, legyen 

az akár török, akár magyar, akiket azután át kellett adni a saját hatóságuknak 

büntetés céljából. Valamely úrnak azonban 4–5 szolgánál többet nem szabad 

egy falura kiküldeni, de azokat is csak oda küldheti, amelyik falu nem akarja 

megadni az adóját. Ehhez kapcsolódik a zsitvatoroki békesség egyik legfonto-

sabb pontja, a szpáhinak a falvakra való kijárásának tilalma, amely a leginkább 

szolgálta volna a hódoltság védelmét, ha a török változatból nem hagyták volna 

ki.1837 Az irat nyíltan kijelenti, hogy e dologban a két félnél, a magyar és a török 

oldalnál lévő békeokmány nem egyforma: „Hogy az törökek az holdultságra kü 

ne járjanak, az két félnél lévő Sytwa toroknál megíratott articulusok és végezé-

sek ebben nem egyeznek, ez feljül azért azt végeztük, hogy valamit nádor ispán 

urunk1838 és Aly pasa ő nagyságok erről megemlékeznek, és eligazétják, abban 

maradjon.”1839 Tehát ebben az igen fontos kérdésben végre valóban megszüle-

tett az egyezmény; a törököknek tilos kijárni a falvakba, hanem a falubelieknek 

kell bevinni mind a kincstári, mind a földesúri adót a török várba, ahol egyéb-

ként is lakott a szpáhijuk. Persze mindez nem a teljes hódoltságra, hanem a hó-

doltsági peremvidék egyébként igen széles sávjára vonatkozott. Ez az elv sokkal 

kevesebb összeütközésre, konfliktusra adott alkalmat, bár a szolgáltatásaikat 

beszekerező parasztokat még így is sokszor erőszakkal ott tartották akár munká-

ra, akár túszként, akár végleg, rabszolgaként. Gondoljuk csak el! A megszállt 

országban a megszállók nemcsak nem lakhattak a falvakban, egyébként ott nem 

is érezhették volna biztonságban magukat, hanem még csak meg sem látogathat-
                                                 
1837 Ezt a kérdést az 1615. évi bécsi békeokmány fogja rendezni. 
1838 Illésházy István nádor (1608. november 20. – 1609. május 5.) FALLENBÜCHL Zoltán, 

Magyarország főméltóságai 1526–1848, Bp., 1988, 70.; Magyarország történeti kronológiá-

ja. II. 1526–1848. Főszerk. BENDA Kálmán, Bp., 1982, 437. 
1839 Vö. 55. jegyzet. 
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ták birtokaikat, azaz a nekik szolgálati birtokként szétosztott falvakat; nem asz-

szimilálhatták alattvalóikat, belső ügyeikbe nem avatkozhattak bele, nem vagy 

alig érintkeztek egymással. A falvak közösségei alig ismerték török urukat, csu-

pán a nevét tudták, néha még azt sem. Ez utóbbi abban az esetben fordult elő, ha 

megtagadták az adófizetést, „meghagyomlották” a hódolást. Ilyenkor vagy el-

bujdostak, vagy ha mégis helyben maradtak, magyar földesuruktól vagy a közeli 

magyar végváriaktól vártak segítséget, védelmet. Az alattvalók a megszállókat 

mindvégig idegenként gyűlölték, félték. A papírra vetett megállapodás azonban 

csupán annyit ért, amennyit a magyar fél be tudott tartatni a törökökkel, amihez 

többnyire a fegyverek nyomatékára is szükség volt.  

A zalaegerszegi békebiztosok a másik igen fontos kérdésben, a hódoltság 

határában sem állapodhattak meg, hiszen a zsitvatoroki végzés kétféle változata 

ebben is eltérő volt: „Utolszor, ebben nem igazodhattunk meg egymással, med-

dig légyen az holdultság Kanisához és az több végházakhoz, és meddig ne le-

gyen, mert az két félről előadatott Sytwa toroknál való végezések nem voltak 

ebben egyesek.”1840 Ismételten nyilvánosságra került tehát az oszmán fél csalása 

az 1606. évi békekötéskor. A biztosok így az uralkodóhoz és a nádorhoz, illető-

leg a budai pasához voltak kénytelenek fordulni utasításért, hogy 30 nap múlva 

majd újra összeülhessenek a munkát bevégezni. A felek azonban hiába ültek 

össze újra és újra, a kérdéses favak még nagyon sokáig vita tárgyát képezték. 

Ali pasa egyik, 1609 júniusában kelt levelében ismételten leszögezte, hogy a 

valamikor hódolt falvakat végleg hódoltnak tekintik. 315 db, Esztergomhoz tar-

tozó községet követelnek, és miattuk pereskednek. Álláspontjuk szerint a falvak 

jobbágyainak be kell menniük megesküdni, hogy hódoltak voltak-e avagy nem; 

„Es az melj faluk Esztergam varahoz jartanak, be jarnak. Es azok kik minden 

ideoben be jarvan, es lajstromokban neveok irva léven: de az hadak feol kel-

vén Esztergamot megh szálván, kik ha jüttek, s ha nem jüttek: azok vege-

zesünk szeorenth ismeth szükségh hogy be hodolljanak. Mert mindenkoron be 

járván; valami modon, egy ideighvalo be nem jüvesevel, hogy azzal megh me-

nekeodeoth, szabadult volna, az nincsien végezésünkben. […] Es az Nograd 

faluys az végezes szerenth, Szechien, Filek, Nograd varak, az Nemeth nem-

zethnek kezeheoz eseseigh: Egeorban, Esztergamma, es Hatvanban hodolok-

nakis; azokatis megh esküttetvén, s azokis azoknak az varaknak megh veteleok-

nek utanna be hodoltanak, hodolnak; s ha nem hodoltak, megh szabadultak 

lésznek.[…] Hanem az Zitva Torkon valo végezes szerenth, es az utan az foga-

das levelekben valo keotes szerenth, az jobagioknak mynnyajath kivanniuk, es 

megh talalljiuk.”– közölte az oszmán uralom magyarországi helytartója a ma-

gyar követekkel.1841 

Az Esztergomhoz adózó falvak ügyében az oszmán fél semmi áron nem 

akart engedni, de a többi, észak-magyarországi felszabadult váraknak adózó 

                                                 
1840 Vö. 55. jegyzet. 
1841 A budai pasa levele Dóczy Istvánhoz és Csuthy Gáspárhoz, Buda, 1609. május 29. (a régi 

naptár szerint.) Az új naptár szerint: 1609. június 8. BAYERLE, The Hungarian Letters… i. 

m., 173–175. (Kiemelés a szerzőtől, J. Ú. Zs.) 
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községekről is azt tartotta, ha valaha adóztak nekik, akkor azután is hódoltak 

legyenek.  

A magyar fél továbbra is megpróbálta saját álláspontját érvényesíteni, ezért 

újabb és újabb tárgyalások folytak, főként az Esztergom környéki hódoltsági 

ügyekben. A budai pasa a következő ajánlatot tette a magyar király felé: az ő 

jobbágyaik, ha keresztény részre „hódoltak”, továbbra is fizethetik és fizessék 

az adót, cserébe viszont ők is ugyanazt a gesztust várják el a valaha nekik adó-

zott községek újrahódolása ügyében.1842 

Török szempontból azonban a tárgyalásoknál sokkal eredményesebbnek bi-

zonyult egy-egy agresszív bég ténykedése, mint például az új esztergomi bég és 

katonái 1615. évi akciói; a Bars megyei falvakra hódoltató leveleket küldött 

szét, hogy amennyiben önként nem hódolnak meg, katonáit rájuk küldi, akik 

tűzzel-vassal mennek rájuk.1843  

Az esztergomi Bali bég mintegy másfél évtizeddel később, Esterházy Mik-

lós nádornak (1625–1645) szóló levelében a lehető legnyilvánvalóbban megfo-

galmazta, hogy a magyaroknak miért kell megengedniük a Budához tartozó, a 

Buda-környéki falvak behódolását: „[…] mivel a Budához tartozandó végekben 

egyedül tizenkét ezer fizetett nép vagyon, azon megesküdtek, hogy […] addig 

nem nyugosznak, és sem telet, sem nyarat nem níznek, hanem mivel az ő fi-

zetísekben rendeltetett azoknak az faluknak adójok, avagy behódítják, avagy az 

rókák, farkasok és egyéb vadak lakják falujoknak helyeit.”1844  

Ahmed kethüdá, Ali budai pasa helyettese 1615 májusában az „engedetlen” 

Verebély községnek1845 írt fenyegető levelet: „Ty Vereby Biro és Polgarsag 

mind az hozatok valo falukkal öszve hagiom es paranczolom nektök, feyetök es 

tiztessegtök vesztese alat, hogy valakik ezelöt Esztergamiaknak adoztatok, es 

fizettetök, mostis ugian azont czeleködgietök. Mert tugiatok azt, hogy ugy va-

gyon, a szent bekesegben, el vegezve, hogy az kik az elöt hodlottak voltak, az 

utannis hodlottak legienek. Azert tugiatok, hogy engödetlensegert, vagy be nem 

szolgalasért szabad falukat meg rabolni, es semmive tenny.”1846 Az oszmán fél 

pedig valóban így is cselekedett. 

A fent említett Bars megyei falvak adózását az oszmán fél éveken át köve-

telte, s lakóit fenyegető levelekkel és portyázásaikkal zaklatta. Erre Koháry Pé-

ter főkapitány-helyettes1847 kénytelen volt ellenintézkedéseket foganatosítani; a 

                                                 
1842 Uo. 
1843 BOTKA Tivadar, Kisfaludi Lipthay Imre Bars és Hont megyék alispánjának és országos 

törökügyi követnek emlékezete, Pest, 1867, 26. 
1844 MNL OL Esterházy Miklós nádor iratai, Nádori iratok, Török ügyek 1593–1645. 631. cs. 

Filmtár, 4687. dob. „Bally bék” esztergomi főhelytartó levele Esterházy Miklós nádorhoz. 

Esztergom, 1631. december 12. 
1845 Falu Bars megyében, a Zsitva folyó mellett. Verebély község Nógrád megyében is van. 

(FÉNYES, i. m., II., 292.) Ám a szóban forgó falu, ill. mezőváros a Bars megyei. Ma: Vráble 

a Nyitrai kerületben, a Nyitrai járásban (SK). 
1846 Ahmed kethüdá levele Verebély közösségéhez, Székesfehérvár, 1615. május 6. (a régi 

naptár szerint), BAYERLE, The Hungarian Letters… i. m., 192. 
1847 Csábrági Koháry Péter tisztét 1611 és 1632 között viselte. PÁLFFY, Kerületi…, i. m., 272. 
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megyei elöljárókat arra kérte, hogy „szabad legényeket” fogadjanak fel és 

azokkal őriztessék a településeket.1848  

A felek eddig egyezkedésre sosem használt, szokatlan helyen, Bécsben ültek 

össze 1615-ben. A királyság és császárság fővárosában való tárgyalási székhely 

a Habsburg uralkodó megerősödését és javuló hatalmi pozícióit is jelenthette 

volna szemben a szultánéval, ha a megállapodás nem arról szólt volna, hogy a 

magyar király békében, nem fegyver által elnyerve, 60 db községet átenged a 

török félnek. Az Esztergomhoz tartozó 158 falu közül 60 db ismét hódolni köte-

les.1849 A fent említett, az esztergomi bég által 1615 tavaszán fenyegetett falvak 

is mind török uralom alá kerültek; az oszmán fél tehát még akkor is győzött, 

amikor béke volt, ill. aszimmetrikus háborút folytatott a királyság ellen.  

A bécsi megállapodás után Koháry Péter érsekújvári vicekapitány a követ-

kezőkre figyelmeztette a Bars megyebelieket: „Hogy azért az töröknek az faluk-

ra sereggel való kijárásokra okot ne adjunk, kérem N[agyság]tokat és 

k[egyelme]teket, parancsolja meg az szegénységnek, hogy mind az Császár adó-

ját, s mind penig az Izpajáknak az mivel tartoznak, nekiek késedelem nélkül 

szolgáltassák ki, mert ha elkésnek velek, és az törökök ki fognak jönni, az sze-

génységnek terhes leszen és magunk között is veszekedést szerezhetnek késedel-

mekkel.”1850 Tehát mindenki számára világos volt, hogy az „engedetleneket”, a 

nem adózókat sem a magyar főkapitány, sem a szerződés 12. pontja nem tudja 

megvédeni a törökök kicsapásaitól. 

1616-ban nagyon sok kártétel, falvak megrablása történt, amelyek a békét 

komolyan fenyegették. S mivel a Porta részére is nagy szükség volt a nyugati 

fronton a béke fenntartására, talán ezért is hoztak ellenintézkedéseket: az agresz-

szív kanizsai pasát (Egerszeg 1616. évi megrablása is az ő számlájára írható), 

több kanizsai agát is leváltottak, és az egri pasának is mennie kellett posztjá-

ról.1851 

1618. február 27-én kelt a komáromi szerződés, a korábbi bécsi pótléka, 

amely először nevezte meg azt a 60 db Esztergom-környéki falut, amelyek Ko-

márom, Bars, Nyitra és Hont vármegyékben, noha messze a magyar határvárak 

háta mögött feküdtek, ismételten oszmán uralom alá kerültek, és szabályozta 

állapotukat.1852 A szerződés rendelkezik az újra hódolásra bocsátott falvak adó-

                                                 
1848 BOTKA, Kisfaludi Lipthay … i. m., 27. 
1849 Az 1615. évi bécsi békekötés eredeti, magyar szövegű okmánya. Kiad. SALAMON, Két 

magyar diplomata… i. m., 267–268.  
1850 Koháry Péter levele Bars megyéhez. Újvár, 1615. november 30. Emlékek Barsvármegye 

hajdanából (1439–1711) Kiad, SZERÉMI, Történelmi Tár, 1892. III. közl., LXI. levél, 128. 

A levelet eredetiből idézi még: HEGYI, A török terület… i. m., 1035. Štátny Archív Nitra, 

ŽT, C.1615/6/10. (Hegyi az utolsó szót „késedelmekkel” helyett „kegyelmetekkel” oldotta 

fel.)  
1851 Ali pasa levele Johannes Molardhoz (Molarth-hoz), Buda, 1616. szeptember 18. (a régi 

naptár szerint); Ali budai pasa levele Johannes Molardhoz (Molarth-hoz), Buda, 1616. szept-

ember 25. (a régi naptár szerint). BAYERLE, The Hungarian Letters… i. m., 252–254., 255. 
1852 SALAMON, Két magyar diplomata… i. m.,  XXI. A falvak név szerinti felsorolása: Uo., 

VI. irat, 279–280. A falvakat eredeti tulajdonosaikkal felsorolja: BOTKA, Kisfaludi Lipthay 

… i. m. IX. irat. 79–81. 
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járól, kimondván, hogy az nem lehet több az évi szokott, rendes adónál. Ám az 

oszmán fél ezeket a pontokat sem tartotta meg. 

A magyar rendek már régóta kérték az uralkodótól, hogy az Isztambulban 

rezideáló bécsi követ a valós magyar érdekeket képviselje, sőt azt is kérték, 

hogy panaszaikkal saját követet küldhessenek a Portára.  E kérésnek csupán a 

cseh rendi felkeléssel szembenéző II. Ferdinánd (1619–1637) tett eleget, a ma-

gyar rendek támogatásáért cserében engedményt téve az országgyűlés felé. Az a 

követet megfelelő utasítással látta el,1853 amelyben az egyik fontos pont a hó-

doltsággal kapcsolatos visszaélések orvoslása volt; 1. A pasák, bégek és szpáhik 

a szegény községeket – „a sok rendbéli végzés ellenére” – a régi, szokott sum-

májukban és adózásukban nem tartják meg, korábbi dézsmájukkal nem eléged-

nek meg, hanem annál többet kérnek. 2. A zsitvatoroki végezés 15. articulusa 

ellen vétvén, a törökök sokakat nemcsak behódoltatnak és adózásra kényszeríte-

nek, hanem a nemesek házaira is rátámadnak, felégetik. Az utasítás szerint a tö-

rökök „eginehani száz falukat és Varasokat marhaioknak el haitasauall Embe-

reknek le vaghasauall beholdoltattanak es most is naponkent holdoltattnak.”1854 

A panaszok között szerepelnek a barsi tárgyalások során beadott 60 falu, vala-

mint a Kanizsa környéki községek sérelmei is. Természetesen a követnek nem-

csak a falvak ellen elkövetett visszaélések orvoslásáért, hanem egyéb fontos 

ügyben, például a hajdúpalánkok védelméért is síkra kellett szállnia.1855 Az uta-

sítás egyik fejezete a kanizsai törökök előző évi rablásait sorolja fel, amikor 

nyíltan, nagy haddal mentek Egerszeg városa ellen, ahol több házat is elégettek. 

Liptay Imre követnek, Bars megye alispánjának Ludwig von Molarth állan-

dó bécsi követtel együtt sikerült is eredményt elérnie 1619-es portai útjával; a 

szultán parancsleveleket küldött a budai pasának a sérelmek orvoslása végett.1856 

II. Oszmán szultán (1618–1622), bár harcias volt, de – ha a kiadott parancs-

levelek értelmét tekintjük – ragaszkodott a békéhez, legalábbis Nyugaton, és 

annak betartását, valamint a súlyos visszaélések orvoslását ígérte. Azonban egy 

frontvonalbeli országban nem lehetett fenntartani a nyugalmat és a falvak to-

vábbi hódoltatásának tilalmát, hiszen mind az üres kincstár, mind az itt állomá-

sozó bégek, szpáhik és katonák érdeke ennek éppen az ellenkezőjét takarta.  

 

                                                 
1853 Az utasítást kiadta NAGY Iván, Liptay Imre török követsége 1619-ben, Magyar Törté-

nelmi Tár, 1855, 195–210. Csakhogy a kéziratlapok összekeveredése miatt ez hibásan jelent 

meg. A javított utasítást Botka Tivadar adta ki; BOTKA, Kisfaludi Lipthay Imre… i. m., Ok-

mánytár XIII., 84–90. 
1854 NAGY, Liptay Imre török követsége… i. m., 204.  
1855 E kérdésnek a következő volt a lényege: a törökök a hajdútelepek által létrehozott, s azo-

kat védő palánkok szétverését követelték, mivel azt mondták, hogy a békeszerződés tiltja új 

várak és erősségek létrehozását a határ menti területeken. A magyar fél viszont nem akart 

ebbe belenyugodni, ugyanis akkor a hajdútelepek védtelenül maradtak volna.  
1856 Erről ld. részletesen: J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, Oszmán – magyar békeviszony a XVII. század 

első felében, kiadás alatt.  
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4. „Csak az nevét viseljük az békességnek…” 
 

Az Oszmán Birodalmat a század elején kiújult perzsa háború, majd a 

Dzseláli-lázadások igen megtépázták. 1622-ben II. Oszmánt a nagyvezír és a 

janicsárok megölték, és helyét a gyengeelméjű I. Musztafa (1622–1623) foglalta 

el.1857 IV. Murád (1623–1640) trónra lépésével azonban helyreállította a legfőbb 

hatalmat: a vezérpasákat kivégeztette, és saját garnitúráját ültette a legfőbb po-

zíciókba, hogy azután őket is lecserélje, nehogy ellene lázadjanak. Azonban az ő 

erejét is az állandó perzsa háborúk és felkelések kötötték le; e nagy válság köze-

pette jól jött tehát a Habsburgok békepolitikája a keleti fronton. 

Amint fentebb tárgyaltuk, az Esztergomhoz tartozó 60 helység átadása 

1618-ban, Komáromban meg is történt, amelyet az ország nagy sérelme gyanánt 

Bethlen Gábor fejedelem (1613–1629) nem is felejtett el előszámlálni, amikor 

fegyvert fogott II. Ferdinánd (1619–1637) ellen. Egyébként a török tárgyaló biz-

tosok – megbízásuknak megfelelően – minden tárgyaláson arra törekedtek, hogy 

a zsitvatoroki békeszerződésben felszabadult, a „behódolás” alól mentesített 

helységeket visszaszerezzék, nem elégedvén meg a visszakapott 60 faluval.   

Mivel a magyar végvárak őrsége a XVII. században folyamatosan kevesebb 

volt, mint az ellenfélé, többnyire nem volt képes útját állni a várak között átha-

toló török portyáknak; a megszállók ott folytatták a hódoltatást, ahol a békekö-

tés előtt abbahagyták.1858 Jól látta ezt a veszélyes folyamatot Esterházy Miklós 

nádor: „[…] öszvevetvén az törököknek mastani állapotját fegyver alatt való ál-

lopatjokkal, sokképpen jobban vannak, hogy sem mint voltak, és nagyobb nyere-

ségek vagyon, Magyar ország penig és az magyar nemzet attól az sitvatorokj 

végezéstűl fogvást mind fogyott és fogy[…]”1859 

Az ellenfél azonban még azt sem tartotta meg, amit szerződésbe foglalt; a 

békepont ellenére a szpáhik kijárnak a falvakra, és sok kárt tesznek emberben és 

marhában; a magyar királynak és a püspöknek járó adót nem engedik beszedni 

és a népet szolgálni; a falvakat erővel hódoltatják; a nemesektől adót szednek; a 

frissen visszakapott 60 falut fölemelt adóval terhelik – voltak a főbb sérel-

mek.1860 

Az elkövetett visszaélések és a törököknek a Bethlen-féle fölkelésekben va-

ló részvétele miatt újabb béketárgyalásra volt szükség, amelyet 1625-ben Pár-

kány és Szőgyén között, Hidasgyarmat határában tartottak.1861 A követek között 

                                                 
1857 Lásd erről részletesen: Faroqhi, SURAIYA, Crisis and Change, 1590–1699. = Halil 

INALCIK – Donald QUATAERTS (eds.), An Economic and Social History of the Ottoman 

Empire, 1300–1914, Cambridge, 1944, 411–436.; HÓMAN Bálint–SZEKFŰ Gyula, Magyar 

történet, IV. kötet, Bp., 1935. (Reprint), 147–148.   
1858 SZAKÁLY Ferenc, Magyar adóztatás a török hódoltságban, Akadémiai, Bp., 1981, 164. 
1859 MNL OL, Batthyány cs. lvt., Batthyány I. Ádám másolati könyve P 1315/4. cs. B. köt. 

