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Bod Péter ismeretlen levele 
Sinai Miklóshoz 

Bod Péter a magyar nye lvű i rodalomtör ténet - í rás első nagy egyénisége. Magyar Athénas c. 
művében 528 tudósunknak, í rónknak áll í tott emléket.1 

Bod Péter é l e tművének és korának j o b b megismerését és megértését segí t ik elő a lennma-
radt leveleiEzek Szép bizonyságai ada tgyű j t ő munkásságának , tudományos érdeklődésének 
éppúgy, mint önzetlen segítőkészségének. Ismer te tésünkkel most egy ilyen, 1765-ből való le-
velére szeretnénk fe lhívni a figyelmet. A levél a debreceni kollégium könyv tá rának kézirat-
tárában rejtőzik.3 Kitűnik belőle, milyen készséggel válaszolt Bod Péter Sinai Miklós profesz-
szornak, aki tör ténet i előadásaihoz kért segítséget. 

A ter jedelmi kor lá tok miatt csupán néhány részlet be tűh ív bemutatására vál lalkozhatunk. 
Méltónak ta r t juk azonban a dokumentumot arra is, hogy később egészében is olvasható legyen 
valamelyik i rodalomtör ténet i vagy tör ténet i folyóiratban. 

Bod Péter és Sinai Miklós kapcsolata az eddig ismert levelezésük alapján 4 két i rányú volt . 
Sinai egyrészt ada toka t kér t és kapott történeti , egyháztör ténet i előadásaihoz, másrészt ö is 
igyekezett segíteni Bod Péter adat fe l táró munkájá t . Bod most bemutatandó levelének beveze-
téséből lá that juk ke t t e jük viszonyának közvetlenségét, jó kapcsola tuk mot ívumai t : „Nem szok-
tam adós maradni levéllel senkinek; annál inkább kegye lmednek , akinek Ekklésiáink dolgaiba 
való hasznos szorgalmatosságát nem csak szeretem, hanem nagyon is be tsülöm." 

Levele első részében óv j a Sinait attól a helytelenül e l t e r j ed t szemléletmódtól, miszerint a re-
formáció te r jesz tésében egyet len személynek, Perényi Péter udvar i papjának, Siklósi Mihály-
nak lett volna a l egnagyobb jelentősége. Hangsúlyozza, h o g y nem szabad lebecsülni Perényi 
többi városaiban működő papok érdemei t . így Dévai Biró Mátyásét, Székely Istvánét, akinek 
— ma már sajnos elveszet t — iskolai o lvasókönyvét 1538-ból Bod Péter még „kezében tar tot -
ta". Ugyanígy kiemeli Szántai István szerepét , aki „első J á n o s Király idejében Kassán világos-
kodott , mint lámpás". Felsorol ja azon szerzőket, akik Siklósi Mihály je lentőségét abszolutizál-
ták: Pápait, Tolnait, Pelei t és Hanert, aki „meg is bánta ez után ezt a könyvé t" . 

Bod levelének második részében Sinai könyvkérésé re válaszol: „Az Eger Völgyi Confessió 
iránt ír tam mindjár t Tiszt. Prof. Aj t a i Űrnak, Enyeden, hogy írassa le; söt min thogy azon Bib-
l iothékának leg első rendbe szedője annak idejében én vol tam, úgy emlékezem, hogy nem tsak 
egyszer, hanem többször is ott megtalál tat ik, ar ra kér tem, hogy ha egyszernél többször talál 
lenni egyik exemplár t a jándékozza a Debretzeni Koll. Bibl iothékájának, a Debretzeniek ezt jó 
néven fogják venni s megszolgálni t u d j á k . " 

A továbbiakban ígéri , hogy Szikszói Bálint levelét a neves reformátorhoz, Bézahoz, ha talál 
valakit , akkor lemásol ta t ja Sinai számára. A másolókapaci tás és az idő h iányára utalva szomo-

'Torda István: Bod Péter és a „hazára tartozó do lgok" . Bod Péter: Magyar Athénas. 
Magvető, 1982. 492. old. 
Tlod Péter leveleinek döntő többsége minden bizonnyal elvesztett, i l le tve még ismeret-
len helyeken re j tőzhet . Az eddig ismert levelei a következő helyeken találhatók nyom-
tatásban: Magyar Könyvszemle (1882. 257—263); Pro tes táns Szemle (1900. 661—662. o.); 
Erdélyi Múzeum (1907. 193—208., 256—260., 328—335., 383—392. o.) I rodalomtör ténet i 
Közlemények (1973. 591—592. o.) összesen 39 darab . 
^Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára . Kézirattár R 921. 2 ff. 
4Rácz Károly közölte Sinai Miklós leveleit Bod Péterhez, 1763. X. 12-i és 1766. I. 20-i 
keltezéssel a Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező 1872. évf. 49. és 51. o. A 
második levélre hivatkozik Révész Imre: Sinai Miklós és kora = B.pest, 1959. 63. o. 
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rúan jegyzi meg, hogy „sok drága momentumokat ki kellett botsátanom kezemből lévén Pap-
ságomnak egész idejében a minden napi szolgálattal igen megterhel tetve mind a mái napig is" 

A levél harmadik részében pontokba szedve válaszol Sinai történeti személyekre vonatkozó 
kérdéseire: 

„ / . Dévai Máttyás hol halt meg? Nem találom nyomát. 
2. Batizi Andrásról? 1541-dik esztendőben volt Vitebergben, lett Újhelyi Pap, meddig élt nem 

tudom: írta ezeket az énekeket Hallotuk Üristen atyáinkról 
Jer di tsérjük ez mai napon az mi Ürunkat 
Kristus feltámada, ki é r tünk meg holt vala 
Jövel Sz. Lélek Ür Isten, lelkünk vigassága 
Kristus feltámada, nekünk örömet ada 
Ember emlékezzél a szomorú halálról 

Kár, hogy a régi énekek közzül az illyeneket a mostani tudósok kiherélik. Turi Pál volt Sz. Pé-
teri Pap, de az Pátrónussa haragja elöl jött az Erdélyi Fejed, birodalmába Biharra, azután ment 
Szántóra. 