29–30. p. [Esterházy Miklós] Discursus Palatini ac opinio circa modernum tractatum Turci-

cum [1641]. Ld. erről részletesen J. ÚJVÁRY,  Oszmán – magyar…, i. m. 
1860 Esterházy, Opinio, i. m.  
1861 CSAPODI Csaba, Esterházy Miklós nádor 1583–1645, (Magyar életrajzok), Bp., é. n., 

109. 
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Esterházy Miklós akkori országbíró, a későbbi nádor (1625–1645) is helyet fog-

lalt, aki jól látta a béke kétes értékét. Ekkor ő is beletörődött volna, ha nem lesz 

újabb megegyezés.1862  

Bethlen Gábor fejedelem harmadik hadjárata után ismét békét kellett kötni a 

feleknek; ez 1627-ben, Szőnyben történt meg.1863  

A következő évben Esterházy és a budai pasa között folytak sikertelen tár-

gyalások Szécsényben a Fülekhez, Szécsényhez és Nógrádhoz tartozó falvak 

sorsáról; a magyar álláspont szerint ezek felszabadultak a váraknak az 1593., ill. 

1594. évi visszavívásával, így nem kötelesek adózni a törököknek. Sőt, ha azóta 

hódoltatta is azokat, köteles kibocsátani hatalma alól. Az oszmánok viszont ra-

gaszkodtak saját álláspontjukhoz, miszerint azon községek szpáhiai Budán, Pes-

ten vagy más török helyen szolgálnak, így azok a jobbágyok most is hódol-

tak.1864 A Porta egyébként is ahhoz az elvhez tartotta magát, miszerint amelyik 

területet egyszer már beírták a defterbe, az onnét többé ki nem kerülhet. 

 

5. A XVII. századi hódoltatás Vas megye példáján  
 

A leírtakból egyértelműen kitűnik, hogy a Zsitva folyó torkolatában megkö-

tött béke óta lefolytatott béketárgyalások „eredményeként” egyfelől 60 település 

– Esztergom, Hont, Bars és Nyitra megyékből – „hivatalosan” is török adóztatás 

alá került, másfelől pedig a szinte folytonos béketárgyalások ellenére igazi béke 

sosem volt; az oszmán fél a béke égisze alatt mind a tárgyalóasztalnál, mind a 

gyakorlatban újabb és újabb településeket hajtott uralma alá. 

Minden XVI–XVII. századi, felelősen gondolkodó magyar politikus tudott a 

török béke – Pálffy Géza találó elnevezésével –, a „háborús békeévek” pusztító 

voltáról; arról, hogy egyfelől megölték vagy elhurcolták a lakosságot és elhajtot-

ták vagy felégették marháikat, javaikat, másfelől folyamatosan emelték adóikat, 

harmad felől újabb és újabb  falvak százait kényszerítették behódolásra, ami ál-

tal csökkent a „keskeny félgallér,” a Magyar Királyság területe, lakóinak ereje, 

adózó képessége. Ugyanakkor nőtt a félhold uralma annak minden katonai, gaz-

dasági, társadalmi és erkölcsi következményével együtt. A főkapitányoknak és 

kapitányoknak egymás közötti, valamint a törökökkel való levelezése, a külön-

féle bizottságok jelentései, kimutatásai dokumentálják a kényszerű török-

magyar együttélés valóságát: csupán a kanizsai és a környékbeli oszmánok 1633 

                                                 
1862 Uo.,108. 
1863 A békét 1627. szeptember 13-án kötötték meg. A felek a kölcsönös egyenjogúságot meg-

tartják a követküldésben, de az 1620-ban megszállt Vác visszaadásáról ismételten nem egyez-

tek meg, Erdély függetlenségét pedig sem a császár, sem a szultán nem deklarálta. CSAPODI, 

i. m., 111.; A magyar nemzet története, szerk. SZILÁGYI Sándor, Bp., 1895–1898, (reprint, 

1994.) XI. k. 249. 

 
1864 A magyar argumentáció kifejtésére Szécsényben, 1628. november 18-án került sor. Vö.: 

[SALAMON Ferenc – SZALAY László], Galantai Eszterházy Miklós Magyarország nádora, III. 

k., 1627–1629, Pest, 1870, 285–293. Vö. SZAKÁLY, Magyar adóztatás… i. m., 166. 
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és 1649 között1865 a Kanizsával szembeni végeken több mint 4200 embert vittek 

el vagy öltek meg és 4760 marhát hajtottak el. (Csak a kárvallás és a rabbá tet-

tek sarca 28.280 Ft-ot tett ki.)1866 Volt olyan év is, amikor ezekből a végekből 

310 vitézt vágtak le és vittek el, többségüket rabbá tették.1867  

Most nézzük meg közelebbről Vas megye hódoltatását. A XVII. század kö-

zepén készült dikális összeírások kb. 540–560 települést sorolnak fel; ebből 187 

lakott helyről biztosan tudjuk, hogy adóztak a törököknek is. Ez a települések 

több mint egyharmada. Az összeírásokban azonban nem minden hódolt és lakott 

helyet tüntettek fel gyakran adóelengedés vagy egyéb ok miatt, bár máskor a 

felégetett, elnéptelenedett falvakat is összeírták. Az elpusztult, de éppen újrate-

lepült falvak sem mindig szerepelnek a jegyzékekben, hiszen azok is adómen-

tességet élveztek néhány évig. Tehát a települések pontos létszámát még adott 

esztendőben sem tudjuk pontosan megadni. 

1649-ben, Pálffy Pál nádor1868 (1649–1654) parancsolatából a Vas megyei 

tisztségviselők vizsgálatot tartottak, hogy a zsitvatoroki béke 1615. évi megerő-

sítése óta a törökök hogyan tartották meg a „hódoltatást” (értsd: a békét.)1869 Az 

inquisitio alá vett települések száma 202, bár néhány falut egy tételként írtak 

össze; közülük néhány a dikális összeírásokban együtt, mások külön szerepel-

nek. Ha az ikertelepüléseket külön számítjuk, számuk meghaladja a 210-t, 

amely viszont a megyének több mint egyharmadát teszi ki. Az 1649-ben összeírt 

202 település közül csupán 12 maradt hódolatlan úgy, hogy közülük is 10 meg-

hódolt 1594 és 1597 között, amikor az oszmánok Pápát megszállva tartották.1870 
                                                 
1865 Az összeírás kezdete 1633, nyilvánvalóan azért, mert a 23 éves Batthyány I. Ádám ekkor 

lépett a kerületi főkapitányi és a Kanizsa ellen vetett végvidéki főkapitányi székbe az elhunyt 

Nádasdy Pál helyére. 
1866 MOL Batthyány cs. lvt. P 1313 Török vonatkozású iratok II. 249. cs. No 22., 180., 230. 

Vö. J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, „Az szegény anyámat immáron teljességessen megemészti az sok 

siralom.” A török kori Magyarország élete egy muszlim rab viszontagságainak tükrében, Ke-

letkutatás, 2002. ősz – 2006. ősz, 106–107. 
1867 Uo. 
1868 Pálffy Pál a nádori és helytartói méltóságot viselte: 1649. március és 1654 februárja kö-

zött. FALLENBÜCHL Zoltán, Magyarország főméltóságai, Maecenas, Bp., 1988, 70.  
1869 MNL OL Batthyány cs. lvt., P 1315/4. A. köt, Batthyány I. Ádám leveleskönyve, A, pp. 

41–113. (A továbbiakban: MNL OL Vas megyei összeírás)  A 72 oldalas összeírás nem isme-

retlen a kutatásban. ILLIK Péter, Török dúlás a Dunántúlon, Török kártételek a nyugat-

dunántúli hódoltsági peremvidéken a 17. század első felében, PhD disszertáció, Piliscsaba, 

2009.; ILLIK Péter, Török dúlás a Dunántúlon, Török kártételek a nyugat-dunántúli hódoltsá-

gi peremvidéken a 17. század első felében, WZ Könyvek, Bp., é. n. [2010], 113–141. Érintő-

legesen e munka szerzője is foglalkozott már ezzel az összeírással, vö.: J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, 

„Mint bárányok a farkasok közt…” = Tíz éves a Történelemtudományi Doktori Iskola., szerk. 

FRÖHLICH Ida, Pázmány Történelmi Műhely, Történettudományi Doktori Iskola, KHRO-

NOSZ, Piliscsaba, 2011,  89–103., különösen, 98–103. Stahl Ferenc a fentebbi összeírásból 

adott ki betűhív formában részleteket. Azonban csak a mai Vas megyére vonatkozó falvak 

(összesen 92 település) adatait közölte, levéltári jelzet nélkül. Vö. STAHL Ferenc, Vas megyei 

török hódoltság összeírása a XVII. század közepéről, Vasi Szemle, 1970, 114–122., 298–307.  
1870 A pápai vár 1594–1597. évi történetéhez vö.: PÁLFFY Géza, Pápa a hosszú török háború-

ban. A végvár története az 1594–1597. esztendőkben, különös tekintettel a töröktől való visz-

szafoglalásra, Pápa, 1997.    
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A két, sosem hódolt település: a Rába és a Marcal folyó közötti Egyházaskesző, 

valamint a muravidéki Muraszombat. A vallomások alapján tehát meg tudjuk 

rajzolni a hódolás szakaszait, ütemét, sőt azok jellegét. 

A vizsgálat során 2 faluról azt állították polgárai, hogy nem tudják mikor 

hódoltak meg, 12-ről viszont azt mondták, hogy „régóta”. Buda (1541), Székes-

fehérvár (1543) és Szigetvár (1566) elestekor még csupán néhány falu hajtott 

fejet. A  nagy hadjáratokat lezáró drinápolyi békéig, 1568-ig tehát a XVII. szá-

zad közepén hódoltnak mondott Vas megyei településeknek alig több mint 10 

%-a adózott az oszmánoknak. 1568-ra az ország középső része, lényegében 

egyharmada már alávetett területnek számított, sőt az északi megyékben a hó-

doltság egészen Rimaszombatig ért, a mezővárost is beleértve. Pápa és Győr 

(1594) vesztekor 21 Vas megyei község volt kénytelen adózni, tehát a tizenöt 

éves háború dunántúli szakasza nagy lökést adott a hódolásnak. De ezek közül 8 

falu kikerült a sorból, amikor Pápa 1597-ben felszabadult.  Tehát a XVII. száza-

di Vas megyei hódolt falvaknak mintegy 20 %-a adózott az oszmánok felé a du-

nántúli fő végvár, Kanizsa veszte (1600) előtt; ez viszont a megye összes telepü-

lésének nem több mint 5 %-át jelentette.  

Kanizsa eleste igen súlyosan érintette a megyét, hiszen ekkor 38 község, 

köztük a Batthyányak tartománya, a teljes Őrség kényszerült adófizetésre. Igaz, 

hogy a zalai-vasi területekről már 1579-ben készítettek szandzsák-összeírást, 

amelyben a kanizsai nahije is szerepelt; azonban ezek a falvak csupán a nevük-

kel szerepeltek, vagyis igénytelepülések voltak, behódolásra „vártak”.1871  

A Bocskai-féle rendi szabadságarc alatt megmutatkozott a törökök kétes se-

gítsége; ekkor ugyanis 9 falu, a Bethlen Gábor által indított felkelések alatt pe-

dig újabb 15 község kényszerült adófizetésre.1872 A háborúban behódolt Vas 

megyei községek száma így 105-re emelkedett, amely az adófizetésre kénysze-

rült falvaknak mintegy 52,5 %-át teszi ki.  A maradék (nem egészen 48 %) 

azonban béke-időben, tehát elvben nem a fegyver jogán hódolt meg a következő 

ütemben; 

 

 1624–1630 között…………………………………………….101873 db (5 %) 

1631–1635 között……………………………………………  12    db (6 %) 

1636–1640 között…………………………………………… .16    db  (8 %) 

1640–1649 között…………………………………………..…57  db(28,5 %) 

A békeidőben meghódolt falvak száma……………………. 95   db (47,5 %) 

 

                                                 
1871 Ezt a folyamatot kitűnően taglalja: SZ. SIMON Éva, A hódoltságon kívüli „hódoltság”, 

Oszmán terjeszkedés a Délnyugat-Dunántúlon a 16. század második felében¸ MTA Bölcsé-

szettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Bp., 2014, különösen:  183–184.  
1872 16 községet vettem ebbe a csoportba, de ebből egy még a felkelés előtt kényszerült adófi-

zetésre. 
1873 Itt két falut külön ki kell emelni: Tissanóc (Teszanócz) falut a hódolás előtt a kanizsai 

törökök többször is megrabolták, 100 embert elvittek, ill. megöltek közülük. Orfalut pedig a 

hódolás előtt, 1624-ben teljesen elégették, 18 ember megégett, 2-nek a fejét vették, 60 főt 

elvittek rabként. MNL OL P 1315/4. Vas megyei összeírás, pp. 83., 102. 
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Az 1606. évi zsitvatoroki békétől számított hosszú békekorszak tehát való-

jában nem védte meg a hódoltsági peremvidék falvait. Már többször esett szó 

arról, hogy az ún. „békében” élő oszmán katonák is kevesebb zsoldot kaptak. A 

ráfizetéses kincstár ott spórolt, ahol tudott: meg nem hódított területeket is szét-

osztott tímár-birtokként, illetőleg életben maradt az a szokás, miszerint amely 

terület akár csak egyszer is adózott, vagyis bekerült a defterbe, azt véglegesen 

hódoltnak tekintették. Ezen még az sem változtatott, ha a békekötésben, illetve a 

közös tárgyalások során azok „papíron” kikerültek a hódolt kategóriából.   

Valójában mindegyik békében behódoltatott falut egyedi esetként kellene 

kezelnünk, hiszen a feljegyzések többnyire igen részletesek, és szinte minden 

községnek megvan a maga sorsa. Láttuk, hogy az alávetett települések többsége 

háborúban, egy-egy magyar fővár – Buda, Székesfehérvár, Győr, Pápa, Kanizsa 

– elestekor kényszerült megalkudni a törökökkel, de az ellenfél megnövekedett 

agresszivitását mutatja az 1630-as, és főként az 1640-es évek szomorú eredmé-

nye: csupán 1640–1649 között, hangsúlyozván, hogy békeidőben, 57 település 

hódolt meg, jóval több, mind a hosszú háborúban elvesztett Kanizsa következ-

tében. Természetesen mindez összefügg a vilajet-központtá kiépített Kanizsa 

végvárának megerősítésével. 1603 tavaszán 1838 janicsár szolgált, közel hatszo-

rosa annak az egységnek, amely 1602 végén a legfőbb várban, Budán tartózko-

dott.1874 Később a janicsárok száma ugyan lecsökkent, de az 1630-as évek leg-

elején a helyi és a portai katonák együttes száma 1860–1870 fő között ingado-

zott, nem számítva a szpáhikat és az azok által kiállított egységeket.1875 Ezeket 

az alakulatokat – a portyák alatt – a dunántúli török helyőrségek csapatai is 

megtámogatták, de nem egyszer jöttek Budáról is kisegítők. Szükségük is volt a 

támogatásra, mert egyrészt az 1633-ban ideiglenesen kinevezett, majd véglege-

sített Batthyány I. Ádám dunántúli főkapitány és végvidéki főkapitány 

(1633/1637–1659) személyében a kanizsai pasa kemény ellenfélre számíthatott. 

Másrészt a mindenkori kanizsai beglerbég feladata volt a további hódoltatás, új 

adófizetők szerzése a kincstár számára. Erre viszontválaszképpen és saját birto-

kaik védelmében az erős dunántúli főkapitány és Zrínyi Miklós horvát bán 

(1647–1664) – gyakorta más dunántúli főúrral is összefogva – a környékbeli 

végváriakkal és magánhadaikkal akár 5-6000 főt is útnak indítottak.1876 Csak 

ezek a kicsapások tudták valamelyest útját állni az oszmánok hódoltatási éhség-

ének, bár a fentebbi számadatokból kitűnik, hogy csatázásaik ellenére is igen 

sok község megadta magát. Az adók folyamatos emelését azonban még ezek az 

akciók sem tudták megállítani. 

 

                                                 
1874 HEGYI Klára, A török hódoltság várai és várkatonasága, História, MTA Történettudomá-

nyi Intézete, Bp., 2007, III. köt., 1535. 
1875 Uo. 1543. 
1876 Batthyány I. Ádám portyáiról vö., J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, Batthyány I. Ádám, a vitéz kato-

na = Batthyány I. Ádám és köre, szerk. UŐ., PILISCSABA, 2013, 115–145.  
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6. Az 1646-os „fekete év” – a kemenesaljai rablások   
 

Az 1646-os év igen keserű és fekete emlékezetű lett a Vas megyeiek számá-

ra. Kemenesaljának a Szent Bertalan napi megrablása, Kisköcsk és Nagyköcsk 

tragédiája ismert a szakirodalomból.1877 Ekkor sajnos több községet is elpusztí-

tottak a törökök. Az említett két falut nem azért kellett megrabolni, hogy azzal 

hódolásra kényszerítsék. Ezek már Székesfehérvár megszállása (1543) óta fo-

lyamatosan hódoltak a végvárhoz, csupán Kisköcsk esetében történt némi válto-

zás: 1620-tól Kanizsára adózott. A kanizsaiak Kisköcsk 24 háztartásából 2 em-

bert megöltek, 71 főt elvittek, ezeknek 20 %-a kiszabadult, meglehetősen magas 

sarcon.1878 Ha a többi községhez viszonyítjuk, a 20 %-os rabságbeli megváltás 

igen ritka, ennél jóval kevesebben szokták visszanyerni szabadságukat. A leg-

több esetben az arány csupán néhány százalék volt.  

A testvérfalu, Nagyköcsk Kiskölcsknél is rosszabbul járt: 19 házból 4 főt 

megöltek – nyilván azokat, akik ellenálltak, köztük volt a prédikátor is –, 71 

embert elhurcoltak, akik közül csupán 9 fő szabadult; alig több mint a rabságba 

esettek 10 %-a. A többi tovább raboskodik, sőt több esetben nem tudni, hogy 

hol vannak – jegyezték föl róluk.1879 A 19 házból 7 teljes családot elvittek, ille-

tőleg ölték meg a családfőt, a másik 7 családból vagy a férfit vagy az asszonyt 

hurcolták el a gyermekekkel együtt. Nyilván azokat vitték el, akik éppen otthon, 

a házban vagy annak közelében tartózkodtak. Ha a szokásos szorzószámmal, 5-

tel beszorozzuk és átlagosnak vesszük a háztartások létszámát, akkor a 19 ház-

ban kb. 95 fő lakhatott. Ha az újabb, dunántúli területi kutatási eredmények 

alapján számolunk1880 – ez ezeken a területeken 4,7 -es szorzószámot jelent –, 

akkor a falu lakossága csupán 90 fő lehetett. Ebből a 75 fő 83 %-os veszteséget 

jelentett; a község valóban pusztává is vált, földjeit a szomszédos falvak jobbá-

gyai használták, ami után a török földesúr adót is követelt. Szinte érthetetlen ez 

a barbár pusztítás, amelyet nyilván az esztelen düh vagy bosszú indított, hiszen 

a törökök számára is hasznos, sőt a leghasznosabb az adózó, munkás alattvaló 

volt. Ha már „engedetlenségük” miatt meg kellett őket „regulázni”, akkor miért 

vitték el csaknem a teljes családot? Ugyanis ha megölik a családfőt vagy azt is 

elhurcolják, akkor ki váltja ki a családtagokat? Egyébként Nagyköcsk esetében 

nem a büntetés volt a cél, hanem a zsákmányszerzés. 

A sarcoltató rabtartás – a sarcon szabaduló – jóval nagyobb haszonnal ke-

csegtette a fogvatartót, mint a rabszolga-kereskedőknek vagy a birodalom belse-

je felé tartó kereskedőknek, esetleg tatároknak történő eladásuk. Ugyan a hiva-

                                                 
1877 Vö. J. ÚJVÁRY, „Mint bárányok a farkasokkal…” i. m.   
1878 MNL OL Vas megyei összeírás,  pp. 42–45.  
1879 Uo. pp. 45–47. 
1880 Vö. ZIMÁNYI Vera, J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, „Mindenik jobbágyunknak mennyi gyermeke 

vagyon és azok hány esztendősek.” Egy 17. századi uradalmi „népszámlálás” tanulságai = 

Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére, szerk. FODOR Pál, PÁLFFY Géza, TÓTH István 

György, Bp., 2002, 461–550.  
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tásos rabszolga-kereskedőket már az 1568. évi drinápolyi béke kitiltotta az or-

szágból, de egyrészt az egyezményt nem tartották be, másrészt az Oszmán Biro-

dalomban továbbra is működtek, s a Hódoltság is oda tartozott. A tizenöt éves 

háború során mind a törökök, mind a tatárok rabok ezreit hajtották el mind az 

országból, mind a szomszédos tartományokból; virágzott a budai rabszolgapiac. 

Erről és a rabok szomorú sorsáról 1605-ben egy német zsoldos katona meglehe-

tősen megrendítően írt. Őt is ott adták el, de még gazdája is szánakozott a tatá-

rok által odahurcolt szerencsétlen, szörnyen megrontott asszonyokon és leány-

gyermekeken. Azokat a tatárokat a német katona török gazdája is megátkozta: 

„Az embernek a szíve szakadt meg attól a gyalázatosságtól, amire ezek a tatárok 

a fiatal nőkkel és kisleányokkal szemben vetemedtek.”1881  

Tehát a sarcoltató rabtartás hosszabb távon több haszonnal kecsegtetett, mint 

az egyszerű rabeladás, de idő kellett a „befektetés” megtérüléséhez, illetve bizo-

nyos feltételeknek adottnak kellett lenniük; az elhurcolt jobbágyot, polgárt vagy 

katonát huzamosabb ideig biztonságos helyen, többnyire várak tömlöceiben kel-

lett őrizni és ellátni, persze úgy, hogy napközben dolgozzon, de anélkül, hogy 

meg tudjon szökni. Amikor a rab megalkudott sarcáról, kezeseket kellett kiállí-

tania, hogy kimehessen azt összegyűjteni, ami rosszabb esetben akár éveket is 

igénybe vett. Kockázattal járt a kibocsájtás is, de a tömlöcben tartás is; ha az 

alatt meghalt a rab, a rabtartó elesett a haszontól. A megszabadulók többnyire 

ezüst tallért és posztót fizettek szabadságukért; a köcskiek és a környékbeliek 

átlagosan és fejenként több mint 200 tallért, azaz több mint 300 forintot. Persze 

néha ennél kevesebb összeggel is megelégedek a rabtartók. Gondoljuk csak el, 

hogy milyen nehéz volt ennyi pénzt összeszedni, összekoldulni, kölcsönt föl-

venni, amely egy életre szóló eladósodáshoz vagy fejekötött jobbágyi állapothoz 

vezethetett. Gyakran egy család több tagját is elhurcolták, sőt nem volt ritka, 

hogy különböző helyekre vitték őket, tehát szétszakították a családokat; nekik 

reményük sem maradt a szabadulásra. 300 Ft-ért a jobbágy akár egy életre meg-

szabadulhatott a földesúri adózástól, ha a pénzt zálogösszegként megadta a föl-

desurának; ilyenkor jobbágytelke libertinussá, szabadossá vált.1882 A fiúgyerme-

keket nehezebb volt kiváltani, mint az asszonyokat vagy kisleányokat, hiszen 

őket tudták a leginkább hasznosítani; gyermekként eladták, hogy janicsárnak 

felneveljék, vagy egyszerűen már helyben törökké tették. Az elfogott cselédeket 

és a szolgákat sem váltották ki a rabságból, hiszen a gazdának nem volt arra 

pénze. Mindössze egy esetben említi az 1649. évi összeírás, hogy Bejc falu-

ban1883 „Fodor Gergelynek egy Gyurkó nevű szolgáját vitték el Kanisára [ti. a 

török], az mint penig igaz hódolt volt a’ gazdája. Bément érette, törvénnyel is 

megnyerte, mégsem adták ki, hanem odavesztették. Most is mind felljebb-

felljebb kévánnák rajtok [ti. az adót], hol munkást, hol pénzt érette, hanem pra-

                                                 
1881 TARDY Lajos, Rági hírünk a világban, Gondolat, Bp., 1979, 138. Idézi még: B. SZABÓ 

János, Vázlat egy ellenségkép történetéről I., AETAS, 1995/1–2., 13. 
1882 Batthyány I. Ádám előszeretettel fogadott el kisebb-nagyobb összegeket, 200–300 Ft-ot 

egy jobbágytelekért az 1630–40-es években. Vö. MNL OL Batthyány cs. lvt., P 1322, Urbá-

riumok   
1883 Vas megyei falu, az ikervári uradalomhoz tartozott. 
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estállják, rabsággal fenyegetik őköt.”1884  Jelen esetben Fodor Gergely gazda, 

aki tisztességesen adózott török urának, igen bátran viselkedett, amikor elvitt 

szolgájáért bement Kanizsára, az „oroszlánbarlangba”, hogy ott – nyilván a kádi 

előtt – panasszal éljen. A pert meg is nyerte, ennek ellenére szolgáját nem kapta 

vissza. Még csoda, hogy ő megúszta a kalandot, s nem tartották erőszakkal Ka-

nizsán.  

Egyébként a források inkább azt emelik ki, hogy Nagyköcsk mindig enge-

delmesen megfizette az adót. A község Székesfehérvár vesztekor kezdett meg-

hódolni, s azóta folyamatosan hódolt. Bethlen hadjáratakor (1620 körül) Dervis 

(Derbis)1885 aga volt a földesuruk, akinek 21 forintot, 5 pint1886 vajat adtak, és a 

császár adója (dzsizje) 5 forint volt. Azután, kb. 1624-ben Patonai Ahmed 

(„Amhet”) agára szállottak, aki már 35 forint készpénzt, 10 pint vajat, egy nyes-

tet vagy annak árát, 2 tallért (3 Ft-ot), 4 tallér deszkapénzt követelt, a császár 

adója pedig 9 forintra rúgott. Úgy látszik ez az adónagyság – a pénzbeli kötele-

zettség 53 forintot tett ki – már túl soknak bizonyult, mert a következő földes-

uruk, Pécsi Musztafa leszállította a neki járó pénzösszeget ismét 25 forintra, a 

10 pint vaj és a deszkaadó maradt, de a császár adója 16 forint 50 dénárra növe-

kedett. Ez kb. megfelelt ennyi adózó háztartásnak. A pénzbeli szolgáltatás így 

összesen 47 forint 50 dénárt tett ki. Ha ezt az 1649-ben összeírt házak számával 

(19 db) elosztjuk, az háztartásonként 2,5 forintot jelentett. Ez az összeg a többi 

hódoltsági falvakhoz képest nem túlságosan magas. A jobbágyok vallomása sze-

rint ezt mindig megadták Székesfehérvárra. Tehát ezt a községet nem azért 

pusztították el, hogy meghódoltassák, vagy adómegtagadás miatt megbüntessék, 

hanem pusztán nyereségvágyból. Őket nem is a fehérvári, hanem a kanizsai tö-

rökök rabolták meg olyannyira, hogy 3 évvel a tragédia után még mindig pusz-

tán állt a község. 

Kápolna (Kemeneskápolna) – a vallomások alapján – ugyan háborúban, 

Bethlen Gábor hadjáratakor hódolt meg a törököknek, de hamarosan abbahagy-

ták az adózást, s úgy látszik, hogy török földesuruknak nem is volt elég módja 

vagy ereje, hogy érvényt szerezzen jogainak. 1646-ban, miként több kemenesal-

jai települést is, a kanizsaiak őket is megrabolták, így kénytelenek voltak török 

földesurukkal megalkudni; ekkortól újra hódoltak.1887 A rabláskor a katonák 

nem válogattak; az első házból a gazdát megölték, feleségét két kislányával el-

vitték – az egyik bölcsőbeli, keresztség nélküli, vagyis újszülött volt. Nyilván a 
                                                 
1884 MNL OL Vas megyei összeírás, pp. 62–63.  
1885 A zárójelben az eredeti szövegben előforduló név áll.  
1886 Pint: a híg űrmértékből alakult ki száraz űrmértékké. A XVII. századig 2,09 l, azaz 1,57 

kg volt, majd 2,28 l, azaz 1,71 kg. Használtak budai, bécsi és pozsonyi pintet is. BOGDÁN 

István, Régi magyar űrmértékek, Bp., 1987, 100.  

Itt 1 pint vaj általában 1 Ft-ba került, legalábbis a jegyzékben így számították át.  Az ország 

másik részében, özv. Szegedi Györgyné az 1620-as években egy fazék vajat a vásárban hol 1 

forintért, hol 1,20-ért vett. A pint a fazéknál kisebb egység volt. Vö., J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, 

Egy kereskedőcsalád metamorfózisa = Óra, szablya, nyoszolya, Életmód és anyagi kultúra 

Magyarországon a 17–18. században, szerk., ZIMÁNYI VERA, MTA Történettudományi Inté-

zete, Bp., 1994, 33–86, 72.    
1887 MNL OL Vas megyei összeírás, pp. 54–56. 
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szerencsétlen asszonyt is a gyermekágyból rángatták ki. A másik kislány 3 éves 

volt. A feljegyző azt is megjegyezte, hogy most is ott vannak, vagyis a rablás 

után 3 évvel is rabok. A harmadik házból elhurcolt feleségért, aki Szigetvárott 

raboskodott, az aga 600 tallért (900 Ft-ot !) és 2 db, úrnak való puskát követelt. 

Egy másik házból az elhurcolt Jakaffi (Jakabfi?) Jánosnét a 4 éves leánykájával 

az ura kiváltotta, de a 15 esztendős Mihók nevű fiát nem. Nyilván nem engedték 

kiváltani. Őt Nándorfehérvárra vitték, valószínű, hogy erővel „törökké tették”. 

Kemeneskápolna szomorú vesztesége a következő: 19 házból 3 családfőt megöl-

tek, 53 főt elhurcoltak, akik közül csupán 9 főt váltottak meg, összesen 1.230 

tallérért. A rabságba vittek a következőképpen oszlottak meg: 4 családfő, 18 fe-

leség (egy kivétellel minden családból elvitték az asszonyt), 14 fiú, 12 leányka, 

1 meny, 2 anyós, 1 fiú- és 1 leány cseléd.1888 

 

7. A békebeli hódoltatás módozatai  
 

A hódoltatás tehát békeidőben is masszívan folyt; a kiszemelt község – álta-

lában több egymás melletti település – először kapott egy vagy több ígérgető 

vagy fenyegető levelet, amelyben az illető török tiszt, illetve földesúr tudatta a 

falubíróval és a lakókkal, hogy a győzhetetlen török császár mostantól őket neki 

adta, ő leszen ezután a közösség örökös ura, s tüstént bemenjenek megbeszélni a 

hódolást, illetve az adózást; ha megteszik, senkinek semmi bántódása nem lesz, 

de ha elfogadják a hitlevelet, s mégsem adóznak, a legszörnyűbb sors vár rájuk, 

miképpen akkor is, ha visszaküldik a levelet, vagyis ellenállnak. Mivel a falva-

kat az illetékes magyar főkapitányok – a Dunántúlon Batthyány I. Ádám – több-

nyire nem hagyták magukra, a jobbágyok a fenyegetőlevelet bevitték saját ma-

gyar urukhoz, a közeli végvár kapitányához vagy a kerületi főkapitányhoz, aki-

nél egyébként a békeszerződések értelmében ez ellen jogos panasszal is élhet-

tek. A főkapitány levélben azonnal megkereste az illetékes török szpáhi vagy 

tiszt parancsnokát. Ha nem történt jogorvoslat, akkor a magyar főkapitány vagy 

a nádorhoz fordult, aki a budai pasának írt, vagy egyszerűen visszavágott a tö-

rök félnek, és a közeli várhoz vagy egy távolabbi, gazdagabb területre szervezett 

portyát. Miként már fentebb említettem, gyakori célpontok voltak a törökök ál-

tal letelepített rác falvak, amelyek a magyar hatóságok részére egyébként sem 

adóztak. Az ellenük irányuló magyar portyák szervezése tehát nemcsak a rabló 

törökök „megbüntetését”, hanem egyúttal a rácoknak a magyar feudális viszo-

nyok közé történő bekényszerítését is szolgálta. Ez az oszmánok szemszögéből 

nézve valóban jogtalan „hódoltatás”-nak számított magyar részről, csakhogy a 

letelepített rácok az egykori Magyar Királyság területén éltek, és a magyar tár-

sadalom nem fogadta el véglegesnek az oszmán hódolást, azon területek elvesz-

tését. 

A XVII. század első felében, békében meghódoltatott falvak – a Vas megyei 

összeírás alapján – nagyobb részt nem hallgattak a szirénhangokra, vagyis ön-

                                                 
1888 Uo. 



 

 

838 
 

ként nem hajtottak fejet. Nem is tehették, mert a magyar törvények tiltották az 

önkéntes hódolást. Így többségüket megrabolták a hódolás előtt, sőt egyeseket 

többször is, ezzel kényszerítve őket az adófizetésre. A hódoltatási irány jól kita-

pintható: a megye belseje felé, egyre nyugatibb területek iga alá kényszerítése. 

Ez már az 1620-as években így játszódott le, majd folytatódott 1636–1640 kö-

zött is; az ekkor meghódolt 16 település, a kemenesháti Vashosszúfalut leszá-

mítva,1889 mind a Felsőlindvai és a Muraszombati uradalom falvai közül került 

ki, s mind erőszakkal hajtott fejet; Vashosszúfalu kivételével – amelyet a kani-

zsai alajbég telepített újra – a hódolás előtt mindegyik települést végigrabolták. 

1641–1649 között 57 db lakott hely hódolt meg, jóval több, mint közvetlenül 

Kanizsa elvesztése után. Ez a Vas megyei hódolt falvaknak (200 db) több mint 

egyharmada (36,5 %-a); több mint amennyit a vármegye a tizenöt éves háború 

kirobbanásáig, illetőleg Kanizsa elestével elveszített. Ezek a falvak mind a Ma-

gyar Királyság legnyugatibb területén, Vas megye nyugati és délnyugati terüle-

tén helyezkedtek el, Stájerország szomszédságában. Leszámítva a Szentgotthárd 

környéki három falut – Rábatótfalut, Szakonyfalut és Zsidahegyet – a Felsőlind-

vai, a Muraszombati és a Dobra-Rakicsányi uradalom egykori falvaiként ma 

Szlovéniához, ill. két község Ausztriához tartozik. Az 57 település közül 23-at a 

kanizsai törökök megrablással kényszerítettek hódolásra, egy falut az adó meg 

nem fizetése miatt dúltak fel, egyet pedig a hódolás után.  

A Szentgotthárdtól DNy-ra fekvő Szakonyfalvát (Szakonyfalut) is szörnyen 

elpusztították a kanizsaiak, azzal kényszerítve a községet a hódolásra. 1644-ben 

16 házat megégettek, 3 jobbágyot megöltek, 103 főt elvittek, akik közül csupán 

2 fő szabadult fejenként 120 tallérért (180 Ft-ért). A török zsoldban harcoló rá-

cok is elvittek több alkalommal, összesen 50 főt.1890 Ez a falu – a számadatok 

alapján – szintén elveszítette lakosságának nagyobb, esetleg túlnyomó részét. 

Az esztelen pusztításnak semmi és senki nem szabott gátat, pedig ebben az eset-

ben sem „büntetés” vagy pusztán rablás volt a cél, hanem a hódoltatás; annak 

pedig az a lényege, hogy megmaradjanak az adófizetők.  

Amennyiben egy-egy, máshol lévő, szigetként kiemelkedő nem hódolt falu-

ra is sor került, abban az esetben feltételezhető: az már korábban is adót fizetett, 

                                                 
1889 Valójában a Vas megyei Vashosszúfalunak is sajátos története van: az 1566. évi hadjárat-

ban a törökök nyilván teljesen elpusztították, mert az 1567. évi dikális jegyzékben „totaliter 

combusta” jelzővel szerepel. 1570-ben 0,5 porta mellett 9 új házat és 10 combusta telket írtak 

össze. A későbbi években már csak „deserta” helyek (12, majd 4 db) szerepelnek, 1582-ben 

pedig az összeíró először írja hódoltnak a falut. Ettől kezdve a község végig hódoltként van 

nyilvántartva, de 1609-ben 1 3/4 jobbágytelket és 10 deserta helyet jegyeztek föl. Lassan újra-

települhetett, de 1630-ban ismét csak „deserta” porták vannak fölírva. Ezért mondhatták a 

megkérdezettek 1640 körülire a hódolást, ugyanis akkor a puszta falut a kanizsai alajbég tele-

pítette meg, megalkudva az adóban. (MNL OL E 158. Dikális összeírások, Vas megye, 10–

12. köt., Adatbazisokonline.hu/adatbazis/dikalis-osszeírasok, 1567., p. 1172.; 1570., 11.köt., 

p. 16.; 1572., p. 119.; 1574., p. 547.; 1582., p. 878.; 1588., p. 965.; 1595., p. 1292.; 1596-ban: 

1 porta, 4 zsellér, 4 deserta hely,. p. 1048.; 1598-ban 8 porta, p. 1180.; 1609-ben: 1,75 porta, 

12 deserta, nemeseknek 10 deserta; 1630-ban: nemesek, deserta, p. 1172.; 1635-ben: hódolt, 

nemesek, deserta, p. 1172; 1648-ban: hódolt, nemesek, 1,25 porta, p.1292.) 
1890 MNL OL Vas megyei összeírás, p. 99. 
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de abbahagyta a hódolást, vagy elpusztult, s így újra kellett hódoltatni, illetőleg 

telepíteni. A fentebb bemutatott példák szerint a vizsgált összeírásban szereplő 

200 Vas megyei hódolt község közül nem egészen egyharmada, 44 hagyta abba 

a hódolást valamilyen módon. Ez az alávetett községeknek valamivel több, mint 

egyötöde. Közülük 8 község csak Pápa török uralma alatt (1594–1597) hódolt, 

tehát a háborús helyzet változása fordította jobbra sorsukat. A többi helység – ha 

ismételten hódolnia is kellett – legalább egy időre megszakította a török ural-

mat; volt olyan, amelyik bátorságból, volt olyan, amelyik félelemből, tanácsta-

lanságból tagadta meg a további adófizetést, de akadt olyan község, amelynek 

lakói elmenekültek. Néhányat a törökök pusztítottak el, s ez által szűnt meg az 

adózásuk.  

 

8. Adóemelések és egyéb visszaélések  
 

Azok a falvak, amelyeket török uraik békében hagytak, szerencsésebbnek 

mondhatták magukat, bár számításaim szerint a hódolt Vas megyei települések-

nek közel a felét megrabolták, egyeseket többször is. A békében élőknek sem 

volt nyugalmas az életük; még ha erőszakmentesen meg is hódoltak, sőt rend-

szeresen adóztak, akkor is megrabolhatták, felgyújthatták házaikat, mint a hó-

dolt nagyköcskiek esetében láttuk. Batthyány I. Ádám dunántúli kerületi és Ka-

nizsával szembeni végvidéki főkapitány (1633–1659) 1646-ban a kanizsai pasá-

nak a következőket írta: „az kanizsai vitézek az szegény holdult embereket 

mindenött vagdalják és rabságra viszik, az kik eleitül fogvást fejet hajtván adóz-

tanak. […] Ezen dolog az két hatalmas császár között lett békességnek igen 

nagy ellenére vagyon, [...] arra való volna az hitlevél, hogy az mellett marad-

hatnak békével [ti.: a szegénység], mert az mivel tartoznak, azt fogyatkozás nél-

kül beszolgálják.”1891  

A települések, még ha el is kerülték a pusztítást, gyakran néztek szembe 

újabb és újabb adóemeléssel: folyton növelték mind a pénzbeli, mind a ter-

ményadójukat, s többnyire a munkaszolgálatukat is. A meghódolt falvak eseté-

ben gyakori volt a kezdetihez képest négy-ötszörös, néha tízszeres adóemelés; 

ennek az lehetett az oka, hogy egyrészt a kezdeti becsalogatás, behódolás fel-

tételeit a törökök nem szabták túlságosan keményre, nehogy elijesszék az alatt-

valókat, másrészt minden egyes földesúr-váltásnál az új tulajdonos szorított 

egyet az adóprésen.  Azonban az sem volt ritka, hogy a község – legalábbis egy 

időre – nem alkudott meg a török földesúrral, vagy rövid idő után abbahagyta a 

hódolást. Ez egyrészt azért történhetett meg, mert a falu valamilyen módon el-

lenállt, s az új földesúrnak nem volt annyi ereje, hogy ténylegesen rákényszerít-

se az adózásra, vagy mert a község annyira elpusztult állapotban volt, hogy kép-

telen volt adózni. Más községek lakói a súlyos terhek miatt felhagytak az adófi-

zetéssel, s pusztán hagyták a települést. Egyes lakók ideiglenesen elbujdostak, 

                                                 
1891 MOL Batthyány cs. lvt. P 1313 Török vonatkozású iratok, II. 249. cs. No 7. Batthyány 

Ádám fogalmazványa kanizsai Sahin basához, 1646.  
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rokonoknál vagy más, védettebb helyen húzták meg magukat, mások vagy akár 

a teljes közösség végleg elhagyta egykori faluját, s máshol telepedett le. Ilyen 

esetben valóban deserta (totaliter deserta vagy jam diu deserta) községről be-

szélhetünk.1892 A családok azonban nem élhettek hosszú ideig bujdosásban, hi-

szen nem volt miből megélniük, így vagy máshol telepedtek le végleg, vagy in-

kább visszatértek falujukba, s újjáépítették; hiszen ott voltak otthon, oda kötötte 

őket ünnepeik és hétköznapjaik, földjük, házuk, templomuk, temetőjük, oda kö-

tötte őket identitásuk.  

 A lakosságot az adóemelésen túl sok egyéb kár, ember- és anyagi veszteség 

is érhette. Gyakori volt a török végvárakon, jelen esetben a kanizsai váron vég-

zett kényszerrobot vagy egy-egy török tiszt majorságában, kertjében teljesített 

munkaszolgálat. A várbeli munkák alatt gyakran történtek végzetes balesetek is. 