3. Sztarai Mihály 1554-dik esztendőben volt Tolnai Pap, nem tudom mikor halt meg azt sem 
mikor volt Debretzeni Pap. Az Athanasiusról ki adott Hymnusa nálam vagyon Deb. 1554 esz-
tendőben 

4. Azon titulus nélkül való M. könyvnek ki légyen írója nem tudom. 
5. Kálmantsehi Santa Mártonról? Tudom, hogy 1538 esztendőben Canonicus et Rector Scho-

lae Albensis v o l t . . . 1541 esztendőben fordult meg Német országban, azután híres Prédikátor-
nak tartatott M.országban s Erdélyben, volt Debretzeni Pap is. Megöletett Berekszászon egy 
Barát által 1571 esztendőben." 

A közölt adatok után hozzáfűzi, sok, ehhez hasonló jönne világosságra, ha egy „munkátskám 
megjelenhetne", melynek Litterata Panno-Dacia címet adta. Mint tudjuk, e munkája kéziratban 
maradt, de továbbfejlesztett változata, a Magyar Athénas két év múlva hagyta el a nyomdát. 

Levele befejező részében kiadási terveiről, gondjairól számol be, majd meleg hangú sorokkal 
búcsúzik: „Kegyelmed dolgait pedig az Istennek ajánlom, ö felsége kegyelmedet éltesse soká-
ig. hogy a Nemes Tanuló If júságot böltsen vezethesse a jó tudojnányokba. Én pedig maradok 
Kegyelmednek kész szolgája, jóakarója Bod Péter." 

A levél bizonyítja, hogy Bod Péternek nemcsak adatgyűjtő, adatmentő szorgalma lehet mind-
nyájunk előtt példa, hanem az igazi tudósra jellemző segítőkészsége is. Hiszen kutatási ered-
ményeit, mint láttuk, látható örömmel osztotta meg tudós debreceni kollégájával. 

Dr. Varga Gábor 

„Felséged küldje 
főkapitányát hadaival 
miközinkbe . . 

Közép- és Délkelet-Európa (a Balkán) népeinek sorsa a Duna térségében, a különféle etni-
kumok e nagy „országútján", nemcsak manapság, hanem a középkor viharos századaiban is 
számtalan ponton érintkezett egymással, különösen a török hódoltság időszakában. Am ennek 
ellenére e kiterjedt kapcsolatrendszerről va jmi keveset kutat tak fel historikusaink, noha nem 
csekély időszakról van szó, hiszen a török uralom hazánkban másfél évszázadig tartott , viszont 
több balkáni népnél, így a bolgároknál is, fél évezredig! 

A két nép történetírása a török időkből csak Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi János bul-
gáriai küzdelmeit tárta fel, valamint néhány magyar (erdélyi) utazó 17. századi útibeszámolóit. 
Mivel e rendkívül nehéz kor haladó, szabadságharcos kapcsolatai még egyáltalán nincsenek 
feldolgozva, minden bizonnyal mindkét nép számára érdeklődésre tarthat számot az a magyar 
nyelvű, korabeli levélfordítás, melynek eredet i jé t a 15 éves háború (1593—1606) egyik leg-
viharosabb esztendejében, 1596-ban vetet ték papírra a „Győzelem Városában", midőn III. 
Mehmed szultán óriási hadigépezete — görög, bolgár és szerb földön át — hazánkra zúdult. 
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Kémjelentés — üzenet 
Az értékes katonai információkat és fegyveres segélykérést tartalmazó levelet, amely el-

eddig a magyar hadilevéltár török kori gyűj teményében aludta Csipkerózsika-álmát, mai he-
lyesírással, ám teljes tartalmi hűséggel közöljük: 

„Minden fejedelmek közül kiválasztatott és bölcsességgel, becsületes nemzetséggel, szeren-
csével, hírrel, névvel, vitézséggel Istentöl ajándékoztatott felséges királyunknak, ki mennyor-
szágból adatott koronával megkoronáztattál, Erdély országának és nekünk királyunknak, 
holtig való hűséges szolgálatunkat ajánljuk. Kegyelmes Urunk, az itt való hírek és állapotok 
lelöl azt írhatjuk Felségednek, hogy mikoron a pogány török császár személye szerint Driná-
polyhoz jutott vala, akkoron küldöttünk vala táborába bizonyos embereinket oda, hogy a csá-
szár hadát valóságosképpen megkémlenék. Azért Felséges Urunk, minekünk bizonyosan meg-
hozzák, hogy hadában több nép nem volna százezernél, de az is mind rossz, mezítelen több-
nyire, csakhogy számlál hatatlan sok ezer tevéivel, öszvéreivel, bivalyaival tetszik soknak tá-
bora. A császár népének számát pedig lö szpáhiktól, janicsároktól értették a kémek, és hogy a 
török rettenetes nagy félelemben, rettegésben volna. 

Drinápolyból hogy eljött, Szófiához jött, annak utána ott két nap volt, onnan bocsátott 
kapudzsikat Razgrádra Haszán basa után. Plevenre juta július 30-án, oruiat a császár után Nán-
dorfejérvárra. Indulatját pedig a császárnak, hova legyen, a kémek bizonyosan hozták meg, 
hogy Bécs alá menne. Azt megvevén, mind az egész Németországot elpusztítja, rabolja. Oruiat 
megtérvén, Erdélyt s Havasalföldet úgy vegye meg, és a Dunán által menvén, Drinápolyban 
teleljen. Ilyen gondolatban vannak, kit az isten meg ne engedjen nekik, hanem mind csószá-
rostól oda veszesse! Ami a Dunán való hidak csinálását nézi, mostan sehol semmi hidat nem 
csinálnak, mert amely hídnak való hajójuk volt is, azokat is mind elmerítették a Dunába. 