A XVII. század első évtizedeiben egyre gyakrabban jelennek meg a következő 

panasz-típusok: két-két szekérrel és hozzá gyalogosokkal kell bemenni szolgálni 

a falusiaknak, pedig azelőtt az ilyen nem volt szokásban; nem mernek bemenni 

Kanizsára, mert aki bemegy, ott tartják, majd eladják rabszolgaként. Az egyik 

vasvári polgárt a földesuruk, Abdi odabasi azért fogta el, mert „koszos” volt, és 

azt mondta, hogy meggyógyíttatja, de törökké tette, és 100 forintért eladta.1893 

1653-ban a kanizsaiak az őrségi hódolt falvaknak azt parancsolták, hogy minden 

házból egy-egy fejszés gyalogos menjen be a várba közmunkára, mert különben 

karóba húzzák őket vagy orrukat, fülüket metélik el – panaszolták a megfenye-

getett helységek bírái magyar földesuruknak.1894  

A Csörnöc-Herpenyő folyó melletti Újlak (Alsóújak)1895 már Szigetvár vesz-

te (1566) után meghódolt. Ekkor a magyar rovásadó összeírásban 2 jobbágytel-

ket, 3 szolgát, 5 szegényt és 24 deserta telket – ez akkor adóképtelenséget is je-

lenthetett – írtak össze.1896 Tíz évvel később 2 jobbágy-, 2 zsellér-, 2 szegény- és 

3 deserta telket jegyeztek föl.1897 Török földesuruk Nógrádi Musztafa aga volt, 

aki Budán lakott; neki csupán 15 Ft summát és 5 pint1898 vajat, a császárnak 5 Ft 

fejadót és 3 köböl1899 aszú szilvát adtak. Új földesuruk, Koppányi „Zöldfikár” 

(Zülfikár) megtartotta őket korábbi adójukban, de az azután következő uruk, 

Fejérvári (Fehérvári) Oszmán cseribasi előbb 40, majd 50 Ft-ra emelte, s adtak e 

mellé még 15 pint vajat és 15 Ft császár adóját. 1635 körül már 100 Ft-ot, 20 

pint vajat,1900 10 pint mézet, továbbá még 10 Ft készpénzt, 7 ludat, 2 köböl diót 

                                                 
1892 E kifejezések vizsgálatát elvégezte SZ. SIMON, A hódoltságon kívüli…, i. m., 104–117.  
1893 MOL Batthyány cs. lvt. P 1315/4. cs. B. Batthyány I. Ádám leveleskönyve, p. 214.  
1894 MOL Batthyány cs. lvt. P 1315/2. cs. Batthyány I. Ádám fogalmazványai, No 266. 
1895 Kámtól D-re Vas megyében, ma: Alsóújlak.  
1896MNL OL Magyar Kamara Archívuma, E 156/10. köt.  Vas m., 1567. p. 1161. 

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/dikalis-osszeirasok.hu 
1897 Uo. E 156/11. köt., 1576., p. 665 
1898 Pint: híg és száraz űrmérték, a vajat pintben szokták mérni., egyenlő 2 iccével, átl. 1,6 l. 

BOGDÁN, Régi magyar…, i. m., 91–92.  
1899 Köböl: száraz és folyékony űrmérték, koronként és területenként igen változatos nagysá-

gú. A Nyugat-Dunántúlon átlagosan a száraz köböl 93,1 l vagy 69,84 kg. BOGDÁN, Régi ma-

gyar…, i. m., 97. 
1900 Ekkortájt a vaj pintjét 1 Ft-ért számolták. Vö. Vas megyei összeírás, 1649, i. m., p. 81. 
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szolgáltattak, a dzsizje (császár adója) 25 Ft volt, valamint a „császár munkájá-

ért” megváltási díjat, 6-9 Ft-ot adtak. Ez összesen, pénzben kifejezve kb. 165 Ft-

ot tett ki, nem számítva a mézet, diót és ludakat. Sajnos nem tudjuk, hogy ennyi 

adó mennyi háztartásra oszlott el, de ha azt a dzsizje arányában vesszük – ez 

akkor a család felnőtt férfitagjaira lebontva legalább 1,50 Ft-ot jelentett –, akkor 

kb. 16 háztartást kell számolnunk, vagyis háztartásonként 10 Ft adót. Természe-

tesen, ezzel a számítással nagyon óvatosan kell bánnunk, mert a török kincstári, 

s főként a földesúri adó igen aránytalanul sújtotta a falvakat. Azokat csak kez-

detben, az oszmán uralom kiépítésekor, amikor még pontosan vezették a defte-

reket és az adózási adminisztrációt, akkor szabták a lakosság számához és te-

herbíró képességéhez.  

A csernecségi „Trupócz” (Tropóc)1901 1643-ban hódolt meg a Kanizsán la-

kozó Pécsi Musztafa agának, akinek 11 lakott ház után a jobbágyok csupán 11 

tallért (16,50 Ft), 5 pint vajat (= kb. 5 Ft), 3 szekeret állítottak ki, valamint 20,50 

füstpénzt, azaz kapuadót fizettek. 1902  Ez háztartásonként kb. 4 Ft terhet jelentett 

a szekerek kiállításán, ill. az azzal végzett roboton kívül. Az aga eladta őket a 

koppányi alajbégnek, aki feljebb vitte adójukat 2 tallérral, egy szekérrel, vala-

mint 2 pint vajjal. Úgy látszik, hogy ez a viszonylag kis emelés is sok volt a fa-

lusiaknak, mert nem akarták vagy nem tudták megfizetni. Lázadásuk, engedet-

lenségük azonban nem vezetett engedményre, sőt visszájára fordult; ugyanis az 

alajbég katonáival megrabolta őket. Megöltek 4 embert, 47 főt elvittek. Csupán 

2 ember szabadult ki igen magas sarcon; 500 tallérért, 12 rőf1903 csimazin1904 

posztóért, egy pár pisztolyért, 2 vasas szekérért. Ráadásul vas- és fegyverárút 

átadni az ellenségnek törvénybe ütköző dolog volt, tehát kockázattal járt. A rab-

lás után a megmaradt lakóknak pedig nem lett kevesebb az adójuk. 

A Nádasdy-birtokot képező Alsó-, Középső- és Felsőpetanic (Petanc)1905 

közepes méretű, egymás melletti falvak voltak, amelyek csupán 1645-ben hó-

doltak meg. A 45 ház után a lakók Kara Ibrahim szpáhinak a következő adókat 

fizették: 18 tallért (27 Ft), 12 pint vajat (= 12 Ft), 12 font lent, 5 Ft füstpénzt, 6 

szekeret állítottak ki, mindegyik mellé 4-4 gyalogost.1906 De amikor a földesúr 

följebb akarta verni az adójukat egy szekérrel, némi vajjal, mézzel, s pénzadóju-

kat 40 tallérra (60 Ft) tette, a lakók egyharmada, mivel nem tudták az adót meg-

fizetni, elmenekültek; 17 házat üresen hagytak. Az ott maradottak azonban 

nemhogy könnyítést, inkább még további adóemelést kaptak.   

Így nem csoda, hogy ezek a falvak igen elszegényedtek, fizetésképtelenné 

váltak, s a hódolás elől inkább elbujdostak. Esterházy Miklós nádor (1625–

1645) írja egyik levelében, hogy míg a magyarok alig-alig adóztatnak, addig a 

                                                 
1901 Tropóc, falu a Felsőlindvai uradalomban,  ma Murafüzes, Trupovci (Slo). 
1902 MNL OL, Vas megyei összeírás, p. 76. 
1903 Rőf: ulna, hosszmérték, 58, 3–78,3 cm, átlagosan 62 cm. BOGDÁN, Régi magyar…, i. m., 

59–60. 
1904 Nagyon jó minőségű posztó. 
1905 Petanc: 3 egymás melletti falu a Felsőlindvai uradalomban, Muraszombattól Ny-ra. Ma: 

Petánc, Szécsénykút, Petanjici, Slo. 
1906 MNL OL, Vas megyei összeírás, pp. 76–77.  
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törökök akár százszor annyit is beszednek, mint amennyit ők – a nádor nyilván 

túlzott sommás ítéletében, de a tendencia valóban ez volt.  

 

9. Az oszmán adóztatás általános vonásai 
 

Az oszmán államnak járó, s a XVII. században folyamatosan növekvő 

dzsizjén („császár adaja” vagy „császárpénz”), rendkívüli hadiadón és állami 

roboton, valamint hadjárat idején kötelező kényszer beszolgáltatásokon, illetve a 

földesúrnak kötelezően beszolgáltatandó kapuadón (iszpendzse), ajándékokon, 

terménytizeden, a pénzben lerótt széna-, tüzifa- és egyéb megváltásokon, az ál-

latok mezei kártevéséért és más vétségekért járó büntetéspénzeken, illetve ille-

tékeken, valamint roboton kívül1907 addig nem szokott szolgáltatásokat, illetve 

adókat is követeltek. A XVI. század közepi 50 akcsés dzsizje-kötelezettség a 

török uralom végére több mint hatszorosára emelkedett, amelyből csak a fele 

írható az infláció rovására.1908 A török földesurak gyakorta rendeltek szilvát, 

mézet, vajat, bort, dolmányt, nyest-, róka- és szarvasbőrt, végszámra értékes 

posztót, a molnártól posztót vagy egyéb marhát,1909 a jobbágyoktól építési anya-

gokat1910 stb. Az alattvalókat gyakran kényszerítették rendkívüli fuvarra, fegy-

verszállításra,1911 levélhordásra, sőt a magyar végváriak mozgásának jelentésére, 

noha azt a magyar törvények tiltották; aki megtette, a „törökösség” bűnébe esett, 

amely minősített halálbüntetést vont maga után. Persze akkor is veszélybe került 

a jobbágy élete, ha megtagadta a törököknek az ilyen szolgálatot. (Karóba húzás 

terhe mellett a magyar végváriak is megkövetelték a hódolt jobbágyoktól, hogy 

jelentsék az ellenség mozdulatait, figyeljék a gázlókat.) 

A kötelező adóról és szolgálatról a török földesúr általában hitlevelet vagy 

urbáriumot állított ki, amelyet azonban gyakorta megszegett. Az 1618-ban, a 

törököknek átadott falvak mindegyikének is meg volt határozva a kötelezettsége 

mind a török kincstár, mind a szpáhik felé, azonban ezek sem maradtak válto-

zatlanul. A Bars megyei „Ezdege” (Özdöge)1912 falu – a 60 község egyike – 

1628-ban a következő panaszlevelet írta: „Eözdőgének, az hatvan faluk közül 

való egyik falunak, az mint a barsi végezés1913 volt, minden szolgálat nekünk az 

adója volt 33 Ft 78 ½ pénz. Az császár adója peniglen 5 ½ Ft volt. Immár az 

                                                 
1907 HEGYI Klára, Egy világbirodalom végvidékén, Bp., 1976. (Magyar História), 104. 
1908 HEGYI,  A Török Birodalom… i. m., 1023. 
1909 Archivum Mesta Kosice, KassaVLvt., Diétai iratok, 1619. A budai vezírnek szóló pa-

rancs. 
1910 PÉTER Katalin,, Esterházy Miklós (História, Életrajzok) , Bp., 1986, 117. 
1911 Uo. 118. 
1912 Ezdege, Özdöge; község a történelmi Bars vármegyében, ma a Nyitrai kerületben, az Ér-

sekújvári járásban, régebben: Izdeg, ma: Mojzesovo, Sk. Árpád-kori magyar falu, de már a 

XVIII. században is nagyrészt szlovák etnikum lakta, mára teljesen szlovák.  
1913 Barsi végzés: Újbarsban 1618. május 12-én kötötték Liptay Imre, Makláry Péter császári 

komisszáriusok és a török követek között.  MNL OL Filmtár 4687. doboz, Esterházy Miklós 

iratai, 8. cím, Nádori iratok, Török ügyek 1593–1645. 
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mennyivel följebb vötték azúlta csak az iszpajának 70 egész Ft-ot adunk. Annak 

fölötte ismég az császár adójában 6 Ft-ot adunk, ismég egy juhot, ha peniglen 

az juhot meg nem adhattuk, hát 1 Ft-ot vettenek rajtunk, vötte ismég búzát 6 sal-

lai szaput,1914 ha peniglen azt meg nem adhattuk, hát 9 Ft-ot vettenek rajtunk, 3 

sallai szapu zabot, 1 icce1915 mézet, 1 icce vajat. Ismég az császár deákjának egy 

szapu lisztet, 1 szapu zabot, 1 ½ icce vajat. Ezen fölül penig az császár mívire, 

valamire szükség, mind szekérrel, s mind gyalogul reá hajtnak bennünköt. An-

nak kívöle az iszpaja is, mind szekérrel, s mind gyalogul szolgáltat velünk. Is-

még, mikor az török aláment, az falukat mind megégették, 5 háznál több sem 

maradott, ugyanakkor egy asszonyt vittenek el, s két leánt, ismég az marhánkból 

elég károkat vallottunk. […] [Ezeket] Tatár bék, Esztergomban lakozó cseleked-

te.”1916 Az özdögeiknek tehát tíz év alatt több mint duplájára nőtt az adójuk, il-

letve több új szolgáltatást is kiróttak rájuk. A jobbágyoknak szekerekkel és gya-

logosan is kell szolgálniuk, ráadásul – a megegyezések ellenére – az ellenség 

kicsapott rájuk, megégette a falut, valamint embereket és marhákat rabolt.  

Ilyen körülmények között a falvak úgy védekeztek, ahogy tudtak: a Somogy 

megyei enyingi jobbágyok 1629-ben megölték szpáhijukat, s védelmükben a 

nádor levelezett először a simontornyai béggel, majd a budai pasával. „Nagyon 

sok nyomorúságok és károk vagyon az szegény embereknek abban is, hogy ki-

jövén az falukra a török, semminemű kérésre az szegény embereknek vissza nem 

mennek végházokban, hanem kinn hálván az falun, megölik az csavargó latrok. 

S a szegény nyomorult bírákat sanyargatják aztán érette, nyársban vonyással 

fenyegetvén, és pénzbírságot is vevén rajtok.”1917  

Sajátos módon oldotta meg védelmét a Nógrád megyei Püspöki. A falu a fü-

leki török földesúrnak adózott: minden terményből tizedet, házanként császár-

pénzt (dzsizje), vajat és mézet, kétévenként szablyapénzt adott. Továbbá tarto-

zott széna- és fahordással, levéltovábbítással, kertműveléssel, a terménytizedek 

cséplésével stb. Keresztény földesurának, az esztergomi érseknek csak évi cen-

zust fizetett. Mivel Fülek 1593. november 17-én a királyi csapatok kezére ke-

rült, a lakosság nem volt tovább köteles a töröknek adózni, de önvédelemből a 

hatvaniaknak fizettek készpénzt és császár adóját még 1596-ban is.1918  

A Vas megyei Kiscelli járásban fekvő Merse többször is abbahagyta az adó-

zást. Az összeírás idején a vallomást tevő azt állította, hogy amikor Pápa török 

                                                 
1914 Szapu: dongás faedény, száraz űrmérték gabona mérésére. A Felvidéken a XVIII. száza-

dig dívott, 25,8–155,2 l. A sokféle helyi mérték között szerepel a sallói is. BOGDÁN, Régi 

magyar..., i. m., 100. (Nagy-Salló: Nagysalló: Bars megyei mezőváros Lévától délre. (FÉ-

NYES Elek, Magyarország geográphiai szótára, II/II. Pesten, 1851. reprint, 6.)  Ma: Nyitrai 

kerület, Lévai járás, Tekovské Lužany, Sk. 
1915 Icce: justa, media, bor űrmérték, gyakran 0,95 l. BOGDÁN, Régi magyar…, i. m., 87.  
1916 MNL OL Filmtár 4687. doboz, Esterházy Miklós nádor iratai, 8. cím, nádori iratok, török 

ügyek 1593–1645. Ezdegiek levele, Eözdöge [Ezdege], 1628. november 16. 
1917 PÉTER, Esterházy Miklós… i. m., 109-110. 
1918 MOL U et C E 156. 116:1. 1596. január 30. Conscriptio Pyspeky. (Lásd még: Urbáriu-

mok és összeírások a Magyar Országos Levéltárban (Urbaria et Conscriptiones) CD–ROM. 

Arcanum, 2004. 7413.). A vár pontos elfoglalására lásd: Magyarország történeti kronológiája 

II. 1526–1848, szerk. BENDA Kálmán, Bp., 1982, 412.  
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kézre került (1594), akkor volt kénytelen meghódolni a falu, azonban annak fel-

szabadulásakor abbahagyták.1919 Az 1588. évi dikális összeírásban azonban már 

hódoltnak írták a települést 1 jobbágy portával, 1 zsellérhellyel és 2 desertá-

val.1920 A következő adóösszeírásokban nem szerepel, így kénytelenek vagyunk 

a vallomást tevő személynek hinni: békében éltek egészen Bethlen Gábor idejé-

ig, de 1620-ban újra meghódoltak. Fehérvári Haszan (Fejervari Haszon) szemé-

lyesen „ment reájok”, s így kénytelenek voltak megalkudni 15 Ft-ban, s 6 pint 

vajban, de csupán egy évig adóztak. Azután ismét bátran abbahagyták a fizetést. 

1648-ban, Fehérvári Mohai Musztafa (Fejervari Mohaj Musztafa) aga „sok ize-

nésére, s hitlevelére mentenek be hozzá, akarván megalkudni véle”. Tehát a hó-

doltatás menete általában a következő volt: a leendő török földesúr a kiszemelt 

községhez leveleket vagy üzeneteket küldött, majd írásbeli bizonyságlevelet, 

vagyis hitlevelet írt, amelyben biztosította a falu bíróját és társait, hogy bizton-

ságosan bemehetnek hozzá az egyezség megkötésére, nem lesz bántódásuk, 

visszaengedik őket. Musztafa aga a merseiektől a következőket kérte: 40 Ft, 12 

pint vaj. „Ők meg nem ígérvén neki, csak abban hadták az dolgot, mivel hogy 

elpusztult állapottal vannak, s nem ismerik magokat arra az adózásra elégsé-

gesnek lenni.”1921  

Jó néhány falu cselekedett ehhez hasonlóképpen. Az ellenség megrabolta 

őket, de arra hivatkozván, hogy elégtelenek az adózásra, a passzív ellenállást 

választották: pusztán hagyták falujukat, vagy egyes családok menekültek el – 

azok, akiknek volt hová menniük.1922 A Kemenes vidékén fekvő Mihályfalva 

(Kemenesmihályfalva) lakosságát azonban vagy keményebb fából faragták, 

vagy nagyobb szerencséjük volt: 1594 és 1597 között ők is adót fizettek, majd 

abbahagyták. Néhány év múlva kénytelenek voltak újra meghódolni, de mivel 

vasat és fegyvereket követeltek rajtuk adó gyanánt, elhagyták a hódolást. Ekkor 

embereket hurcoltak el közülük, akiknek viszont sikerült elszaladniuk a rabság-

ból, így továbbra sem adóztak.1923 Azt persze nem tudjuk – források hiányában –

, hogy ezt a nem-adózó állapotot meddig tudták fenntartani. Ugyanis, még ha a 

török földesúrnak az adott időben nem volt ereje vagy lehetősége jobbágyait 

adózásra kényszeríteni, vagy időközben eladta faluját, esetleg meghalt, az új 

szpáhi mindenképpen megpróbálta jogait érvényesíteni, hiszen neki az volt a 

megélhetése. A falu huzamosabb ideig nem állhatott ellen, legfeljebb csak ak-

kor, ha a közelében lévő magyar végvár vagy magyar földesura hathatós és ál-

landó védelmet nyújtott.  

Vas megye délnyugati és déli magyar-, horvát- és vendlakta településeinek 

hallatlanul nagy vitalitására utalnak az összegző adatok: a sok pusztítás ellenére, 

amennyi őket érte az ellenség részéről, 1649-re – az összeírás szerint – csupán 2 

falu vált teljesen és 6 részben pusztává, noha az idők során 9-et a törökök újrate-

lepítettek, tehát korábban már elpusztult vagy elhagyták. A mostoha körülmé-
                                                 
1919 MNL OL Vas megyei összeírás,  p. 57.  
1920 Adatbazisokonline.hu/dikalis-osszeírasok, Vas megye, 1588., p. 958. 
1921 MNL OL Vas megyei összeírás, p. 57.  
1922  Pl. Vérkő, Kám, Kecskéd, Tokorcs. Uo., pp. 65, 62, 68. 
1923 Uo., p. 72. 
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nyek között, a hódoltsági peremvidéken,1924 az oszmán-magyar határ mentén 

vagy ahhoz közel fekvő 200 meghódolt település közül 1649-ig csak 17 (8,5 %) 

vált véglegesen vagy ideiglenesen lakatlanná. Ez hasonlóságot mutat Dávid Gé-

za kutatási eredményeihez.1925 A legújabb kimutatások szerint az 1566. évi szi-

getvári hadjárat után – tehát háborúban – felégetett helyek 46 %-a 3 éven belül 

betelepült, a dikális adót fizető porták száma 42,5 %-ról 89 %-ra emelkedett.1926 

Bár a XVI. században ez könnyebben ment, akkor ugyanis még nem rendült 

meg a magyar településhálózat, miként az megtörtént a tizenöt éves háború so-

rán.1927  

 

10. Miért nem vált országunk „törökké”? 
 

A török adóztatás királyságbeli térnyerésének ellensúlyozását célozta a ma-

gyar államnak, a katolikus egyháznak, s mindenekfölött a nemességnek járó 

adók beszedetése a hódoltság területéről, amely gyakorlatilag területenként és 

korszakonként eltérő módon, de a százötven év alatt folyamatosan megvaló-

sult,1928 ezáltal is megőrizve a magyar állam kontinuitását a török hódoltságban 

is. A tizenöt éves háború (1591–1606) következtében a magyar adóztatás he-

lyenként és időlegesen megszakadt egyrészt a pusztulás következtében, másrészt 

azért, mert az egykori lakosság helyét elfoglaló délszláv etnikum nem akart a 

magyar feudalizmusba betagozódni, s adóztatásuk jogosságát a török fél is vitat-

ta a béketárgyalásokon.1929 A Dél-Alföldön a Dunától fogva Csongrád megyén 

keresztül egészen a Temesközig összefüggő rác tömb alakult ki, amelybe csak 

Szeged, Makó és Hódmezővásárhely környékén ékelődtek viszonylag jelentő-

sebb magyar szórványok.1930 Ezt a területet gyakorlatilag már a XVI. század kö-

zepétől Rácország-nak nevezték. A Dél-Dunántúlon, továbbá Fejér és Pilis me-

gyében is igen sok rác falu jött létre, amelyekért mind a magyar állam, mind a 

                                                 
1924 A hódoltsági peremvidék kifejezést Szakály Ferenc honosította meg a szakirodalomban. 

Vö. SZAKÁLY 1981., 23–29. Újabban, e régebbi terminust is használva, Sz. Simon Éva hó-

doltságon kívüli „hódoltság”-nak nevezi e területeket. Vö. SZ. SIMON, A hódoltságon…, i. m.,  

passim. 
1925 Dávid Géza munkáiban rendszeresen foglalkozik az elnéptelenedés, ill. a demográfia kér-

désével.  Megállapítása szerint a Simontornyai szandzsák helységeit a török előrenyomulás 

következtében jelentős arányú, legkevesebb 20 %-os pusztulás érte.  Azonban a következő 45 

évben – amelyet a szerző a tahrir-defterek alapján kutatott – alig történt falupusztulás; 2,5, ill. 