Mi mindnyájan, egyházi rendek, lö népek és mind az egész országban levő község, kérjük az 
istenért Felségedet mint kegyelmes urunkat, hogy Felséged küldje főkapitányát hadaival mi-
közinkbe, mert most vagyon az ideje annak amit annak előtte is Felségednek eleibe adtuk. 
Mostan itt Nikápolyban is csak másfél ezer sincsen, aki vagyon is, mind rossz nép. Mi is, a mi 
ígéretünk és fogadásunk szerint, Felséged mellett mind egy lábig készek vagyunk feltámadni, 
csak adná a kegyelmes úristen nekünk azt érnünk, hogy Feleséged hadát itt láthatnák közöt-
tünk!" 

A „Győzelem Városa" 
A konspirációs okokból se címzést, se aláírást és datálást nem tartalmazó jelentésből annyi 

azonnal kiderül, hogy ,,itt Nikápolyban" fogalmazták. Márpedig a Duna bulgáriai szakaszának 
középső folyásánál el terülő Nikopol város neve, melyet még 629-ben alapított I. Herakleiosz 
bizánci császár, a perzsákon aratott győzelme örök emlékére (Niké: győzelem, polisz város), 
jól ismert népünk számára is ama baljós emlékezetű, hires ütközet révén, melynek során 1396. 
szeptember 28-án itt ver te tönkre Jildirim (Villám) Bajezid szultán azt az európai keresztes 
hadat, amelyet Zsigmond magyar király vezetett. 

A bolgár nép eme — nem kis hányadában magyar fegyverekkel vívott — „mohácsi csatája" 
egész Bulgáriát török uralom alá juttatta. Nikápoly (Nigbolu) hosszú évszázadokon át kiemel-
kedő jelentőségű oszmán katonai centrum — végvár, hadikikötö, szandzsákszékhely — gya-
nánt szolgálta a hódítók érdekeit, melynek a magaslatot uraló, 2 kapus, 26 tornyú várából gya-
korta indultak török portyák és hadjára tok a távoli magyar területek ellen is. 

A keresztény elnevezését meghazudtolóan, sorsdöntő török győzelem városává lett Nikápoly 
emlékezete mindmáig az egyik legsúlyosabb csatavesztésként él népünk történelmi tudatában. 
Az éppen két évszázaddal későbbi, bolgár—magyar szabadságharcos kapcsolatok fényében ta-
lán némileg világosabbá válik a bolgár Nikopolról alkotott eddigi' képünk kissé túl sötét tó-
nusa. 

A dátum 
A nikápolyiak jelentésében csupán egyetlen időpont szerepel, amely szerint Haszán pasa — 

ruméliai beglerbég, az al-dunai front szerdár ja (főhadparancsnoka) — július 30-án Plevenbe 
érkezett. Ez ónaptári megjelölés, mivel a hódoltsági protestánsokhoz hasonlóan, a balkáni gö-
rögkeleti népek sem vet ték át XIII . Gergely pápa naptár reform ját. Ekként a 10 napos „lemara-
dást" hozzáadván, megkapjuk az újnaptári , augusztus 9-i dátumot. 

A felderítők tehát augusztus 9-én találkoztak Haszánnal, s mivel Plevent már csak félszáz 
kilométer választotta el Nikápolytól, másnap hazaérhettek. További támpontot nyúj t számunk-
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ra a magyar levélforditás dátuma: 1596. augusztus 23-a, mely az irat hátlapján, latinul szerepel. 
Ez már újnaptári megjelölés, mivel a jezsuiták által nevelt, római katolikus vallású Báthory 
Zsigmond gyulafehérvári kancelláriája mindig az új időszámitás szerint datált. 

Nikápolytól, az Olt völgyében északra, esetleg Ruszén át Giurgiuból, ahonnét katonai gyors-
futár-lovasposta közlekedett, egy hét alatt mindenképpen az erdélyi fejedelem székhelyére ér-
hetett az üzenet. Eszerint az eredeti levelet valamikor a hónap közepe táján fogalmazhatták, 
miután a mély t i tokban szervezkedő „egyházi rendek, fő népek" megvitatták a helyzetet a 
szultáni haditáborból visszaérkező felderítőkkel. 

A „király" 
Mivel a megszólítás kifejezetten Erdély uralkodójára vonatkozik, a nikápolyi levél címzett-

je csakis az a Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem lehet, aki a hazafias katonai csoport élén 
álló Bocskay István nagyváradi főkapitány (későbbi szabadságharcos fejedelem) gyors fegyve-
res akciójával 1594 nyarán megtörte a törökbarát politikusok hatalmát, s szövetségre lépett a 
törökellenes európai keresztény koalíciós hatalmak vezetőjével, Habsburg Rudolf német-római 
császárral, Magyarország királyával. Ezáltal a két magyar országrész népe elkerülte a gyilkos 
testvérháborút — Báthory már 1593 őszén parancsot kapott a szultántól, hogy „Az ördögöknek 
és ebeknek országára reá menj s azt pusrMtsad, égessed és zsákmányra hányjad . . ." sőt, ezen 
messze túlmenően, a szomszédos román vajdaságok, Moldva és Havasalföld bevonásával Er-
dély tovább szélesítette a törökellenes egységfrontot , reményt nyújtva az elnyomott balkáni 
népeknek is a gyűlölt török uralom alóli f ^szabadulásukra. 

A kiváló diplomáciai érzékkel rendelkező erdélyi uralkodó nemcsak a keresztény fővárosok-
ba küldte el segélykérő követeit, hanem érintkezésbe lépett a doni kozákokkal s a török által 
leigázott szerb, bosnyák, bolgár és görög népek képviselőivel is. A felkelésre szervezkedő 
nikápolyi bolgár hazafiak üzenete ebben a helyzetben érkezett az erdélyi „ki rá ly" székhelyére. 
Mert bár ma már eléggé furcsának tűnik, s alighanem a prágai császári udvarban is össze-
húzott szemöldökkel olvashatták, de a balkáni görögkeleti írástudók és a középszintű moha-
medán kancelláriák jobbára királynak címezték az erdélyi uralkodót. Ez a titulus szerepel, 
többek között, Mihai Viteazul havasalföldi vajda. Veli kapudzsi basa, Mehmed 3. vezír, Juszuf 
portai dragomán (tolmács), Kerim portai csausz, Rali tárnovói görögkeleti érsek és egy névte-
len moldvai hírszerző szintén magyar nyelvű, 1597-es levelében is. A Balkánon ugyanis a la-
tin kulturális körhöz tartozó, nyugati keresztény uralkodók megjelölésére a legáltalánosabban 
a Nagy Károly nevéből képezett, s a görögkeleti népekhez éppen magyar közvetítéssel el jutó 
„kral" (király) címzés szolgált. 