3,5 %. A pusztulásokkal együtt néhány puszta újratelepült. (DÁVID Géza, A simontornyai 

szandzsák összeírásai, Akadémiai, Bp., 1981, 66–67.) Általánosságban a hódoltságban is eh-

hez hasonló falupusztulást, persze aránytalan eloszlásban, adatolt Dávid Géza a XVI. század-

ban. Vö. DÁVID Géza, Pasák és bégek uralma alatt, Akadémiai, Budapest, 2005, 29. 
1926 SZ. SIMON, A hódoltságon.., i. m., 210.  
1927 Erről lásd részletesen: SZAKÁLY Ferenc, Magyar intézmények a török hódoltságban, MTA 

történettudományi Intézete, Bp., 151–164.   
1928 HEGYI,  A Török Birodalom… i. m., 1035. 
1929 SZAKÁLY, Magyar adóztatás… i. m., 171. 
1930 Uo. 180–181. 
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magyar földesúr részétől megindult a harc, hogy „hódolatlanokból” „hódoltak” 

legyenek; a kényszerítő erőt pedig gyakorta a magyar végváriak szablyái jelen-

tették. Az ilyen eseteket nevezték oszmán részről – miként erről fentebb már 

volt szó – magyar hódoltatásnak.  

Az oszmán uralom első évszázadában az ellenség fegyverei győzedelmes-

kedtek, de – Hegyi Klára szavaival – ez a győzelem nem volt elegendő ahhoz, 

hogy a török országrész szervesen beépüljön a birodalomba, miként a korábban 

bekebelezett balkáni országokkal ez megtörtént; a magyar hódoltság belső erő-

forrásaira és a megmaradt országrészekre támaszkodva ellenállt a hódítók be-

rendezkedési kísérletének. „Uralmuk az élet minden más pontján szervetlenül és 

ezért hatástalanul kapcsolódott alattvalóik társadalmához.”1931 Az oszmán ura-

lom teljes szakaszára érvényes a Dávid Géza és Fodor Pál által feltárt szegedi 

kádi esete 1545-ből; a török tisztviselő Szegedre érkezvén be akarta tiltani a ha-

rangozást, és a magyar bírósági gyakorlat helyett az iszlám törvénykezést akarta 

alkalmazni. Ám a szegedi bírák avval riogatták a kádit, hogy amennyiben ez 

megtörténik, szétszélednek az alattvalók, sőt esetleg zavargások törnek ki. En-

nek meg is volt az alapja, mert a lakók fegyvereket is tartottak. A bírák nem be-

széltek a levegőbe; amikor a kádi egy „gyaurt” az iszlám szent törvénye alapján 

megbotozásra ítélt, százan is reá mentek, és fenyegetően intették: „a magyar 

nem tűri, hogy megverjék; ne avatkozz a dolgainkba!” – kiáltozták. A kádi leve-

lében azt is panaszolta, hogy a „hitetlenek” a hozzá forduló személyeket kiközö-

sítik, szidalmazzák, sőt megverik.1932 Ennek valóban erős alapja volt, ugyanis a 

magyar törvények tiltották a megszállókkal történő mindenféle együttműködést, 

kollaborálást. Ha valaki ez ellen vétett, a törökösség bűnébe esett, amely minő-

sített halálbüntetést vont maga után. A XVII. században a tisztán magyar lakos-

ság fölé rendelt kádihivatalok – Hegyi Klára kutatásai alapján összesen 5-ről 

tudunk – mind megszűntek.1933 Megbukott tehát a magyar közigazgatás és bí-

ráskodás helyébe nyomuló oszmán berendezkedési kísérlet a hódoltságban, s 

annak ellenére, hogy a XVII. században még több magyar település vált török 

adófizetővé, egyre erősödött a magyar uralom kontinuitása; ebben pedig mind a 

birtokosoknak, mind a jobbágyoknak, mind a vitézlő rendnek, minden rendű és 

rangú embernek, aki nem kollaborált a megszállókkal, része és elévülhetetlen 

érdeme volt. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1931 HEGYI, A Török Birodalom… i. m., 1041. 
1932 DÁVID Géza–FODOR Pál, Magyar ellenállás a török berendezkedéssel szemben, Kelet-

kutatás, 2002, 276. 
1933 HEGYI, Török berendezkedés… i. m., 124–125. 
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Mandics György (Budapest) 

Titokzatos, róvott magyar krónikák          
 

I. A titokzatos magyar krónikák 
 

A titokzatos magyar krónikák nem páncéltermek mélyén lapultak eddig, 

még csak rejtett pincékben, fortélyos szekrények titkos rekeszeiben sem. Ott 

voltak nagykönyvtáraink zárt osztályain, a régi könyveknek kijáró speciális 

termekben, s elvileg bármilyen akadémiai felhatalmazással rendelkező kutató 

kikérhette volna őket tanulmányozásra a speciális kis olvasótermekbe, ahol 

fehér kesztyűvel forgathatta volna lapjaikat, nagyítóval tanulmányozhatta volna 

őket, ha tudta volna a kódszámaikat. De ezek a számok nem voltak könnyen 

elérhetők, a könyvtárosok zöme egyáltalán nem is ismerte őket, s legtöbbjüket 

több mint 100 éve soha sem háborgatták. Ezért a mai osztályvezetők, igazgatók 

sem tudtak már róluk semmit. 

Napjainkban, pontosan 2010-ben, amikor a Gondolat kiadó felkérésére, 

hogy állítsak össze egy tudományosan ellenőrzött kézikönyvet, elhatároztam, 

hogy kézbe veszek minden egyes rovásírásos anyagot,1934 hogy felbecsüljem 

mai állapotát, s megállapítsam  mi az igaz vele kapcsolatban, van e még 

megoldandó feladat, megdöbbenve tapasztaltam munkám végén, hogy egy felől 

sok anyag megsemmisült, nincs már meg, másfelől, az anyagok kis része 

rendelkezik csak végleges leírással, tudományos, pontos kiadással, értékeléssel, 

s ami a leginkább elképesztő, pontosan a rovás anyagok legjobbjai egyáltalán 

nincsenek tudományosan feldolgozva és kiadva. 

Konkrétan: 11 nagy rovásírásos gyűjtemény leírása hibás, csonka, sőt azt is 

mondhatnánk: tudatos csalás. 

1. Kis gyorsleltár 

CICERÓ kódex, 1582 

Cicero latin műveinek, különböző kéziratait Ioannes Stermayer vetette 

egybe az 1582-es nürnbergi kiadás számára. A kommentátorok Rotterdami 

Erasmus, Mellancton Fülöp és Batholomaeus. A 8-rét nagyságú kötet a mű 

tanulmányozói számára készült, ezért a gondos kereskedő minden után egy 

ívnyi üres papírt iktatott be a jegyzetelő és kommentáló olvasók számára. A 

tisztán megmaradt papírok vízjegyei XVI. századi papírra utalnak egyértelműen. 

A kéziratot megvizsgálva egy szembeötlő rendszerre figyelhetünk fel. A G ívtől 

                                                 
1934 Miután az addig megismert anyagról megírtam a székely-magyar rovásírás eddigi legna-

gyobb, kb. 2000 oldalas enciklopédiáját (Mandics György: Róvott múltunk I-III. Irodalmi 

Jelen, Arad, 2010-2012.)  
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az N ívig csak latin kommentárok vannak, fekete, zöld és vörös tintával. E 

kommentárok néhol a pótoldalak megteltével bekúsznak a margókra, majd a 

sorok közébe is. Valaki imádhatta ezeket a Ciceró-féle bölcs mondásokat, 

szellemességeket, hiszen agyonkommentálták őket. 

Teljesen más a helyzet az A-G ívekkel. Az ide bekötött 77 levél közül 72-őn 

zöld tintával készült bejegyzés, mégpedig az oldalakon keresztben írva, hogy a 

sorok minél hosszabbak legyenek(!). Valaki rovásírással így jegyezett fel egy 80 

énekből álló gyűjteményt és 3 kolofon szöveget. 

Az első oldal szövege (1. kolofon) Fischer Károly Antal feloldásában: 

„KOVA AARON KÖNYVE, A HUGYAN VAN SZeGeDI ISTVÁN URAM 

IRAASÁBAN, HUGY KI AZ POZSONYBUL PÁLTNAK HOZOTT VOLT. 

MÉGIS MÁS SZÉP ÉNeKeK A KOMÁROMI ÉNeKes KÖNYVeCSKÉBÜL, 

KIT IS BACSI NUNCIUS HAGYOTT VOLT (1)583-BAN AKKORTÁJI 

NUNCIUSUNK INÁL. (ivadékainál) (kettős kereszt) NeVe JeGY NÉLKÜL, 

KIT NeM IS TUDOK” (Fischer Kézirat, 1890, 3.) 

    Eszerint a 80 énekből álló gyűjteményt ebben a formájában zömmel Szegedi 

István írta le: az eleje Kova Áron énekes könyve, Kova gyűjtése, a második 

része pedig a Komáromi énekeskönyv, a „Bácsi Nuncius” gyűjtése. 

     Ezeket Somogyi Antal adta ki két füzetben latin átírásban, igen sok 

tévedéssel. Új kiadása nemrég jelent meg Tisza András átírásában. 

 

 
 

KARACSAY kódex, 1606 (?) 1619 (?) 

Az országos régészeti és embertani társulat 1888. március hó 27-én tartott 

gyűlésén Király Pál bemutatott egy rovásírásos kódexet, amely az 1880-ban fiú 

ágon kihalt Karacsay család birtokában volt. A 68 rovásírásos oldalból álló 

kódex negyedrét alakú kézirat Treutler Jeromosnak (Hyeronimus Treutlerus, 

1565-1607, ismert jogász) Marburgban 1606-ban kiadott jogi munkája elé (7 

lap), valamint Dominicus Arumaeus (1579-1673) jogász 1619-es jénai 

kiadványa szabad lapjaira (27 lap) van bekötve. A kézirat 54 hegedűs éneket 

tartalmaz. Több kéz írta székely hun betűkkel, s több helyen a lapokat kiégették. 

Az égések azonban általában nem hatolnak keresztül több sor oldalon, ahogy az 

normális lenne, ha szikra kerül egy könyvbe, hanem a lyukak minden oldalon 
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máshol helyezkednek el, mintha a tűz még az ívekre hajtogatás és könyvbe való 

bekötés előtt érte volna a lapot. 

Király Pál részint a XVI. századra, részint a XVII. század elejére tette a 

benne található szöveganyagot. 

A tudós úgy véli, hogy ez az a könyv, amelyről Komáromi Csipkés György 

szól (Hungaria illustrata, Ultrajeti, 1655, 21. old.), s akkor a Debreceni könyvtár 

kincse volt. A könyv a debreceni könyvtár égése idején tűnt el. Ezt kereste Bél 

Mátyás 1718-ban, s nem találta. 

Ma az OSZK-ban található. Kiadása folyamatban. Kiadása a szerzőtől, Tisza 

András átírásai. 

 

HUGONIS DE ROY kódex, 1645 

Hugonis de Roy (1601-) németalföldi humanista De eo, quod justum est 

(Utrecht, 1645) c. munkájában a magyar rovásírásos részek az előzéklapokra 

korlátozódnak.  

 
Az első rovásírásos oldal. 

 

Somogyi gyűjtemény. A szegedi könyvtárban. Leltári szám: Inc 287. Elől 1, 

hátul 5 rovásírásos lap, az írás normálisan fektetve, széltében, a 12. rét 

formátumú kis kötetben. A szerző kiadása. Friedrich Klára átírása.                                             

  

BARCLAY kódex, 1659. 

A szerző pontos neve Jean Barclay (1582-1621), humanista tudós, hitvitázó, 

aki nemzetközi rangját lényegében két híres allegorikus regényének, az 
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Euphormionak, s még inkább az Argentisnak köszönheti, amelyek közül az 

utóbbi Richelieu bíboros kedvenc olvasmánya volt. Ez lényegében egy 

kulcsregény III. és IV. Henrik idejéből, s első kiadása 1621-ben jelent meg 

Párizsban, majd ugyanott 1625-ben. A Leydenben kiadott mű 1650-ben már 

jegyzeteket is tartalmaz, egy későbbi kiadás meg immár két kötetben jelent meg. 

Ez az egykötetes Leydeni kiadás az, amelyben rovásírásos beírások találhatók.  

 

 
A vártérkép. Első előzéklap 281- 37 jobb. 

 

A Szegedi könyvtárban. Kiadása a szerző gondozásában és 

kommentárjaival, Friedrich Klára átírása. 

 

SEIDEL kódex, 1661 

Bekötött rovásírásos kódex: Seidelii, Brunonis: De moris incurabilibus, 

1661. Seidel, Bruno (?-1591), orvos, író. Szegedi könyvtár. 



 

 

851 
 

A kódexnek csak a hátsó előzéklapjain vannak rovások. A kötet hátsó 

fedéllapja belsején a kiadás éve 1661, valószínűleg a könyvtárt leltározó 

bibliográfus keze nyoma. A szerző kiadása. 

 

SYDENHAM kódex, 1683 

Bekötött rovásírásos kódex Sydenham, Thomas: Observationes medicae, 

1683. Sydenham, Thomas (1624-1689) angol orvos. Szegedi könyvtár. 

A kódex 4 oldalt (2 lapot) tartalmaz a könyv elején s 4 rovásos oldalt (2 lapot) a 

könyv végén. A beírások szokatlanul, a normális írással ellentétben az oldalak 

hosszában íródtak. Ezért a rovásoknál itt bal-jobb helyett a felső-alsó 

megkülönböztetést használjuk. 

A szerző kiadása. Friedrich Klára átírásai. 

 

 
A kódex elejéből. I. old. 286-01 felső; II. old. 286-01 alsó. 

 

LEXICON PHARMACEUTICUM, 1698 

Nyolcadrét alakú latin nyelvű vaskos 328+76 lapos gyógyszertudományi 

lexikonba bekötött rovásírásos anyag. Elől 4 lapra (6 oldalra), hátul 6 lapra (10 

oldalra), az oldal hosszába fektetett rovásírás, a bekötött üres oldalakra. Szegedi 

könyvtár. Kommentált kiadása 2012-ben. Friedrich Klára átírásai. 
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SCHOEPFFERIUS, 1713 

Kézirat Schoepfferius, Joh. Joah.: Synopsis Juris, Frankfurt, 1713. 

Beillesztett rovásírásos anyag. Johann Joahim Schoepffer (1661-1719) tudós 

jogász műve. 

A 8-adrét kötet 886 oldalt és Indexet tartalmaz. Az első előzéklapon, s a 

hozzákötött lapon igen fakó barnás tintával írott rovásanyag, a könyv végén két 

oldal rovásírás, valamint egy latin nyelvű beírás. Szegedi könyvtár. Kiadta 

Mandics György. Friedrich Klára átírásai. 

 

ZENO kézirat,1718 

Negyedrét, bőrkötéses könyvek, mindkettő Francisc Joseph Zeno (1690-

1742) latin nyelvű munkája. Az első mű, a Gloria Austrasiae című a 

Lotharingiai ház genealógiájával foglalkozó dolgozat (28. oldal) amihez 

hozzákötötték a Respublica Christiana (Oeniponti, 1718) vaskos dolgozatot 6 

lap előszó + 598 + 24 old. index. Szegedi könyvtár. 

      A kéziratban egyetlen oldalnyi rovásszöveg. Kiadta Mandics György. 

Friedrich Klára átírása. 

 

PUFFENDORF kézirat, 1723 

A rovások bekötve Puffendorf De officio Hominis et Civis munkájába 

(címlap nélkül, Jus naturae felirattal, 1723.)  A cím csak a második rész előtti 

címlapról következtethető ki. 

A könyv Samuel von Puffendorf (1632-1694) jogászati munkája. Szegedi 

könyvtár. A valaha üres 292. oldalon egy táblázat magyarul különféle jelekkel, 

majd a könyv végén újra a jelek, majd 4 oldal zöld tintával. Ez a kézirat nem 

csak ének másolatokat tartalmaz, hanem prózát is, mint a Barclay kódex. Kiadta 

a szerző. Friedrich Klára átírása. 

 

HEGYI TAH GYÖRGY kézirata (1572- 1760?) 

Rovásírásos papírlapok, 42 darab az elsődleges számozás szerint. Zömében 

régi jogászati szövegek, szerződések, nyugták, periratok hátoldalán. Egyetemi 

könyvtár.  Kiadta a szerző. Tisza András átírásai. 
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Az előző gyűjtemények pótlásai és más elveszett gyűjtemények 
töredékei  

A szerző kiadásában és átírásaiban, 2016-ban. (Somogyi Antal Rovásírásos 

gyűjteményei IV. köt. 

2. Egy gyűjtemény tabuvá lesz 
 

Láthatjuk tehát, hogy Magyarország legnagyobb, jelentős könyvtári 

gyűjteményeiben találhatók az előzőkben bemutatott anyagok. Az első anyag 

kiadásra is került, a második egy jelentős tudományos társaságban került 

bemutatásra, még a nyolcszázas években, s mégis, ennek ellenére valamennyi 

kikerült a köztudatból, s majd 150 esztendőn át semmilyen érdeklődést nem 

keltettek, egyetlen érdemi vizsgálat sem történt. 

Hogyan lehet ez? Olyan bővében vagyunk Mátyás kori verseknek, 

szövegeknek, hogy senki fel se üsse őket ennyi időn át? Mi történt? 

Nos ez már olyan történet, amely megörökítésre kívánkozik. 

A magyarázat a magyar nyelvészet történetébe nyúlik. 1870 körül ugyanis a 

magyar nyelvészeten belül ádáz háború dúlt a gyöknyelvészet és a hangváltozási 

törvényt követő két iskola között. 

A hagyományőrzők a Czuczor–Fogarasi szótár körül csoportosultak, mely a 

magyar nyelv önmagából fejlődését vallotta, ezzel szemben a liberális vonal 

Jakob Grimm német nyelvészt követte, aki 1848-ben kiadta nagy munkáját, 

amelyben leszögezte, hogy a nyelvek legfontosabb sajátosságaik a hangváltozási 

törvények. 

Az egyforma törvények nyelvcsaládokba sorolják a rokon nyelveket. Az 

iskola híve Magyarországon Hunfalvy Pál lett, egy szepességi német jogász, aki 

Hundsdorferből magyarosította nevét Hunfalvyra. A forradalmi parlamentben 

Kossuth ellenes ellenzéki Hunfalvy a forradalom leverése után a német 

nyelvészetben látta meg azt a tudományos eszközt, amely segítségével szétzúzza 

a magyarság öntudatát, kulturális önbecslését. 

A császár a németbarát magyarság ideológiai szócsövéül az Új Magyar 

Múzeumot adta, melyek első évfolyama első számában (1850) maga Hunfalvy 

írta a vezércikket. Ebben kifejtette, hogy a magyarság egy évezrede tévúton jár, 

amikor nemzeti összetartó tulajdonságaként a harci vitézséget nevezi meg. Ha e 
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helyett a tudományokon, a kultúrán és az anyagi jóléten buzgólkodott volna, 

akkor most nem tartana ott, ahol tart. A magyarság azonban rest a tanulásra, 

ezért aztán ne is csodálkozzon, hogy elveszítette függetlenségét! 

1852-ben támadást hirdet a Grimmhez képest elmaradott és vidéki magyar 

nyelvtudomány ellen, majd 1854-ben már nyíltan a Czuczor–Fogarasi szótár a 

támadási súlypont. Hogy miért lehet baj egy szótár? Nos azért, mert, ha 

elfogadjuk Czuczor és Fogarasi elvét, mely szerint a magyar nyelv a magyar 

nyelv ősi gyökeiből magyarázható alapvetően, akkor elfogadjuk a magyar nyelv 

önálló eredetét és a magyar nép egyedülálló ősiségét. Ha viszont a magyar 

nyelvet becsatoljuk egy alkalmasan megválogatott nyelvcsaládba (finn–ugor), 

akkor egy néhány száz szóból álló ősnyelv képe rajzolódik ki, amelyik primitív, 

vadászó-gyűjtögető ősöket feltételez, akik nyershúsevők! Minden más szót 

egyszerűen átvételnek lehet meghatározni, ami a magyarokra hosszú vándorlásai 

alatt ragadt a műveltebb népektől. 

Nos ezen kulturális romboló eszköz megvalósítása érdekében Hunfalvy 

minden támogatást megkapott. Folyóiratokat, sok honorárium fizetési 

lehetőséggel, külföldi tudóst, aki magyarul ugyan nem tudott, ám járatos volt a 

hangtörvények előállításában szótár tanulmányozás alapján, s végül vaskos 

ösztöndíjakat, jól fizetett katedrákat, tanári, intézeti, kutatói állásokat. Végül 

kulcspozíciót az Akadémián, hogy csak a megfelelő emberek jussanak címhez, 

ranghoz, pénzhez. 

Hunfalvy élt is ezekkel a lehetőségekkel. Reguly Antal hagyatéka alapján 

feldolgozott egy vogul monda anyagot, kijelölve a célnyelv szavait, amihez a 

magyart kell hasonlítani, sőt nagy tanulmányutat is tett császári aranyokon. No, 

nem Szibériába, nem oda, ahova csak a rendszer ellenségeit száműzik, hanem 

Finnországba és Észtországba, ahol sokcsillagos szállodákban lakhatott, élhetett, 

úgy ahogy az rangjához illett. 

Czuczor és Fogarasi gyökszótára első kötete 1862-ben jelent meg, az utolsó, 

a 6. kötet 1874-ben. (Az utolsó kettőt már egyedül fejezte be Fogarasi.) 