Báthori Zsigmond nem lett soha király, mert bár a Porta 1595—1597 között több ízben is 
megkörnyékezte a magyar királyi címmel, ha átáll, ám ő nem volt hajlandó a közös magyar ha-
zára támadni. Nincs adatunk arról, hogy a bolgár szervezkedők királyukká választva, letették 
volna neki a hűségesküt, de talán nem érdektelen megemlíteni, hogy amikor 1594 tavaszán a 
másik magyarországi török tartomány, a temesvári vilejet zömmel szerb, kisebb hányadában 
román, magyar és bolgár felkelői sikereik csúcsára értek, megválasztották királyuknak, majd 
Theodor Tivodorovic görögkeleti vladika (püspök) vezetésével szabályos delegációt menesz-
tettek Gyulafehérvárra „Az tündöklő és fényességes királynak, Erdélyország és Ráczország 
királyának, Zsigmondnak" közibük hívására, trónja elfoglalására és egész Szerbia felszabadí-
tására. 

A levélírók 
A jelentésből csak annyi derül ki, hogy a vezető egyházi és világi funkciókat betöltő konspi-

rátorok az egész bolgár nép nevében fogalmazták. Tudjuk, hogy 1594—1598 között a tárnovói-
ként emlegetett első bolgár felkelést egy olyan „hármasfogat" készítette elő, melynek mind-
három tagja kapcsolatban állt az erdélyi fejedelemmel is. Közülük Dioniszij Rali tárnovói ér-
sek, Bulgária egyházi vezetője volt a legtekintélyesebb, aki egyedül 1596-ban 1000 aranyduká-
tot (kb. 1 millió mai forintot!) költött a felkelésre kész szabadságharcosok felfegyverzésére és 
gabonával való ellátására. A nikápolyi üzenet azonban nem az ö műve, hiszen maga írja 1597 
elején Mihály román vajdának, hogy tavaly hónapokon át Tárnovóban várta az erdélyi „ki-
rályt". 

A bolgár földalatti szabadságmozgalom legtevékenyebb összekötője, valóságos „utazó nagy-
követe" Erdély, Kassa, Bécs és Prága irányában egy raguzai (dubrovniki) — tengerparti dal-
mata — horvát kereskedő, Pavle Djordjic (Paolo Giorgi) volt, aki 1580-tól jár ta Bulgáriát, s 
még 1595. január 10-én irt egy memorandumot Gyulafehérváron a „Bolgár Birodalom" múlt-
beli s jelenlegi helyzetéről az erdélyi „principe" számára, felkérve öt, ragadja ki ezt a szép 
országot a török zsarnokok kezéből. Az olaszos-latinos műveltségű, római katolikus Djordjic 
azonban, akinek minden irata olaszul maradt fenn, nem írhatta a jellegzetesen görögkeleti 
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szláv-cirill tartalmi és stí lusjegyeket hordozó nikápolyi jelentést, nem beszélve arról, hogy a 
művelt, széles látókörű horvát, Rudolf császár legkiválóbb balkáni ágense, sohasem címezte ki-
rálynak az általa személyesen ismert Zsigmondot! 

Speciálisan balkáni-görögkeleti hangvétele alapján bizonyos, hogy a nikápolyi üzenetet csak 
egy bizánci ortodox rítusú, szláv-cirill műveltségű bolgár — esetleg szerb — írástudó vethette 
papírra. Nos, a fenti „ t ro jka" harmadik tagja éppen egy or todox szláv műveltségű nikápolyi 
parvenec (előkelő), Teodor Balina volt, aki 1597 elején éppen akkor utazott az örökmozgó 
Djordjic-tyal — Tirgovistén és Gyulafehérváron át — Prágába, midőn Zsigmond fejedelem is 
Rudolffal tárgyalt a hadisegélyről! A császár válaszlevelében azt irta Rali érseknek, hogy a 
kért segélyt majd az erdélyi fejedelem közvetítésével fogják megkapni a bolgárok. Mindezek 
alapján jelenleg az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy a segélykérő levelet Teodor Balina niká-
polyi bolgár hazafi konspirátorkörében fogalmazták. 

A hírek 
Az ismeretlen nikápolyi hírszerzők — akiket a kor szokása szerint, feltehetően a rendkívüli 

hadiadó (avariz) beszolgáltatása ürügyén meneszthettek a szultáni táborba — rendkívül veszé-
lyes kémszemlére vállalkoztak: Glover angol követségi t i tkár írja, hogy Nisnél, a tábor szélén 
elfogott két erdélyi kémet azonmód karóba húzták! Információik részletes értékelésére itt 
nincs terünk, így meg kell elégednünk ama sommás megállapítással, hogy a nikápolyiak igen 
derekas munkát végeztek, adataik pontosak és megbízhatóak, amelyeket bátran össze lehet 
vetni az 1596-os szultáni hadjárat tal kapcsolatos török és keresztény források nagy tömegével. 

A jelentés szerint a kiürített Nikápolyt már csak másfél ezer „rossz" török hadinép védte. 
Mihály vajda 1595-ös és 1596-as hadijelentései szerint Nikápoly városában 6000 ház található. 
Nem valószínű, hogy nagyot tévedett volna, hiszen ezekbe szállásolta be a várat ostromló ro-
mán, kozák, bolgár, albán, magyar és székely katonáit! Eszerint alighanem nem lett volna 
eleve reménytelen a bolgár felkelők megmozdulása, ha Erdélyből és Havasalföldről fegyveres 
segítséget kapnak, mely azonban elmaradt. Okkal kérdezhetjük: vajon miért? 

A hadisegély 
A válasz a konkrét helyzetben keresendő: a stratégiai erőviszonyok, a hadihelyzet alakulása 

és az anyagi ellátottság adott szintje kizárta egy nagyszabású bulgáriai hadivállalkozás lehe-
tőségét. Erdély és Havasalföld már teljesen kimerült a több éves harcokban a török világbiro-
dalom lehengerelő gazdasági-katonai túlsúlya ellen, s nem tudtak elegendő zsoldost kiállítani. 
Mihály vajda és Kis Albert magyar—székely segélycsapatai tavasztól őszig élethalálharcot 
vívtak a kis román vajdaság egész keleti-délkeleti határán a szüntelenül elözönléssel fenyege-
tő, hatalmas tatár hordák ellen, amelyeket Szilisztra térségéből reguláris török csapatok is 
támogattak. A vitéz va jda és a magyar kapitányok rendre küldözgették a segélykérő levelek-
kel a lovas futárokat Gyulafehérvárra, de már Báthory tartalékai is elfogytak. 

Erdély 1596 nyarára anyagilag már teljesen kimerült, s a gazdasági-katonai összeomlás ha-
tárára sodródott: a hatalmas felmentő seregek nyomásától Erdélybe visszavonulásra kényszeri-
tett fejedelem — aki Temesvár külvárosait a szerb lakosság segítségével már felszabadította, 
s egy helyen a vár falait is szétlövette — júliusban kénytelen volt szélnek ereszteni egész had-
erejét, mert az üres államkincstárból nem tudta tovább fizetni zsoldosait! Augusztus 9-én a 
szultáni fősereg elérte Belgrádot — s Erdélynek már nem volt mozgó hadereje! Rudolf csá-
szár—király az 1595-ös államszerződés értelmében ugyan köteles lett volna 6000 zsoldossal és 
teljes zsoldjukkal segíteni Erdélyt, de ez most is elmaradt. Végül az ifjú fejedelem nagy nehe-
zen összeszedett kb. 6—8000 katonát, akikkel ö sietett Magyarország megsegítésére: azonban 
a nagy török túlerő október 26-án Mezőkeresztesnél vereséget mért a Miksa főherceg által ve-
zetett szövetséges seregekre. 

A nikápolyi bolgár felkelők tehát hiába reméltek hadisegélyt Báthory Zsigmond erdélyi 
fejedelemtől: a nagy szövetségesétől cserbenhagyott kis magyar fejedelemség hosszú távon 
még saját területét sem volt képes megvédeni, nemhogy Bulgáriát is felszabadítsa a török el-
nyomás alól. A „Győzelem Városából" származó, magyar fordí tásban fennmaradt levél azonban 
ennek ellenére rendkívül ér tékes a számunkra, hiszen kézzel fogható, konkrét bizonyítéka an-
nak, hogy a bolgár és a magyar nép legjobb fiaiban — a szükséges objektív feltételek hiánya 
esetén is — még a 15 éves háború rendkívül nehéz viszonyai között is megvolt a jóakarat ah-
hoz, hogy fegyvert ragadjanak a közös elnyomók ellen, népeink szabadságáért, a bolgár és a 
magyar állam nemzeti egységének, függetlenségének megteremtéséért . ' 

Dr. Fenyvesi László 

'A nikápolyi levél lelőhelye a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum Levéltára. Bp. Török 
kori iratok gyűj teménye. 8. doboz. 1596/10. Magyar fordítás, Gyulafehérvár, 1596. 
augusztus 23. Nikápolyiak — Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem. 
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A 

Hol volt Zrínyi-Ujvár? 
Somogy délnyugati részén több olyan földvár található, melynek múltja, eredete ismeretlen 

vagy kevéssé ismert. 
Zrínyi-Üjvár helyén állt Kecskevár, ettől északra Asszonyvár-hegy, mely a népmonda sze-

rint nevét egy olyan vártól vette, melyet az ellenség ellen egy nő védett. Innen nyugatra, a 
mai ör t i los mellett van Földvár, Salavár, Zákány határában létezhetett. Zákány váráról Szeg-
halmi azt írja, hogy hajdani pogányvár és I. István itt határőrséget állított fel a Dráva vonalá-
nak védelmére. 

A Sárközi István által 1810-ben lemásolt, Bél Mátyás-íéle latin nyelvű leírás a következőket 
mondja erről a vidékről és egykori várairól: „Innen (Zalai-dombvidék) több mint két mér-
földre délre a Légrádi-hegy kanyarodik büszkén, mely hasonnevű borát adja. A zalai vonulat-
tól és Muraköz szigettől elválaszt a Kanizsa patak és a Mura tolyó, valamint Horváthországtól 
a Dráva tolyó, melynek szigetén fekszik Légrád mezőváros, szemben a heggyel. Így polgárai 
művelik a szőlőt, ugyanis ezt a hegyet Festeticstől tar t ják birtokban, tehát a boradót is neki 
fizetik. Ha van is Magyarországon más kies és megmüvelten kiemelkedő hegy, akkor is a 
Mura és a Dráva összefolyásánál ez a rész magasabbnak tűnik a szem elé. Az egész szőlővel be 
van telepítve, mely itt látszatra szétszórt, más helyen sok kunyhócska adja vissza a jókedvet, 
ahol a munkások tartózkodnak, különösen szüretkor. Legnagyobb része hegyhát, más része ki-
emelkedik a többiből, és az a rész, amely a Zalavidékröl feltűnően látszik, a szomszédos Üj-
hegy, mivel ez Üj-szőlöhegy, történelmileg Üj-Zrínyi-vár (Novum Zrinium) is, Zrínyi Miklós-
ról, aki a kanizsai törökök korlátozása végett, birtokosainak megvédése céljából vagy a mel-
lette fosztogató ellenség elűzése végett, sietős munkával löldhánvást, a halom körül és a mé-
lyen fekvő részeken nagy árkokat, ahol éppen a Kanizsa patak a Mura folyóba ömlik, nagy 
költséggel épített, hogy aztán mégis ez az erődítmény a Barbár Solotól leromboltasson. Alig 
maradt nyoma, mert a szőlőművelés miatt a földdel egyenlővé lett. 