Ebben a szellemi környezetben alkotott Somogyi Antal (1811-1885), aki 

Kossuth titkára volt, társ a száműzetésben, nagy magyar, aki a magyar múlt 

nyomait kereste a külföldi könyvtárakban és múzeumokban. Később, amikor 

amnesztiát kapott, visszatért, és tovább folytatta ezeket a tevékenységeket. 

1871-ben jelent meg A nyelv huszonnégy hangjáról, mint a szótár és nyelvtan 

megannyi elemérül című dolgozata, amely még tovább megy Czuczornál és 

Fogarasinál is, akik az egy hangból álló gyököket csak szókezdő esetben 

vizsgálták, itt is megkülönböztetve a hangutánzó formákat, az indulat és 

kedélyhangokat, a mozgásjelenségek követését stb. Somogyi ezzel szemben más 

esetekben is próbált egységes megoldásokat keresni. Így a nyelvészek lestek rá, 

s amikor elkövette azt a hibát, hogy az általa meglelt első rovásírásos kódexet 

megtalálta, s amikor át akarta írni latin szövegre, belebonyolódott. A hibásan 

átírt és értelmetlen részeket ugyanis a saját elmélete alapján új szavakká 

formálta, amelyeket aztán a nyelvészek könnyedén kimutattak. 

Így született meg az az ötlet, hogy Somogyi kitalálta ezeket a szövegeket 

saját nyelvészeti munkája példatáraként. Szarvas Gábor, a magyarázat 
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kiagyalója mindezt 10 szó összehasonlításával „igazolta”, csak azt feledte el 

megnézni, hogy vajon igaz-e ez a rovásírásra is? 

Nos, kutatásunk azt igazolta, hogy azokon a helyeken, ahol Szarvas Gábor 

„hamisításokat” fedezett fel, ott egyszeres vagy többszörös másolási hibák miatt 

értelmetlen a szöveg, valóban. De ez nem jelenti azt, hogy ezek a szöveghelyek 

nem rekonstruálhatók helyesen. S akkor mi lesz a híres csalóból és hamisítóból? 

Ez a fajta nyelvészkedés nem alkalmas a vita eldöntésére. 

A jelenséget közvetlen közelről szemlélte Arany János (1817-1882), aki 

1877-ig nyűgös teherként viselte az Akadémiai főtitkárságot. Híres kapcsos 

könyvébe jegyezgette fel a nyers valóságot, amit csak Hátrahagyott verseinek 

gyűjteménye tárt fel: 

„Bonczold csak nyelvész! Hát baj, hogy az áldozat elvész? 

Tartozik ez terád?... Egy biztos: nem anyád! (1877 után). 

(Vö. Arany János Munkái. Új kiadás Hat kötetben. Negyedik kötet. 

Hátrahagyott versek. Franklin Társulat, Budapest, 1900, 272.) 

Vagyis Arany János világosan leszögezte, hogy Hunfalvy és Budencz 

hozzáállásának gyökere, hogy a magyar nyelv iránt semmi empátiával nem 

viselkednek, mivel idegenek, idegen szívűek, élőhelyük a Monarchia, annak a 

hű fia, s nem Magyarországé, amely csak kenyérkereseti hely, nem szülőföld, 

még ha formálisan közben magyarokká is lettek. 

3. Újabb manipulátorok 
 

Hogy egy hamisítvány gyanúja több mint 140 éven át ne ébresszen 

kételyeket, arra egy nagyon erős megerősítés szükségeltetett. S az, aki elkövette, 

olyan tekintély kellett legyen, akiben a rovásírók megbíznak. Nos, ezt a nem túl 

szép szerepkört Sebestyén Gyula, a rovásírás történetének egyik legnagyobb 

alakja játszotta el. 

 
Sebestyén Gyula (1864-1946).  

1889-től az OSZK-ban dolgozott (akkoriban a Magyar Nemzeti Múzeum 

Könyvtára), s a megszülető – hogy pontosak legyünk, a Hunfalvy Pál által 

alapított (!!!) –  Néprajzi Társaság titkára, majd elnöke lett. E társaság 

folyóiratában, az Ethnographiaban közölte tanulmányai zömét, amelyek egy 
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része népköltési gyűjtemény, másik része a pásztorkultúra tárgyi emléktára, a 

rovásbot gyűjtemény. 

S itt jutunk el a rovásíráshoz és Sebestyén Gyula dilemmájához. Ő ugyanis 

hivatalból gyűjthette a rovásbotokat, mint néprajzos, hivatalból ismerte a 

rovásirodalom teljes kézirat és könyvállományát, mint könyvtáros, s így 

kulcspozícióban ült ahhoz, hogy megírhassa a rovásírás első teljes tudományos 

monográfiáját. Ezt a feladatot el is végezte előbb egy folyóirat cikksorozat 

formájában (Sebestyén I-X, Ethnographia 1903-1906), majd két könyvben 

(Sebestyén 1909, Sebestyén 1915). Csakhogy, mint jeleztük, amíg a gyűjtés 

olyan anyagokra irányult, amelyek a magyarok kultúrája népi jellegét igazolták, 

amely belefért az elvárt birodalmi alapkoncepcióba, amely szerint a németek 

képviselik a magas-kultúrát és a magyarok csak a magas-kultúra tömegekbe 

alászállt törmelékeivel rendelkezhetnek, addig nem volt semmi probléma. 

Vagyis amíg a rovásbot csak annyit jelentett, hogy a nép megtanulta, hogyan 

kell kifizetni urainak az adót, az pontos és jó volt, de amikor azt próbálták 

igazolni, hogy már a honfoglalók is tudták az írást, krónikákat, verseket írtak, 

még a bajorok megjelenése előtt – akkor kitört a dühroham. Sebestyén a 

dilemmát úgy oldotta meg, hogy a rovást elkülönítette a rovásírástól, s e 

módszertani trükk szabad kezet adott számára gyűjtései zavartalan folytatására 

az adott intézményi keretekben, és ugyanakkor az elhatárolódásra a Tar–

Fadrusz–Király ügyben a forró, égető kérdésekben való nyílt helytállástól. 

Ha megszorongatták, akkor azt mondta: Tar tudott róni, de nem rovás-írni. 

Rovás-írni csak most, pár éve tanult meg. Ezért a magyar rovásírás valami halott 

dolog, amit a magyarok átvettek valakitől, mint annyi mást, így semmilyen 

elsőbbség sincs a német rúnákhoz viszonyítva. E csúsztatásokkal 1905-ben az 

MTA levelező tagja lett, hiszen e „Habsburg-farkú mű” elég volt ennyihez. 

Ám 1915-ös monográfiája után hiába várt a teljes jogú tagságra, nem 

kapta meg. Ugyanis 1915 után, mikor az Akadémiai Kiadónál megjelent 

Sebestyén második rovásírással foglalkozó könyve, valaki felfedezhette, hogy 

ebből a könyvből kimaradt a Hegyi Tah György mű ítélete, s ezért valaki túlzott 

lelkesedésében véletlenül s kellemetlen (lehet leleplező) következményekkel 

belekezdhetne ennek feltárásába, amit az Akadémia mindenképpen el akart 

kerülni, mivel a rovásírás egyáltalán nem illett be a hivatalos képbe, amelyet a 

pogány, vérszomjas, műveletlen barbárokról alkottak, s kirívóan szembement a 

finnugor rokonság koncepciójával is, hiszen a magyar az egyetlen a mintegy 

15 finnugor alap-kultúrából, ahol ismeretes a rovásírás jelensége. 

Ezért Sebestyén Gyula újra a végigjárta az árulás útját, mint Péter apostol, 

Krisztus elfogatása éjszakáján, megtagadta ezt az elég terjedelmes anyagot, 

hogy 7 hiteles emlékből álló művét akadémiai tagsággal koronázhassa, 

kimutatva, hogy a rovásírás egy késő középkori átvétel a magyar kultúrában, s 

egy halott kísérlet. Ennek a hozzáállásnak bizonysága, hogy dátummal 

pecsételte meg örök ítéletét a Hegyi Tah György kézirat tetején: 
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Sebestyén Gyula jegyzete a Kézirat borítóján: „E rovásírásos szövegek / 

Somogyi Antal kezétől származó hamisítványok. Budapest, 1916. dec. 29. 

Sebestyén Gyula.” 

 

Sebestyén azonban elkésett. Már dúlt az első világháború, s hiába írt 

Habsburg hűségéről hozsannákat a Szily Kálmán emlékkönyvbe: a Monarchia 

összeomlóban volt. Így soha, de soha nem érhette el a kívánt célt: a teljes jogú 

tagságot. 

Mi több, jött a Tanácsköztársaság, s egyes bizonyítatlan hírek szerint, 

Sebestyén elvállalta a néprajzi (?) kulturális népbiztosi funkciót, remélve, hogy 

az új rendszer, immár minden díjjal elhalmozza, de az új pozíció pünkösdi 

királyság volt. Mert jött Trianon, majd Horthy, s örülnie kellett, hogy 

nyugdíjazták. 

Az új helyzetben megpróbált a korszellemhez igazodni, s Gesta 

Hungarorum néven egy ötkötetes költői elbeszélést írt, amelyben az általa és 

más folkloristák által gyűjtött regösénekekből és népdalokból próbált egy új 

magyar eposzt létrehozni a Kalevala mintájára. 

A Gesta Hungarorum címmel megjelent ötkötetes művet 1925/1943 között 

adta ki. Sebestyén bevallott célja, hogy egyetlen hatalmas mítoszfolyammá 

szerkeszti a magyar epikus mítoszanyagot Homérosszal és Vyasával (a 

Mahábhárata szerzőjével) kélve távoli versenyre (Előhang I. köt, 1925, 21). 

Sajnos néhány sor leírása az elkészült műből elegendő annak eldöntéséhez, hogy 

az író nem költő. Bár mindent elkövet, hogy a rímtelen alexandrinus vers 

igényeit formálisan kielégítse, a vers, versként lapos marad és prózai. 

Példánkat a számunkra legfontosabb II. kötetből vettük, amelynek VII. része 

az Írás elnevezést viseli, s az írás története szeretne lenni: 

„A hun kovács kardja, s öntöző művei, 

A finn kovács malma s pénzt verő sulykai 

Népünket nem tudták boldogabbá tenni, 

Mint a búzaföldet túró magyar eke 

S a füves pusztákon legelésző nyájak 

Tették Magyar népét.” 
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(Sebestyén Gyula: Gesta Hungarorum, II. könyv. Ménrót, Magy. Kir. Egy. 

Nyomda, 1925, 130.) 

Hogy Sebestyén e művével nem került be az irodalomba, minden értelmes 

olvasó számára érthető, ám hogy miért nem tartja számon a szakma sem, így, a 

cím után, érthetetlen. Főként akkor, – gondolnánk, – amikor az első kötetben 

rajongva ír a vogulok és osztjákok mitológiájáról, mely megőrizte a magyar 

mitológia alapjait (I. kötet. Őshiedelmek, 1925, 109-111). 

Nem marad el Hunfalvy és Budenz dicsérete sem (id. mű, 109), ám 

mindezek ellenére Sebestyén Gyula ezen műve ma egy külső raktár mélyén 

porosodik, s rajtam kívül nem tudom, hányan hozatták be s olvasták el a 

szakértők közül. Gyanítom, hogy a bibliográfusokon kívül nem sokan idézték 

eddig. 

Mi a bűne? Nos az, hogy Sebestyén felfedezte, hogy ez az ősi mitológia, ha 

figyelmesen elemezzük, egy magas-kultúrával való ősi találkozás emlékét őrzi. 

Egy fejlett Istenhit félig értett töredékeit érhetjük tetten, meg fejlett 

gazdálkodás, állat-tenyésztés és mezőgazdaság elemeit. Honnan származnak 

ezek? Hogy nem a tajgából, biztos. S akkor? Egy déli kontaktus, és máris ott 

vagyunk a suméroknál, akik mitológiájában Sebestyén megleli a hiányzó 

elemeket! (Id. mű, 112-117.) 

Nos Sebestyén eme műve azért vált visszhangtalanná, mivel ez nem 

szivároghatott ki, hogy egy MTA levelező tag sumirológus. Ez lehetetlen. Ez 

botrány. Megengedhetetlen. 

Ez így jelenik meg az írásról szóló énekben: 

„(A pásztorok) 

Télre délnek szálltak a Tigris vízéig 

S a Nílus vizéig.” 

(…) 

„A Tigrisnél őket 

Szumírok fogadták s a rokoni kapcsot 

Házasságok útján szorosabbra fűzték. 

A szumírok kaptak a finn atyafitól 

Pénzverő s lisztőrlő csodamalmot. 

A pásztorok viszont megtanultak róni. 

A számadó csak a számot metszhette ki, 

A királlyal már a betű-rovás csodás 

Titkát is közölték. Istendicséretnek 

Tekintett és ezért szentségnek is tartott 

Világfelforgató nagy művészet volt ez. 

Aki elárulta – ha az árnyékvilág 

Túlsó végén volt is – a beavatottak 

Azt menten megölték.”   (Id. mű, II. köt, 181.) 

Bár Sebestyén Gyula elképzelése eléggé naiv és konvencionális az akrofónia 

megjelenéséről, a történet a sumér királyfiról, aki beáll levélhordónak, hogy 

lássa leendő magyar mátkáját, elég bugyuta, mint ahogy a krimi szerű 
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titkolózás, aminek semmi alapja, hiszen a rovásírás történetében semmi sem 

mutat arra, hogy ez az írás hatalmas titok lett volna. 

Az írás története nem is zárulhat mással, mint a busztrophedon 

felfedezésével, amit Sebestyén oly hatalmas ötletnek tartott, hogy a mítoszban 

megjövendölte „egy nagy ember” jövetelét, aki 4000-5000 év után majd rájön 

erre. (Id. mű, 146.) 

Persze Ő az a „nagy ember”, de e zsenialitást mások nem nagyon 

méltányolták. Bár a 21 regéből álló Emese Álmában Trianont is megénekli (V. 

kötet, 1925, 472-484), s egy-egy vaskos kötetet szentel Atilának és Árpádnak is 

(III. köt. és IV. köt. 1943), elvesztett becsületét nem tudta visszaszerezni. 

Halála előtt egy hatalmas rovásoszlopot állíttatott ugyan Balaton-Szepezden, 

mely önnön dicsőségét hirdeti, ám valójában ez csak intő ujj mindazoknak, akik 

megpróbálják kijátszani a sorsot, s a hatalom kiszolgálásával összeegyeztetni a 

rovásírás-kutatást. 

 

II. A Karacsay kódex és doboza 

1. Mindenki szidta, senki sem látta 
 

1888-ban került a felszínre Király Pál (1841-1902) etnográfus révén a 

Karacsay kódex anyaga, ami Karacsay Clemence grófnő örökségéből került elő. 

A szöveg a Ciceró kódex szövege után a második leghosszabb rovás anyagot 

tartalmazta. Az Országos Régészeti és Embertani társulat 1888. március hó 27-

én tartott gyűlésén Király Pál mutatta be a 68 rovásírásos oldalból álló 

negyedrét alakú kéziratot, mely – mint fentebb írtuk – Treutler Jeromosnak 

(Hyeronimus Treutlerus, 1565-1607, ismert jogász) Marburgban 1606-ban 

kiadott jogi munkája elé (7 lap), valamint Dominicus Arumaeus (1579-1673) 

jogász 1619-es jénai kiadványa szabad lapjaira (27 lap) volt bekötve. A kézirat 

54 hegedűs éneket tartalmazott, valamint egy rövid prózai szöveget, s több rövid 

rovásírásos lapszéli megjegyzést. Több kéz írta „székely hun” betűkkel, s több 

helyen a lapokat kiégették. Az égések azonban általában nem hatoltak keresztül 

több sor oldalon, ahogy az normális lenne, ha szikra kerül egy könyvbe, hanem 

a lyukak minden oldalon máshol helyezkedtek el, mintha a tűz még az ívekre 

hajtogatás és könyvbe való bekötés előtt érte volna a szöveget. 

Király Pál részint XVI., részint a XVII. sz. elejére tette a benne található 

szöveganyagot. A tudós a budapesti Paedagogium tanárképző főiskola tanár-

igazgatója, úgy vélte, hogy ez az a könyv, amelyről Komáromi Csipkés György: 

Hungaria illustrata (Ultrajeti,1655, 21.old.) szól, s akkor a Debreceni könyvtár 

kincse volt. A könyv a debreceni könyvtár égése idején tűnt el. Ezt kereste Bél 

Mátyás 1718-ban, s nem találta. 

A könyv, a Karacsay család férfiágon való kihalása után több régész, 

nyelvész kutató kezén fordult meg előzőleg, majd a grófnő levelezése elemzése 

mutatott rá arra, hogy hozzá Somogyi Antaltól került, annak halála (1885) előtt. 

Mivel, 1873-ban Szarvas Gábor Somogyi Antalt azzal vádolta meg, hogy a 
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Ciceró kódex anyagait, amelyeket Régi Magyar énekek címen tett közzé, 

hamisította, rögtön felmerült a gyanú, hogy ez a kézirat is Somogyi-hamisítás. 

Ezt Sebestyén Gyula fogalmazta meg a rovásírásról írt cikksorozatában, majd 

monográfiáiban, s a Karacsay kódex a bélyeget azóta viselte. 

1902-ben a nagy rovásírás vitában, a kézirat központi szerepet kapott, mivel 

néhány énekét Fadrusz János felvéste a Zilahon leleplezett Tuhutum emlékműre. 

Történt ez mintegy 3 héttel a híres kolozsvári Mátyás-szobor felállítása előtt, 

amely hisztériás rohamot váltott ki a korabeli hatalomból, hiszen Mátyás 

kapcsán kifütyülték az ünneplő diákok a Gotterhalte-t, a hivatalos himnuszt, s 

helyette ismételten a Kossuth nótát énekelték el. Bár Ferencz József tanácsosaira 

hallgatva már eleve augusztusban lemondta a Mátyás szobor avatáson való 

részvétlelt, s a Trónörököst, József főherceget küldte ki maga helyett, az 

Erdélyben viharos nemzeti érzelmeket kiváltó Kossuth-centenárium kapcsán, a 

Főherceg is lemondta a Mátyás szobra előtt a tisztelgést, s helyette fiát küldte 

ide, majd országszerte elindult a kampány a kisebb célpont, a Turul emlékmű, s 

főként annak rovásírásos feliratai ellen. 1902. szeptember 22. és 1903 márciusa 

között több száz cikk jelent meg e kérdésben, mocskolva a feliratokat, s ezek 

forrását, a Karacsay kódexet, mocskolva a Kódex leíróját, Király Pált, a 

szövegek vésésre alkalmas átíróit, Tar Mihályt és fiát, s végül Fadrusz Mihályt 

is, aki nem volt hajlandó elhatárolódni a rovásíróktól. Mivel a sajtóban a vita 

nem érte el a célt: a rovásszövegek egyértelmű elítélését, a Magyar Tudományos 

Akadémia lépett fel ellene, s adott ki egy megbélyegző könyvet, mely kimondta 

a hamisítás tényét. Így aztán kialakult az a furcsa helyzet, hogy kazalnyi cikk, 

meg egy teljes könyv jelent meg egy könyvről, amelyet senki sem látott, senki 

sem olvasott, az egyetlen Király Pált és Fadruszt kivéve, akik látták és olvasták 

a kéziratot. 

Azóta is könyvek százai ismétlik az akkor született vélemények némelyikét, 

anélkül, hogy elolvasták volna az eredetit! S ennek immár 114 éve! 

Persze a könyvet nem könnyű elolvasni annak, aki keresi, mivel egyetlen 

könyvtáros sem ismeri ma már a Karacsay kódexet, s aki ezt keresi, az merev 

elutasításra talál csak. De aki nem adja fel könnyen, s hajlandó egy pár hetet 

szánni a Nemzeti Múzeum és az OSZK régi gyűjteményei kézzel írt cédulái 

összehasonlítására, s utána néz a jelenlegi két gyűjtemény elválasztása 

történetének, rá fog jönni, hogy ma a Foll. Hung. 2786/a. hordozza az egykor 

Karacsay Kódex néven elnevezett gyűjteményt. 

Ha ezek után rendelkezik kutatói megbízatással, megrendelheti a könyvet, s 

két nap múlva maga elé kerülhet a könyv: 

Hieronymi Treutleri F. C.: Selectarum disputationum ad jus civile 

Justinianaeum quinquaginta libris pandectarum comprehensum. 

Volumina duo, Marpurgi, 1606, in 4º, vol. I, 4.f + 291p; vol. II, 4.f+ 

340 p.+14 f.(index); Hozzákötve mint harmadik kötet: Arumaeus, 

Dominicus: Discursus Academici ad Auream Bullam Caroli Quarti 

romanorum imperatoris etc., Jenae, 1619, in.4º, 4f+373p.+15 f(index). 

 Eredeti kötés, díszítés nélküli egész pergament, mely az idők folyamán 

elsárgult, az összekötött könyvek összegyalulva, a lapélek kékre színezve. 
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A belső első védőlap után a könyvkötő, a két könyv összefogása előtt 

jegyzetelésre” elől 7, hátul 27 tiszta lapot kötött” Sebestyén Gyula szerint. Ez a 

7, 27 lap nonszensz, csak 4 többszöröse lehet a szám, az akkori technikából 

következően. Valóban, ha megnézzük az adott végeket, látható, hogy elől a 8 lap 

van, de ebből az elsőből a végső kötés után az első előzéklap lett, pedig az régen 

a rovásanyag fedőlapja volt!  Hasonló a helyzet a második köteggel, ahol egyik 

lap, az 56-ik, kijár, tehát nem 27, hanem a 28-ik lap volt, de mellette egy rés a 

kötésvásznon, ami 32 lapra utalna, vagy esetleg 40-re. 

Az első (fedőlap belső) és a második lap (előtét) ezen kívül egy csomó 

Sebestyén által egyáltalán nem jelzett rövidítést, possesori beírást tartalmaz, 

amelyekből rekonstruálható a kötet régi tulajdonosi rendszere. 

A fedőlap belsőn két összerovott jelsor látszik, amelyeket Tisza András 

rovás modorban BB vagy BKB, majd alatta BKBMS formában értelmez, de 

nem jut feloldáshoz. 

A kutató (M. Gy.) szerint itt egy tipikus latin iniciálé összerovásról van szó: 

AV = AVocatus (ügyvéd). 

ARVA = Árva – ÁRVA ügyvéd. 

A papír jellegéből úgy tűnik, hogy ez a legkésőbbi rész, a pergament-kötés 

kora, amikor a 3 kötetből egy lett. Ezt jelzi a kitört pergament borító felső végén 

kibetűzhető bepréselt ARV (törés) szó. Vagyis a feltehető utolsó tulajdonos 

ÁRVA ügyvéd.  Ezzel szemben az előtétlapon vannak az előző tulajdonosok. Az 

elsőt nagybetűs latin írás jelzi:  

+ HAVE ANIMA MAGYAR (A LELKE MAGYAR VOLT)  

+ (meghalt).  

Úgy véljük nem ő az első tulajdonos, hanem a második, amikor a puszta 

rovásírás oldalakból állt a kötet. 

Az első tulajdonos nevét 3 nagy díszes rovás P jelzi függőlegesen. 

Mindegyik P vízszintes szárában a birtokos neve: P-IBeR P-ÉCSI P-ÜSPÖK. 

Mivel Píber János 1611-től 1619-ig volt pécsi püspök, világos, hogy ő hozta 

létre a rovásos gyűjteményt. 

Piber János a Katolikus Lexikon adatai szerint 1633. október 20-án halt 

meg. Gyűjteményét a püspöki hagyatékból ekkor vehette meg a következő 

tulajdonos, akinek neve ezen az oldalon olvasható. P. Paul, akinek 

gyűjteményében ez a kötet a P 179. számon került beiktatásra. Ha nem 

hagyatékból vásárolta, akkor P. Paul Piber püspöktől ajándékként kaphatta 

1619-1633 között, valamilyen ügyvédi szolgálat fejében, hiszen Piber püspök 

elég szegény ember volt, hiszen püspöki birtokai a török hódoltsági területeken 

voltak, így püspöki címével nem jár püspöki jövedelem is. 

Hogy meddig volt az övé, azt csak abból sejtjük, hogy Exito A. D. +1697 – 

olvasható vékony tollal. 

Úgy véljük, hogy P. Paul sorra vásárolta meg az adott könyveket: a 

Justiniánus törvénykönyv kommentárjait és Aumeus traktátusát az 

Aranybulláról. Pál úr igen jó és művelt jogász lehetett, aki nem csak latin 

írásbeliségével remekelt, hanem rovásírni is tudott. Az adott korban (1619-

1697) valószínűleg ő írta a nyomtatott könyvekbe a jogi vonatkozású 
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megjegyzéseket, s egy nagyobb beírást a III. kötet előszava után (l. a 

könyvbeírásoknál). A kötet táblájának belsején rovásbetűkkel:  

MeNYÜTÖ KŐ BeLE. 

Ez feltevésünk szerint a jogi kódexekre vonatkozik, hiszen sem a 

Jusztiniánusz kódex bizánci jogrendje, sem a Nyugat-római Birodalom IV. 

Károlya (1346-1378), aki az Aranybullát kiadta és Arumeus e műben dicsőit, 

nem nyerhette el nagyon a tetszését, egy jogaiban frusztrált magyarnak. 

Mellesleg e császár leánya volt Margit, Nagy Lajos magyar király első felesége, 

míg középső fia Zsigmond, aki magyar király lett. 

A tulajdonos még egyszer kifejti véleményt a kötetről a 108. oldalon egy 

széljegyzetben: MBŐPER = M (megjegyzés, rövidítés) BŐ PER, jelezve, hogy 

az adott törvény segítségével jó hosszú pert lehet vezetni. Mivel mindhárom 

bejegyzés láthatólag ugyanazon kéztől származik, a P. szerintem nem Páter 

rövidítése, hanem Prókátor. Vagyis a tulajdonos nem pap, hanem jogász. 

A három kötethez 1697 után kötötték a jelenlegi helyére az első kötet elé és 

a III. kötet után a rovásgyűjteményt. A 3 kötet egy erős pergament burkolatot 

kapott, amelyet ma is visel. Ő is jogász, volt, aki tudott rovás-írni is. Ő az ÁRVA 

ügyvéd. Monogramjával már találkoztunk az 1713-ban kiadott Schopfferius 

kódexben, ugyanazon a helyen. (SARGY I, 106). Ott pedig kiderül, hogy 

jurátusok adogatták egymásnak a kötetet 1716-tól.  (SARGY I, 172-175). Ennek 

tudatában úgy véljük, hogy az „Árva prókátor”, a Karacsay kódex 1700 utáni 

tulajdonosa, miután Paul (Pál) elhalálozott 1697-ben, s így ő két rováskódex 

tulajdonosa volt egyszerre, hiszen a Schopfferius is prókátorok kezén forgott. A 

Schopfferiusból tudjuk, hogy fiatal korában Árva prókátor Szigligeten is 

megfordult, Miklós nagybátyjánál, s tőle kapta magyarság múltja iránti 

rajongást. Most a Karacsay kódex utolsó oldalán levő latin nyelvű beírás a 

könyvkötőről, informál arról, hogy jogászunk a Duna-elvén élt, valahol a 

Dudvág folyó torkolata táján, Komárom megyében. 

Itt következik néhány rejtélyes szám jel, majd nyíl írásjel, végül egy 

kijelentés: „Palatimus uram messere.” 

Mindezeket Sebestyén Gyula vagy bárki más megállapíthatta volna, aki 

valóban a kezébe vette volna e köteteket, ahogyan mi tettük. Hogy nem ez 

történt, élünk a gyanúperrel, hogy egyik megelőző kutató kezében sem volt ez a 

könyv többet, mint néhány percet, s akkor is nem azt nézték rajta, amit kellett 

volna. 

Sebestyén e kötettel kapcsolatban kijelenti először, hogy ez azonos a Ciceró 

kódexszel, majd később állítását finomítja: „majdnem” azonos. 

Ha gondosan összehasonlítjuk a szövegeket, akkor kiderül, hogy teljesen 

újak a Ciceró kódexhez képest: 

ofk 0010a, 12-20. sor Ság áldozata, 

ofk 0013b, 1-15.sor. A székelyekrül, 

ofk 0013b, 16-23 sor. A kis kerek tórul (Losi és Ozi), 

ofk 0014a, 1-22. sor. A kis kerek tórul (Losi és Ozi), 

ofk 0014b, 1-22. sor A kis kerek tórul (Losi és Ozi),   

ofk 0015a, 1-6. sor A kis kerek tórul (Losi és Ozi),   
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ofk 0015a, 8-23. sor Kelir táltos, 

ofk 0023a, Megi verte László király, 

ofk 0024a, Szent László leli se, 

ofk 0026a, 1- Béla király Csallóközi vadászata, 

ofk 0035b, Virágének viola dicsőségéről, 

ofk 0036a, Virágének viola dicsőségéről, 

ofk 0037b, A tett tovább él, mint az ember, 

ofk 0037b, Kám fia (nincs vége itt van egy szakadás), 

ofk 0038a, A kalandozás tiltása (Csicsei János), 

ofk 0038b, Zug vezér (variáció) Czenki Péter,    

 ofk 0039a, Zug vezér (variáció) Czenki Péter,    

ofk 0039b, Zug vezér (variáció) Czenki Péter,    

ofk 0039b   Még a kutyafejű tatár (töredék). 

Ez tényszerűen 11 teljes új verset, s két töredék (a kéziratban itt szakadás 

van) verset jelent. E versek szerzői közül új Molnár Péter (Szent László lelise), 

Tilay János (A székelyekről, A kis kerek tórul (Losi és Ozi), Csicseri János (A 

kalandozás tiltása); Czenki Péter (Zug vezér). 

A király legendák közül megoldódik a Szent László versek bántó hiánya, a 

nagy tatárjárás kérdése kimaradása (Még a kutyafejű tatár, töredék). Bővült a 

tündérek és emberek kapcsolata taglalása (különösen a Losi és Ozi, s kisebb 

mértékben a Kelir táltos is bővíti e témát). A Béla király csallóközi vadászata, s 

a Zug vezér gyarapítja az egyazon témára készült variációk számát, s felveti 

annak a lehetőségét, hogy a rovásírásos irodalom valaha bizonyos témákhoz 

kapcsolt teljes énekciklusokat rögzíthetett. Béla Király csallóközi vadászata, 

Bősről (Béla és Amádé vadászata), Taksonyról (Taksony vadászata); lakomák 

(Atila lakomái); mágikus beavatkozásokkal tarkított kalandok (Zug vezér 

kaukázusi kalandjai) stb. Ez utóbbi egyfajta sajátosan magyar lovagregénynek is 

tekinthető, Merlin szerepében Ármánnyal… 

Hogy a maradék versek csak puszta másolatok lennének, ez sem felel meg a 

tényeknek. Hiányzó sorok, hiányzó passzusok jelzik, hogy itt ugyanaz a 

folyamat zajlik, amit a folklór-kutató, vagy a kódex kutató olyan jól ismer: 

átugrott passzusok, beleköltött új részletek bővítői az ilyen szöveg-

hagyománynak. Ez az, amit tapasztalhatunk, s nem a gépies másolást. 

Hogy mennyi nyelvi zűrzavar jött létre a sorról-sorra másolás közben 

bekövetkező természetes elírásból, mennyi származik az eltérő korabeli 

helyesírási szabályból (összeírás, különírás), és mennyi a száz más okból eredő 

probléma, azt bővebben máshol tárgyaljuk (a VI. kódex-kötetünkben). Most itt 

csak példaként felütve a 10a oldalt csemegézünk: 7 sor. TUZITA = TASZÍTA, 

HAMARCSÁG = HAMARSÁG, 10-11.sorok: HaRAMUNKBAN = 

BiRAMUNKBAN = BIRTOKUNKBAN, a B=H betűtévesztés miatt, 13. sor: 

TÖRÖ TINŐ = TÖRTÉNŐ!!  16 sor: KÖNVEI = KÖNNYEI!! stb. 

Egyszóval e jelenségek ezre igazolja, hogy ilyent nem tud produkálni a világ 

legügyesebb hamisítója sem. Sebestyén ez nem akarta észrevenni, vagy nem 

tudta, mivel bizonytalan volt az olvasatban. 
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Ahol pontos szó szerinti utalás van, ott vagy Somogyi átírását, vagy Király 

átírását veszi figyelembe. Például megjegyzi, hogy a ritka változtatás az, hogy 

amit Somogyi ÁRTMÁNY-nak olvas, azt Király ÁRMÁNY-nak olvassa. 

(Sebestyén, Akad. Ért, 1903, 195.). Erről viszont mindenki tudja, hogy ez 

Vörösmarty találmánya, tehát, hogy került volna a középkorba, ha nem 

Vörösmarty után készült hamisítványként. (Szily, Nyelvújítási szótár, uo.) 

Nos, menjünk sorról sorra. Somogyiban valóban Ártmány szerepel, avagy 

röviden Ártó (Somogyi kódex 15.ének, 15. ének 16, 19), ahol pontosan úgy, 

ahogy a zoroasztrizmusban, választás kérdése, hogy Isten fényét, avagy az Ártó 

sötétjét választja az ember. A 6. ének 24, a 10 ének 80-117 és 232-234. sorai 

részletesen leírják ennek működését. Ez a Kaukázusi, mitikus korban történik, 

az ókori Arax völgyében (ma Örményország és Azerbajdzsán). Ezt Sebestyén 

nem ismeri el, hiszen a finnugor elmélet érzékeny pontja, csak csodálkozását 

fejezi ki, hogy hogyan kerültek a magyarsághoz perzsa hitbéli elemek? Az 

„Ártmány” Király Pál átírása – valóban Ármányra cserélte (Istenről, ofk 0003b, 

4. sor). De honnan tudja ezt Sebestyén, ha nem olvasta az egészet? Onnan, hogy 

ez az első ének (Istenről) Király átírásában 1902 szeptemberében két napilapban 

is megjelent, mivel rá került a hírhedt, iszonyú botrányt kiváltó Tuhutum 

emlékműre! Így Sebestyénnek csak Somogyi átírását (RMÉ I, 4 old. kétszer!) 

kellett összevetnie Király Pál újfent csak latin átírásával! Hogy honnan jön a 

különbség, azt a rovás szöveg mondja meg: inc 238, 0005, 7. sor = 

AARTMAANy (betűről betűre kiírva) (SARGY III, 12.old), míg a Karacsayban 

003 b, 4. sor ÁRMÁNY egy RM – összerovás van! Vagyis két eltérő rovásíró 

hagyomány van mögötte, s a „gépi másolás” csak szegény Sebestyén lázálma! S 

minderről mit sem tud, mivel nem szánt rá egy pár évet, hogy mindezt elolvassa 

és kibogozza. 

De menjünk tovább, hogyan is állunk azzal a Vörösmarty-féle kezdetekkel? 

Szily Kálmán: Magyar nyelvújítás szótára I. 1902-ben jelent meg, akkor novum 

volt. Az Ármány szó a 14-15. oldalon olvasható. A szócikkből kiderül, hogy 

Horváth János szerint az „Urdug” Ördög és az „Ármányos” régi szavak. 

Otrokócsi 1692-ben említi, s az „arameusból” származtatja, mások az 

„arianusból”, mások az „ármás” melléknévből.  A szakma véleménye: köznévi 

elvonással alkalmasint a népnyelvből ered (Magyar Nyelvőr 17: 87, 133,222), 

de közismertté csak Vörösmarty Zalán futásával (1825) és Szenvey Caballe und 

Liebe1841-es magyar fordításával vált. 

Vagyis: népi eredet, valószínűleg perzsa hatás, ám az irodalmi nyelvben 

közismertté csak Vörösmarty tette! Nos, ez így mindjárt más! Ez az, amit mi 

csúsztatásnak nevezünk, a szent cél érdekében, hogy Somogyit, majd Királyt, s 

végül, ami mögötte van, a nagy terjedelmű rovásírás anyagait lejárassa! Az ártó 

ige, s az Ártó személy, s ennek továbbképzett formái a magyar nyelv ősi 

hozadéka, amelyben az Ártmány és az Ármány összecsengése az Ahrimánnal 

egy későbbi kor terméke (lehet átvétel). Valóban csak a folyamat végén jelenik 

meg a Vörösmarty-féle kapcsolódás, aki csupán újra felfedezte a perzsa kori 

kapcsolat nyelvi maradványát. 
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A tartalommal kapcsolatos másik „gyilkos” Sebestyén-féle észrevétel az 

„Etelköz” eredete. Ez, ugyanis – oktat ki Sebestyén – Constantinus 

Porphyrogenetosz új-görög feljegyzéseiből ered, mely feljegyzéseket latin 

fordítás kíséretében Meursius 1610-ban adta ki Leydenben, s Bekker 1840-ben, 

Bonnban. Magyarországon csak a XIX. század első felében kezdték használni 

őket. (Sebestyén Ak. Ért. 1903,195-196.) Csakhogy Sebestyén nem tudhatta, 

amit mi már tudunk, s nemsokára közzé is teszünk, hogy volt a magyar 

rovásíróknak egy ó- és új-görögül pompásan tudó fiatal tudós barátja, aki elemi 

iskolában olvashatta a bíborban született feljegyzéseit ferrarai tanárai 

könyvtárából: Janus Pannonius. (Lásd: M. Gy: Janus Pannonius és a rovásírás). 

Mint e monográfiában kimutattuk, nem csak Janus témái, hanem legújabb 

olvasmányai, Platóntól a püthagóreusokig, az asztrológusoktól a kora keresztény 

kabbalistákig, beszűrődtek a rovásírás Mátyás kori énekeseinek tudástárába. Így 

került ide az Etel-köz, a Szeret-folyami megálló, Khorezm, Álmos ismeretlen 

történetváltozata és számtalan egyéb csoda, amelyekre Sebestyén fel sem 

figyelt, mivel a Kódexet alaposan nem tanulmányozta. 

Ami Anonymus krónikáját illeti, Sebestyén újabb módszertani tévedése, 

hogy a magyar királyi könyvtárak teljes pusztítása utáni állapotot, amikor 

mindent, ami még megmaradt s értékesnek látszott, a császári könyvtárosok 

Bécsbe szállíttattak 1560, majd 1686 körül, úgy állítja be, mint tényt: Anonymus 

mindig a császári könyvtár mélyén lapult, s bizony senki sem láthatta addig, 

senki sem tudhatott róla. Pedig 1530-ig, amíg e versek zöme íródott, még 

elérhető forrás volt, a kancelláriában dolgozó deákoknak, vagy legalábbis 

tudhattak róla! 

Az utolsó említett nagy ellenvetés a megégett oldalak kérdése. Immár az 

előző fejezetben is találkoztunk vele, s a megoldás nem egyszerű s nem 

egynemű. Ugyanis nem minden égés a kéziratokban származtatható egyazon 

okból. Vannak természetes égések, amelyek véletlen kiugró szikráktól 

származhatnak, amikor a rovás anyagokat gyújtósnak használták a XVII-XVIII. 

században, s a gyűjtők gyakran onnan mentették ki a rovásokat. (Hegyi Tah 

gyűjtemény). Más esetben a kis kerek égetéseket, amelyek nem ütnek át csak 

egy lapon, írás közben alkalmazták az eredetiben kiolvashatatlan szövegek 

eléggé fura jelzésére (SARGY I, SARGY III). A Karacsay kódex esetében 

figyelemre méltó, hogy az égett oldalak a 3a-10a oldalakon láthatók, aztán a 

18b/19a egy kis égés, 38b/39a oldalakon egy újabb található.  Mivel az első 

sorozat pont az a hét lap, amire a rovást írták az első kötegben, arra 

gondolhatunk, hogy a szövegekkel akkor történt valami baj, amikor a 

könyvkötőnél leválasztották a kötet elejéről és végéről a rovásírásos lapokat, s 

kiterítették őket, egyenként, míg a harmadik kötethez hozzákötést elvégzik. 

Próbáljuk meg elképzelni. Szétszedték a lapokat bekötésre várva, s ekkor 

történt? Ekkor hullott egy maroknyi szikra a szétszedett lapokra? A Második 

rész szerencsés volt, mert nem volt kiterítve, hanem két csomóban állt, s ezért 

innen csak két lap sérült? 

Ez egy elképzelhető szcenárium. Máskülönben a foltok zömmel 

aleatorikusak, s nincs valami olyan rész, amit kendőzni kéne az égésnek. Az 
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egyetlen hely, amely tudatosság-gyanús lehetne, az 5a alsó margóján levő 

égetés, ahol a kereszttel jelölt helyet magyarázza egy alaposan elégett lábjegyzet 

latinul. A vége kivehető: „Számos ének”, s akkor már sejtjük a lábjegyzet 

tartalmát: Kamad földjén született Kám a magyarok őse, amit ezen ének mond, 

avagy Jáfet, az ős, amit a Számos ének mond (SARGY III, 92 1 sor, vagy 352, 

8. sor (Kik Jáfet Szent Atyától / Származtatok Scitiából.) Mivel e lábjegyzetet 

Piber püspök írhatta, egyértelmű a válasz: ő a Jáfet-féle bibliai vonalat 

képviselhette. 