A másik hegynek Föld-vár a neve, mivel földhányásból származik. Ez a Dráva térségéből 
még mindig kiemelkedik. Mélyen kivájt kettős árok veszi körül, az egész erődítményt. Két 
megbízható for rás is homályban hagyja, hogy milyen korszakban lett emelve. A nép Zrínyinek 
tulajdonítja, írott források hiányában azonban nem lehet tudni, hogy melyik nemzetség (genus) 
uralkodása idején virágzott ez a vidék. Zrínyi-Üjvár régebbi éveinek sorsáról mit sem tudni. 
Üj-Zrínyi-vár a Légrádi-szölőhegy magasabb része, és ennek romjai lent vannak szétszóródva, 
ebből az következik, hogy mind a két hegy vadság által pusztult el. 

A következő hegyhát, amely itt emelkedik Látó-hegy, nevét onnan vette, hogy jó a kilátás az 
alacsonyabban fekvő Horvátország felé. Ezzel szomszédos a Homok, így nevezik közönségesen 
és tréfásan a falusiak, azonban jól terem. A harmadik jelesebb szomszéd Szt. Mihály-hegye, 
amely a Szt. Mihály-kápolnáról kapta nevét, melyet valami remete az öt segitö pártfogójáról 
nevezett el, és a legnagyobb hegyre emelte. Végül az emiitettnek romjai és Zrínyi Üjvár között 
emelkedik Unombánom-nak nevezett szomszéd, távolról kételyeim támadtak; hiába izzadt itt 
valamelyik szölömunkás, mivel a megnevezés » radiosa poenitentia «-t jelent. Nemsokára 
azonban megérett sikeresen gyümölcse, mert nemes és nagyon kellemes ízű fehér bor iható, 
ugyanis vörös kevés vagy semmi sem terem ezen az egész hegyen. 

Zákányi-hegy ennek a pusztának a neve, mivel a Légrádi-hegy folytatása, ugyanaz a lánco-
lat, a hely a Drávát maga mögé szorí t ja nemesen, és ez szőlővel beültetett, amely bőven terem, 
mégpedig nemes bort, de nem éppen erős." 

Zrínyi-Ü jvár keletkezését és pusztulását az ú jabb kori történelem igy mondja el: 1661 tava-
szán Zrínyi Miklós egy ú j várat épített, melyet Zrínyi-Újvárnak nevezett. A várépités straté-
giai ötletét tulajdonképpen a töröktől kölcsönözte. A kanizsai pasa éppen őellene akarta magát 
és területét egy ú j erőd építésével biztosítani, s 1661 májusában 2000 főnyi haddal megjelent a 
határszélen, hogy a terepet megvizsgálja. Ha szándékát megvalósítja, az ú j vár veszélyeztette 
volna nemcsak a Muraközt, hanem mindazt, ami Szlavóniából és a Dráva—Száva közéből még a 
király kezén volt. Zrínyi éber szemmel kísérte a török minden mozdulatát, s idejében értesült 
e szándékáról. Maga épített várat a régi Kecskevár helyén, a török határ közvetlen közelében. 

Az építéssel sietnie kellett. Hogy példát adjon, maga is ásót, kapát fogott, s időnként ott dol-
gozott munkásai sorában. Mindössze három évig állt a vár, de fontos szerepet töltött be a déli 
részek védelmében. 

1664-ben Zrínyiéknek Kanizsa vára ellen indított sikertelen ostromkísérlete után a török 
nagyvezér Kanizsa alól Zrínyi-Üjvár ellen indult. így lett ez a vár a hadműveletek központja. 
A dunai—drávai császári hadnak lett volna a feladata, hogy megmentse Zrinyi-Üjvárt, amelyet 
az ellenség nagy erővel támadott. Zrínyi személyesen vezette a védelmet, és visszaszorította a 
török előcsapatokat. Hogy minél távolabb tartsa őket a gyenge vártól, azt óhajtotta, hogy a 
németek az ellenség és a vár közt üssenek tábort, ö k azonban a Mura túlsó partjára költöztek, 
s a töröknek engedték át a vár magaslatait. Ezeket megszállva, az ellenség igyekezett bekerí-
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teni a várat, s a Mura szigetén is állást akart foglalni. Visszaszorították ugyan, de a harcban 
Strozzi tábornok elesett. Végre megjöt t Montecuccoli s átvette a főparancsnokságot. Ezzel reá 
szállt az intézkedés joga nem csupán a német táborban, hanem a várban is. Serege legalább 
oly számos volt, mint a töröké, a külföldi csapatok is útban voltak hozzá. 

Zrínyi a maga hadával Légrád mellett állt. Montecuccoli szintén ott ütött tábort, s a Murán 
hidat veretett, amely lehetővé tet te az összeköttetést a várral. A vár megmentésének legegy-
szerűbb módja az lett volna, hogy a császári sereg megtámadja a számbelileg vele egyenlő, 
minőségileg azonban messze alatta álló török hadat. De Montecuccoli most nem támadni, ha-
nem manőverezni akart. „Nagy Isten ostora — írja a jelen levő Eszterházy Pál június 29-én —, 
hogy többen vagyunk most is a töröknél, mégsem mernek az emberek reá menni." A tétlenség, 
melynek következményeit előre látta, és a mellőzés, amelyben részesült, Zrínyit lázas izgalom-
ba hozta, és Hohenloheval úgy összekapott, hogy majdnem kardra mentek. Zrínyi azt követel-
te, hogy teljes erővel támadják meg a törököt. De Montecuccoli mindig talált ürügyet, hogy a 
csatát elhalassza. A török pedig hevesen támadta Zrinyi-Üjvárt , ahol vigyázatlanságból lőpor-
robbanás is történt. A detonáció megölte Horváth Andrást , a vár vitéz kapitányát. Ez megadta 
Montecuccolinak az ürügyet arra, hogy a várat egyszerűen feláldozza. 