 2. A nagy különbség 
 

Ha most elővesszük a Karacsay kódex verseinek sorrendjét, és összevetjük 

mondjuk a Cicero kódexben megismert sorrenddel, meglepődhetünk, hiszen a 

Ciceróban ez az ének sorrendje: 

1. Magyarok elődeiről, 

2. Magyarok őseinek elődeiről, 

3. Magyarok vándorulatáról, 

4. Pannónia fogásáról (Hácegi Mihály hegedűs), 

5. A hét ó cserefáról (Hácegi János deák), 

6. Víznek és tűznek vetélkedése (Háccegi Pál deák), 

7. Élet képzete, 

8. Ország vezér kérdése, targa táltos felelete, 

9. Turulnak jövendölése, 

10.  Hét ó magyar elindulása Fű-színének völgyéből (Zalai Péter deák), 

11.  Tűzről (Gergő hegedűs), 

12.  Földről (Sándor hegedűs), 

13.  Vízről (Gergő hegedűs), 

14.  Levegőről (Mihál hegedűs), 

15.  Istenről (Gergő hegedűs), 

16.  Hun népek származása (Bertalan hegedűs), 

17.  Hun népek tüzei, 

18.  Hun vagyis magyari népek vándorulatáról (Péter hegedűs), 

19.  A tizenkét királyról (Péter hegedűs), 

20.  Atila vendégei (Pál hegedűs), 

21.  Dajka dúdol, 

22.  Atila mulatása (Pál hegedűs), 

23.  Atila lakomája (Szegedi Bertalan hegedűs), 

24.  Amit szereztek Szer előtt, 

25.  Dücsértető Árpádrul (A. Hegedűs), 

26.  Budai áldomás (Pál hegedűs), 

27.  Erdélyól (Mihál hegedűs), 

28.  Más Erdélyről, 

29.  A Turul mit jelent, 

30.  A kerek tengerről (Tuhutum végrendelete) (Pál hegedűs), 

31.  Szerről (Bertalan hegedűs), 
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32.  Különféle tündérekről (Gergő hegedűs), 

33.  Szerről és Gézáról (Miklós hegedűs), 

34.  Zoltánról (Gergő hegedűs), 

35.  Taksonyról (A. Hegedűs), 

36.  Gézáról (Miklós Hegedűs), 

37.  Géza megtér mert bort iszik Lázár hegedűs, 

38.  Látomás, 

39.  Szent István végső elszunnyadásáról (A. hegedűs), 

40.  Péter királyról (Pál hegedűs), 

41.  Béla megszünteti a pogányságot (Péter hegedűs), 

42. Király madarárul, 

43.  Kálmán kertet olt, 

44.  A csöngellőről, 

45.  A fáról gyökér nélkül, 

46.  Bősről (Miklós hegedűs), 

47.  Béla királyról, 

48.  Endre Király magtalan szunytáról, 

49.  Vak Béla királyról, 

50.  László királyról (Péter hegedűs), 

51.  Ugyancsak László királyról (Gergő hegedűs), 

52.  Endre király vigasztalása (Péter hegedűs), 

53.  Császna királyról (Lázár hegedűs), 

54.  Lajos király vigyázza a kilencedet, 

55.  Váradi Péter nótája (Péter hegedűs), 

56.  Pálról ki neveztek fülbemászónak, 

57.  Számos ének. (A. hegedűs), 

58.  Intő csillag, 

59.  A Fehérvári megrekesztésrűl, 

60.  Hattű vigasztalja rab urat (Székely Lajos hegedűs), 

61.  Gyászság Hunyadi Jánosért (Gáldi Károly), 

62.  Galgóci éneke(Szózat), 

63.  Mátyás király éneke (M. R.), 

64.  Mátyás a juhász, 

65.  Bécs elfoglalása, 

66.  Mátyás király elbeszélése, hogyan találta Patót (Gönci Márton), 

67.  Más Mátyás királyáról, 

68.  Mátyás le heveredtéből mi lett (Szalai János hegedűs), 

69.  Nyájaskodások házasságnak előtte, 

70.  Rózsáról s a gyöngyvirágról, 

71.  Mily messze estünk régi dicsőségünktől (Balog Miklós), 

72.  Petesek szabadultáról (Petendi Petes hegedűs), 

73.  A mohácsi veszedelem után, 

74.  Kis Károly Király sora (Karcsai András), 

75.  Hegedűs feltámadata, 

76.  Gyűrűváltás, 



 

 

868 
 

77.  A száj a száj (Piber János), 

78.  Kus jövendölése (Pécsi Vitéz Mihály), 

79.  Milyen kertész kell a lánynak (Pedúr Márton deák), 

80.  Földi és égi háború (Farkas Mihál a vajda nemzetségből). 

A Karacsay kódex 1. éneke a Ciceróban a 15, a második a 11, a harmadik a 

12, a negyedik a 13, az ötödik a 14, a hatodik a 2, a hetedik a 3, a nyolcadik a 

21, a kilencedik a 17, a tizedik a 19. És így tovább, ide oda szökellve. A 

tizenötödikig így van, e listán ugrálunk, utána 4 ismeretlen következik (16. Ság 

áldozata; 17. A székelyekről; 18. A kis kerek tóról; 19. Kelír táltos), 20. 

visszatérés a Ciceró kódex listájára: A kerek tengerről (Tuhutum végrendelete) 

30. ének; 21. Attila lakomája a Ciceróban 23; 22. Dicsértető ének Árpádról, a 

Ciceróban 25; 23. Zoltánról, a Ciceróban 34; 24. Géza megtér mert Bort iszik a 

Ciceróban 37; 25. ének Látomás = Ciceroban 38. Nem folytatjuk, mindenki 

kikeresheti a párokat. 

Mi van, mi történik? Hol van itt a beígért gépies másolás? 

Nos, a mechanikus másolásról nyugodtan lemondhatunk, mivel abból, 

ahogy a két anyag egymáshoz viszonylik, kiderül, hogy itt két eltérő érdek, két 

eltérő szempont érvényesül: 

A Ciceró kódex felépítése alapsémája egy Annales. Pontosan ez az a 

struktúra, amit Ennius nyomán Janus Pannonius szeretett volna megvalósítani, 

ám úgy tűnik sohasem készült el vele, s amije volt, azt pedig Váradi Péter 

elkobozta és megsemmisítette, mivel Mátyást csak a saját dicsősége izgatta 

igazán, a többi Királyok csak alkalmi mulatságokon, ünnepélyeken kerültek 

szóba. Ezt a gyűjteményt Kova Áron alakította ki és a legrégibb időktől haladt 

Mohács felé. Ez 1530-ban készült, s a történelmi vázra, mint valami 

karácsonyfára aggatta rá az általa ismert, s jónak tartott versanyagot. A 

gyűjtemény mai tudásom szerint nem a mai formát viselte, mivel az Annales 

logika szerint a művet a Magyarok Istene elképzelés jegyében fogalmazta, s 

ezért élére a Magyarok Istene éneke kellett kerüljön, majd a 4 alapelem, s utána 

kezdődött a kronológiai rész. 1540-ban Szegedi Kis István rakhatta össze a mai 

formára. Mivel ő reformátor volt, feltételezem, hogy zavarta az eredeti 

kéziratban szereplő platonizmus, s ezért ezt hátrébb csúsztatta, az ősi vallás 

emlékei helyére, a Hun verscsokor elé. Hogy ezen felől még mit módosított, azt 

csak egy szerencsés korabeli változat mondhatná meg. 

A Karacsay kódex anyagát nagyjából hasonló alapanyagból szerkesztették. 

Az elv itt a Magyarok Istene elv hangsúlyozása volt, ezért az Isten, s a platonista 

négy elem, mint magyar ősvallás került az élre (vagy maradt az élen). Nagy 

valószínűséggel elhagyták a nagy deákos anyagokat Magyarinak elő-üsiről (I), 

A Bécs megvívását, amelyeket Kova Áron írhatott, a Zalai Péter Kaukázusi kis-

eposzát, s néhány kevésbé fontos szerzőt. Az énekesek közül kimaradt a Váradi 

Péter gúnyolódása a gazdagokról, s gazdag papokról. Ezért vélem úgy, hogy 

alapjában Bethlehenfalvi Thurzó Sándor, a Királyi Kúria bírója lehetett, aki ezt a 

változatot összerakta. Ő még vagy hét szerzőt kihagyott, akik szerepeltek a 

Kova gyűjteményben, ám helyükre legalább ugyanannyi új szerzőt iktatott be. A 

platonista elemek biztos útmutatók a Thurzó családhoz, akik a Jagello kor alatt a 
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magyar platonizmus udvari változatának fő támogatói voltak, ám a pénz- 

arisztokrácia részeiként nem túlzottan szerették az olyan énekeket, mint a 

Váradi Péter, ezért ezt biztos ő cenzurázta ki. A Fáról gyökér nélkül, a Bős, meg 

Gönci Márton és Szalai János harácsolás ellenes versei is kikerültek. Ugyanez 

az elv magyarázza, hogy miért maradt ki Thurzó kedvence, Tilay V. éneke: ez a 

harácsoló főurak ellen íródott! 

3. Az ábécé kérdés 
 

Sebestyén Gyula tézise, hogy csalásai kezdetén Somogyi Antal csak Bél 

ábécéjét ismerte, csak a végén tanulta meg Telegdit. Ezért írta a Karacsay 

kódexet Telegdi féle betűkkel, mert ez az egyetlen, amikor nem XVIII. századi 

betűkkel írnak egy XVI. századinak hazudott szöveget, hanem egy XVI. századi 

ábécével egy XVII. századit. (Akad. Értesítő 1903, id. cikk, 201.) Az eredmény, 

a végső ítélet: „Somogyi Antal rovás-írásos vállalkozása felett nemcsak a sok 

apró botlás árulásai alapján török pálczát, hanem azért is, mert egészében véve 

hamis volt.” 

Tisza András számítógépes kigyűjtése alapján a Karacsay kódexben két 

alapvető írást használnak: 

Azonban a Karacsay gyűjtemény dobozában megtalálható legteljesebb 

hosszú szövegek a II. Lajos kori énekeskönyvből és a Hegyi Tah György-féle 

gyűjtemény legrégibb ábécéi olyan ábécé-formával íródtak, – a kunos ábécével 

– amely sokkal közelebb van Bélhez, mint a Telegdi vagy a Nikolsburgi ábécé. 

A két utóbbi főként Erdélyben volt használatban és vésett, rovott emlékekre 

használták, míg a kunosnak nevezetből különféle Felvidéken használatos 

papíralapú írásra alkalmas ábécék keletkeztek. 

Ha Sebestyén nem sak hősködött volna, hogy ő a teljes anyag ismeretében 

tör pálcát Somogyi felett, s valóban átolvasta volna ezt az anyagot, akkor 

láthatta volna azt, ami 1890-ben már olvasható volt. De őt nem érdekelte Király 

Pál igazsága, hanem csak az: miként tudja bizonyítani, hogy mindez, amit 

Király birtokol, hamisítvány! 

Hogy az egyes ábécék jelei hogyan viszonyulnak a kor egykorú más vidéken 

használt jeleihez, ennek kutatása egy másik feladat, mi nem térünk ki rá itt. De 

hisszük, hogy a feltárt történelmi keretek egyre szilárdabbá teszik a több, eddig 

szétszórt rovásleletek anyagának elemzését, s kimutathatják végül, hogy miként 

keletkeztek helyi variánsok, s ezek földrajzi elterjedettsége mekkora is volt. 

Hogy egyes személyek mikor voltak egyszerűen átvevők és terjesztők, s mikor 

léptek fel a rendszer megújítóiként, ez is hosszú kutatói feladat. 

4. Akadémiai kutatás: felülről kapott utasítás végrehajtása 
 

A Sebestyén féle dolgozat azt a látszatot kívánja kelteni, mintha dr. Szőcs 

Géza és Tóth Béla felháborodott levelére reagálnának (1902. nov. 5), majd az 

Akadémia Nyelv és Szépirodalmi osztálya 1902. dec. 1-én az I. és II. osztályból 

3 + 2 tagot választ ki, majd 1903. február 13-án meghallgatnak 3 beszámolót, 
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majd mindezek összegzését(?) előterjeszti ifj. Szinnyei József a március 23-iki 

ülésen. 

Pedig a dolgok nem így játszódtak le. 1892. szeptember 30-án az alispán, a 

főszolgabíró, Szentkláray Jenő apátkanonok akad. lev. tag és Berkeszi István, a 

Magyarország vármegyéi sorozat egyik szerkesztője rohanja le Omor községben 

Tar Mihályt és fiát, igyekszik megfélemlíteni, rábizonyítani, hogy csaló. De 

kiderül, hogy külön-külön hibátlanul írnak bármiféle szöveget diktálás után, 

vagy olvasnak. Csak a régi írás folytonosságát nem tudják igazolni, mert az idős 

Tar meghalt, s az ő rovásbotját megrágta az egér, s kidobták. (Délmagy. Tört és 

Rég. Társ. értesítője 1902, IV, 88-95.) 

5. Az eredmény, csalás ügyben 
 

Utána Király Pál kivégzése következik. Nem sikerül. Hiába ír több 

Akadémikus, jeles tudós, kiderül, a dolgozatok tele vannak csúsztatással és 

csalással a tudósok részéről. Ekkor valaki egy napon át kint tartja Király Pált az 

udvaron, majd a megbetegedő tanárt sorban három orvos kezeli, míg orvosi 

műhibaként egy hét múlva eltemetik. Okt. 6-án meghűlt, okt. 12-én elhunyt. 

Eddig két orvos nevét sikerült megtudni, s azt is, hogy teljesen ellentmondó 

diagnózist adtak, és kezelést is. A harmadik nem tudjuk, ki volt. (Magyar Szó 

239. sz. 1902.okt. 10. p. 7.) A felelősség az égiekévé válik. 

De csodamód, míg Király Pált vesebántalmakkal, meg hashártyalobban 

kezelik, ahelyett, hogy a tüdőgyulladását vizsgálnák, a budapesti sajtóban 

megjelenik, hogy október 8-án egy akadémiai küldöttség ment le Omorra, ahol 

megállapították, hogy Tar Mihálynak nincs egyetlen bizonyítéka sem, hogy 

ismerte volna a rovásírást az apja is, hát még a Nagyapja! (Budapesti Hírlap, 

276. sz. okt. 8. p. 7; Pesti Hírlap. okt. 8. p. 9; Szegedi híradó, 1902. okt. 8.) 

Látható, hogy a negatív eredményű, Tar Mihályt lejárató kampányt a hivatalos 

média azonos szöveggel Király Pál nyakába varrja, amikor már nem tud 

tiltakozni! A negatív vizsgálati eredményt pedig pozitívnak tünteti fel! 

November 5-án a lapok szerint országos felhívások jelennek meg a rovásírás 

emlékek összegyűjtésére (Sebestyén Gyula, Magyar Szó 1902. nov. 5, hiszen 

Fischer Károly Antal, és Dr. Szőcs (Szöts) Géza eddig ismeretlen új emlékek 

sorát mutatja be. (E cikket nevezik ki később az Akadémiához írt kérelemnek!) 

December 1-én választják ki az akadémiai bizottságot. Február 3-án a bizottság 

megtartja a munkaülését és meghatározzák, hogy mi legyen a vizsgálat tárgya. 

Csak a Karacsay kódex, avagy a teljes rovásírás folytonossága? Megállapítják, 

hogy az utóbbi. 

Ekkor feláll a három felkért szakértő, akik az előbbi kérdés szellemében 

meg is írták már az előadásaikat, s ott helyben fel is olvassák! (Akad.  Ért. 1903. 

I, II és III. melléklet.) 

Nos, álljon meg a fáklyásmenet! Hogyan lehet az, hogy egy kutatás úgy 

történik, hogy a cél megismerése pillanatában már el is készült a munka? Sajnos 

ez csak akkor lehet, ha minden egy előre megadott program alapján történt, 

vagyis, manipuláció. 
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Ha jó szándékúak vagyunk, akkor azt mondjuk: Igen, az urak ezt tudták, de 

komolyan kutattak legalább decembertől februárig. Sajnos erre semmi 

bizonyíték: négy Szegeden megjelenő lapot néztünk át, de egyikben sincs 

nyoma a Szegedet meglátogató akadémiai küldöttségnek, bár minden kis 

eseménynek nyoma van. Van lap, amely mindenki nevét rögzíti, aki egyetlen 

éjszakát is töltött a szegedi szállodák valamelyikében! De itt nincs nyoma egyik 

érintett úriembernek se. De az előző években bizony Király Pál gyakran 

előfordul, hogy itt járt és tanulmányozta a gyűjteményt. Sebestyén Gyula nevére 

azonban nem bukkantunk! Úgy tűnik, hogy Sebestyén csupán a címleírásokat 

kapta meg, s a szövegekből csak azt az öt verset ismerte meg, amelyik a 

korabeli lapokban szerepelt. Ezért aztán fogalma sem volt, sem Piber Jánosról, 

meg arról sem, hogy pontosan hány oldal a rovásszövegek száma, és azt sem 

tudta, hogy mi a tartalom. 

Így tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy a tanulmányok, amiket az 

Akadémia készített 0 értékűek. A szerzők két-három (talán levélben megkapott 

szón lovagolnak), a témát nem ismerik. Ugyanez vonatkozik az Akadémia által 

kiadott kiadványra, amelyből csodálatos módon kihagynak minden jelentős új 

felfedezést. Hogy lehazudják a további üléseken jelen levők nevét és számát, azt 

már régebben kimutattam. A Karacsay kódexről írt könyv tehát nem tükröz 

semmiféle igazságot, csakis az adott kor politikai manipulációira példa. 

Az általunk nemrég Somogyi Antal rovásírásos gyűjteménye IV. kötetében 

kiadott teljes szöveg – teljes átírása Tisza András műve – tehát kitárja a kaput a 

valódi kutatás felé. Az itt található sok segédanyag, töredék átírás (M. Gy. 

munkája) pedig újabb lehetőségeket mutat be, növeli nemcsak a papíralapú, de a 

vésett feliratok gyűjteményét is. 

 

III. Irodalmi titok: Janus Pannonius a rovás tudósa 
 

Az általam felfedezett 11 rovásírásos kódex vizsgálata közben talált, részle-

tes filozófiai és asztrológiai utalások elemzése nyomán fogalmaztam meg azt a 

tézisemet, miszerint ezek Janus Pannonius hatására kerültek be a jelzett doku-

mentumokba. Ezirányú további vizsgálódásaim pedig olyan következtetésekre 

vezettek, amelyek a magyar hagyománymagyarázat és a Balassi előtti magyar 

irodalom több vetületét új megvilágításba helyezik.1935  

A Nikolsburgi ábécé a magyar rovásírás legrégebbi ismert fennmaradt ábé-

césor-lejegyzése. A jeles írásemlék alkotójának személye egészen 2004-ig isme-

retlen volt, amikor is újonnan megjelent könyvében Vékony Gábor rovásírás-

kutató arra a megalapításra jutott, hogy az írásemlék feltételezhetően Janus Pan-

noniustól származik. A közelmúltban elhunyt kutató következtetéseit elevenítet-

tem fel és gondoltam tovább. A Nikolsburgi ábécé a korban következő teljes 

ábécésort (Miskolci Csulyak Istvánét) több mint 100 évvel megelőzi. 1933-as 

felfedezése kisebb szenzáció volt, felkavarta a rovásírás (XX. sz. elején amúgy 

                                                 
1935 Vesd össze: Mandics György: Janus Pannonius és a rovásírás. Magánkiadás, Bp., 2015. 
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is virágzó) kutatását és új lendületet adott neki. Csak a Bolognai rovásemlék 

vetekedhet jelentőségével. 

 

 
A nikolsburgi ABC eredeti képe.1936  

                                                 
1936 http://mult-kor.hu/image/article/index/oskor/mny70.jpg.  

http://mult-kor.hu/image/article/index/oskor/mny70.jpg
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 Janus Pannonius itáliai követi útját tanulmányozva megállapítottam, hogy 

nagy költőnk egy nálunk felállítandó egyetem számára olyan nyelvtankönyvet 

tervezett, amely szem előtt tartja a magyar hagyományokat és ezért tartalmaznia 

kellett a rovás-, valamint a kor műveltségében akkor divatba jövő héber írást. Ez 

utóbbiról Firenzében Marcello Ficino tájékoztatta. Kapóra jött Janusnak a latin 

hatástól szabadulni, hogy a héberben eltérő hónapneveket és évszerkezetet talált. 

Az itt látható lap felső részére nagy valószínűséggel a rugonfalvi származású 

követtársa, Nyújtódi Székely Miklós zágrábi esperes írta fel a rovás ábécé betű-

it, alatta annak latin megfelelőivel. A lap legalsó részére valószínűleg maga Fi-

cino írta rá a héber ábécét és számokat, és végül a hónapok nevét. Ezt a lapot 

egy kódexbe kötve Janus Pannonius magával vitte Mátyás csehországi hadjára-

tára is, ahol barátjánál, az olmützi püspöknél hagyta. Ennek a püspöknek a halá-

la után a lap egy 1483-as ősnyomtatványba került át, majd végül a késői feltalá-

lás helyére, a nikolsburgi (ma Mikulovo) Dietrichstein hercegi család birtokába 

ment át.1937   

Ez a család 1933-ban a svájci Luzernben árverésre bocsátotta teljes könyvtá-

rát, és ekkor az ominózus lap is előkerült, története folytatódott. A leltárban a 

lap tetején olvasható felirat: Littere Siculorum (Székelyek betűi) miatt értesítet-

ték a Magyar Nemzeti Múzeumot, amelynek nem volt elég pénze a felajánlott 

árverésen kívüli elővételre, így Jakubovich Emil könyvtárigazgató csak a Janus 

Pannonius-féle lapot vette meg, ami az ismert származási helyéről a Nikolsburgi 

ábécé nevet kapta és napjainkban az Országos Széchényi Könyvtár őrzi. 

 

Visszatérve Janus Pannonius naptártevére, naptár reformjára, a lényeg, hogy 

ő szeretett volna megszabadulni a latin hónapnevek nyűgétől, és népi hónapne-

vekre építkezni. Kapóra jöttek indoklásként is az éppen megismert zsidó naptár 

babiloni eredetű hónapnevei, mintaként szolgáltak. Ezek hitelessége vitatott, de 

annyi bizonyos, hogy az ősi héber hónapnevek a természettel voltak kapcsolat-

ban: kalász, virág, őszi esők, magtárba hordás, vetés, második sarjadás, lenara-

tás, zabkaszálás, aratás, szőlőmetszés, gyümölcsszedés hónapja ismeretes. 

Egyébként a lengyel papság is hasonló módszert választott még a reformáció 

előtt a keresztény kultusz mély beolvasztására: csak 2 hónapot vett át a római 

naptárból (március, május), a többinél megőrizte a parasztnaptárt. Ugyancsak 

szinte bizonyos, hogy Sylvester (Erdősi) János is Janus Pannonius művéből me-

rítette hónapneveit: szőlő érlelő, szőlőszedő, borvető, borlátogató, vígan lakó, 

tél harmad, tavasz elő, tavasz másod, tavasz harmad. Erdősi magát Johannes 

Sylvester Pannonicusnak írta. Ami nem véletlenül hasonlít Sylvester forrásának, 

Janus Pannoniusnak a nevére.  

Janus Pannonius kegyvesztettként halt meg, a hagyatékot Mátyás király 

gondoztatta, azaz cenzúráztatta, ezért lázadó versei megsemmisültek. Janus 

Pannonius hagyatékát a „magyar papság”, a pálosok, a ferencesek rejtegették 

celláikban. A ferencesek erdélyi tevékenységének lényege, hogy – Szent Ferenc 

misztikus kereszténységét követve, tehát szakítva a nyugati kereszténység hata-

                                                 
1937 Lásd: Róvott múltunk I. 437-438. oldal. 
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lom- és pénzorientált, férfi-centrikus gondolkodásával – mindkét nemet egyfor-

mán szólítja meg.1938  

Janus Pannonius sorsa aztán az lett, ami a magyar rovásírók sorsa. Ha ma-

gyar nyelvtant és magyar írástant írt, hát annak meg kellett semmisülnie. Sze-

rencsére nem semmisült meg teljesen és ezentúl neki is köszönhetjük eme régi 

írásunknak az újjászületését.  

 

 
Mandics György sepsiszentgyörgyi előadásának plakátja. 

 

 

                                                 
1938 Részletesebben lásd: Róvott múltunk I. 142. oldal. 
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Mandics György 2016-os nyitrcsehi elődásánk plakátja. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  