Zrínyi, mivel nem tudta szándékában megingatni, Bécsbe akart sietni, hogy a királyt rá-
vegye: a sereg egy részét szabadítsa fel Montecuccoli gyámsága alól. Montecuccoli magavise-
lete a táborban levő magyar urakat is felháborította. „Csak Isten adna jó szívet Montecuccoli 
uramnak" — fohászkodott Esterházy Pál. De a császári fővezér haj thatat lan maradt, s Zrínyi-
Űjvárt sorsára hagyta. Zrínyi nem akart szemtanúja lenni kedves vára bukásának, s június 29-
én délután elkeseredetten távozott a táborból, mire Montecuccoli elrendelte a vár kiürítését. 
De mielőtt ez megtörtént, a nagyvezér június 30-án rohamot intézett a vár ellen. A benne levő 
1200 német és 40 hajdú sietett menekülni, s még az aláaknázott bástyákat sem robbantotta fel. 
Így a vár harc nélkül került török kézre. 

Zrínyit mélyen lesújtotta a csapás, melyről még aznap „nagy lelki fájdalommal" értesítet te 
Csáktornyáról a stíriai kormányt. Valóságos gyászjelentést írt: „Ez tehát a mindig várt és re-
mélt segítség . . ." Bécsbe sietett, hogy orvoslást keressen. Eközben a nagyvezér július 7-én a 
levegőbe röpítette Zrínyi-CJjvárt, s eltörölte a föld színéről úgy, hogy még nyoma se maradt. 
Eddig a történelem! 

Zrínyi Miklós halálának 300. évfordulója alkalmával a környék lakói ünnepség keretében 
akartak a vár helyén megemlékezni a nagy költőröl, és hadvezérről, előkerült a Monte-
cuccoli által 1664-ben készített, részletes vázrajz az akkori hadállásról, a várról és környé-
kéről. Ennek segítségével és Bél Mátyás leírása alapján, a zákánytelepi honismereti szakkör 
tagjainak közreműködésével, sikerült megtalálni és azonosítani a helyet. Tehát Zrínyi-Üjvár 
Somogy megye legnyugatibb részén, örtilos határában, a Kakonya nevű dombvonulat utolsó 
emelkedésén, Belezna vasúti megálló közvetlen közelében volt. A helyet szőlővel ültették be 
a vár pusztulása után. A közelmúltban az elhanyagolt és elpusztult szőlőt kivágták, helyét fel-
verte a bozót és az akác, a terep teljesen elvadult. Ilyen kép tárul elénk a jelenben. 

Zrínyi születésének 350. évfordulójára, szintén a zákánytelepi honismereti szakkör tagjai, a 
határőrség segítségével, egy emlékkövet állítottak Zrínyi-Üjvár legmagasabb pontjára. Így 
legalább egy kiselejtezett ki lométerkő jelzi a történelmi hely egykori létezését. 

A felhasznált irodalom és forrásanyag: Csánki Dezső: Magyarország tört. földrajza a 
Hunyadiak korából. Bp., 1896., Szeghalmy Gyula: Dunántúli vármegyék. Bp., 1939. 591 
old., Kanyar Józseí (szerk.): Somogy megye múltjából, Levéltári Évkönyv, 1970., Des-
criptio Inclito Comitatus Simighiensis cura et studio, Matthiae Béel adumbrata, cui 
Reflexiones ipsiusmet Comitatus, Appendicitis lovo adnexae sunt. Ex Collectione 
Stephani Sárközi de Nadasd Nagy Bajomini, 1810. (Kézirat) (Mathiae Belii: Notit ia 
Comitatus Simighiensis a Georgio Gyurikovits ex exemplari Biblioth. Primatialis 
descriota, 25 o. OSZK Kézirattár, Fol. Lat. 3374.) 

Belénessy Alajos 

Heves megyei földmunkások helyzete 
az 1930-as évek közepén 

A kapitalizmus gazdasági válsága 1933 végén világszerte enyhült, de hatását a dolgozók 
évekig megérezték. A mezőgazdasági válság enyhülése pedig — sajá tos módon — a mezőgaz-
dasági munkásság helyzetének javulása helyett életszínvonalának további csökkenését jelen-
tette. Heves megyében különösen a napszámbérek voltak alacsonyak, és a földmunkások a leg-
nagyobb nyomorban tengették életüket. Felülről, az akkori földművelödésügyi minisztertől 
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várták a segítséget, ezért tömegesen aláirt kérvényekben fogalmazták meg nyomorúságos 
helyzetüket és kérték a napszám- és summásbérek szabályozását.1 

A hevesi mezőgazdasági munkások 1934. június 12-én a miniszterhez küldött kérvényükben 
ezt írták: 

„Mélyen Tisztelt Kegyelmes Üt! 
A legnagyobb megalázkodással lordulunk a Kegyelmes Úrhoz Máté István Hevesről, 
az összes löldmunkások nevében, hogy tisztességes munkáért tisztességesebb munkabért 
űzessenek, vagyis a gyermekeinknek legalább kenyérből tudjunk eleget adni . . . Na-
gyon szépen megkérjük a Kegyelmes Urat, hogy méltóztassék lenni lenézni ránk. Nincs 
kenyerünk, nincs ruhánk, nincs télire tüzelőnk . . . Még egy nagy szívességre megkérjük 
Kegyelmes Urat, hogyha e levelet meg méltóztatik kapni, méltóztassék egy pár sorral 
értesíteni . . ."2 

Arról is tájékoztat ták a minisztert, hogy Hevesen a napszám 1934 márciusában 80 fillér volt, 
de júniusban a legnagyobb munkaidőben sem haladta meg az 1 pengő 10 fillért. Ugyanakkor 
egy mázsa búza 17—18 pengőbe került, amiért 3—4 hetet dolgozott egy családfő. A hónaposok 
bére 1,5 q búza, 2 kg szalonna és 7 pengő. Mivel csak négy hónapig dolgozhattak, ez olyan ala-
csony volt, hogy mire a munkaidót letöltötték, elfogyott , s így télire kenyér nélkül maradtak. 
A földművelésügyi miniszter 1934. június 25-i leiratában megkérdezte Heves megye gazdasági 
felügyelőjét: „Kívánatosnak tar t ja-e a legkisebb napszámbérek megállapítását?" A gazdasági 
felügyelő tájékoztatta a minisztert, hogy Hevesen a napszámbér valóban alacsony, a kérvény-
ben leírtak megfelelnek a valóságnak, ennek ellenére nem javasolja a legkisebb napszámbérek 
megállapítását, mert a szőlőbirtokosok jövedelme csökkenne. A minisztérium nem válaszolt a 
hevesi földmunkásoknak, kérvényüket irattárba helyezte. ' 

Az ecsédi szőlőmunkások 1935. május 16-án adtak be kérelmet a munkához juttatásuk érde-
kében, amelyet Vastag János és 28 társa írt alá: 

„Nagyméltóságú M. Kit. Földmívelésügyi Miniszter Űr! 
Alulírottak, kik mindannyian ecsédi lakósok, szőlőmunkások vagyunk, mély tisztelettel 
terjesszük elő az alábbi kérelmünket. . . . elvállaltuk a Kláber-telep szőlőgazdaságának 
100 hektárnyi területét megmunkálásra ... A lágy a telep szőlőtermését teljesen elpusz-
tította, úgyhogy kenyerünk ezzel elveszett . . . Nyári elhelyezkedési lehetőségünk ki 
van zárva, mert a helybéli és környékbeli gazdaságok már munkás-szükségletüket még 
a tél íolyamán biztosították ... Mi hajlandók vagyunk bármilyen mezőgazdasági mun-
kának elvégzésére, melyben kenyerünket meg tudjuk keresni, mert más módon gyer-
mekeink és családjaink éhen lógnak elpusztulni 

A minisztérium az ecsédiek kérvényét az Országos Gazdasági Munkajogvédő Irodához to-
vábbította, amely arról tájékoztat ta a minisztert, hogy munkaalkalom jelenleg nincs, de a ké-
relemről nem feledkeznek meg.5 

1936 áprilisában a hevesi és erdőtelki, augusztusban pedig a herédi földmunkások kérték a 
minisztertől „a normális munkabérek" megállapítását. A hevesi napszámosok újabb kérvényét 
már nem egyedül Máté István írta alá, hanem 90 társa is: 

„Nagyméltóságú M. Kir. Földmívelésügyi Miniszter Űr! Kegyelmes Uram! 
Alulírott hevesi napszámosok az alábbi kérelemmel járulunk Nagyméltóságod elé: He-
ves községben a napszámosok részére a lő kereseti lehetőséget a szőlőgazdaságok nyújt-
ják, azonban évek óta olyan csekély a napszám, hogy abból egy napszámos nem a csa-
ládját, de még saját magát lenntartani is képtelen... Napi 12—14 órát dolgozunk és 
így óránként 10 lillért sem keresünk meg, és hogy családunknak is juttathassunk vala-
mit a napi keresetünkből, örülünk, ha puszta kenyér mellé egy vöröshagymát ellogyaszt-
hatunk . . . Tiszteletteljes kérésünk odairányul, méltóztassék a napszám, továbbá a sum-
más- és szakmánybéreket megállapítani akként, hogy a munkásosztály téli időben ne 
legyen kénytelen kegyelemkenyérre utalva élni."6 

'A kérvények eredeti példányai az Országos Levéltár, Földmüvelésügyi Minisztérium 
Levéltárban (továbbiakban: OL, FM) találhatók, amelyeket H. Balázs Éva szerkesztett 
Parasztsors—Parasztgond c. dokumentumgyűjteménye közöl. A kötet az Országos Levél-
tárban készült. 
^ L FM. 1934 — 62 — 69644. 
3H. Balázs Éva: i. m. 171. old. 
4OL. FM. 1935 — 62 — 72857. 
bH. Balázs Éva: i. m. 186. old. 
•XiL FM. 1936 — 62 — 77092. 
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A miniszternek elpanaszolták azt is, hogy a szőlősgazdák borukat magasabb áron (8—10 fil-
lér helyett 28—30 fillérért) tudták értékesíteni, ugyanakkor a napszámbér nem emelkedett , 
hanem maradt továbbra is 80 fillér. A hónaposok és a szakmánymunkások bére pedig alacso-
nyabb lett, mivel a gazdák pár évvel ezelőtt egy hold szőlőföld megmunkálásáért 4 q búzát fi-
zettek, most csak 2 q adnak. 

Farkas István erdőtelki napszámos 500 társa nevében irta, hogy a napszámbér náluk is csak 
80 fillér, de örülnek, ha egy évben 100 napot dolgozhatnak, mert nincs munkaalkalom. A mi-
nisztérium a hevesi és az erdőtelki napszámosok kérését is elutasította.7 

A herédi napszámosok kérelme Oravecz István és 71 társa aláírásával érkezett a minisz-
terhez: 

,Jíegyelmes Urunk! 
Mély alázattal alulírott herédi lakósok valamennyien mezőgazdasági napszámosok ren-
díthetetlen bizalommal és seménnyel fordulunk Nagy méltóságod kegyes színe elé és 
kérjük panaszunk megvizsgálását és annak orvoslását ... A folyó évi aratási munkák-
ból természetbeni járandóságunk oly kevés, hogy abból nemcsak hogy eltenni nem tu-
dunk télire, hanem aratás alatt már fel is éltük. Most ki vagyunk téve annak, hogy té-
len családunkat eltartani nem tudjuk . . . Apró gyermekeink éhen pusztulnak. Nem üres 
panaszunk ez, hanem a valóság.' 

Oravecz István személyesen is járt a minisztériumban és kérte a munkabérek rendezését, 
de kérését nem teljesítették. A kérvényük hátlapjára az illetékes minisztériumi tisztviselő a 
következőket jegyezte fel: „Államtitkár úr őméltósága meghagyásához képest a legkisebb 
napszámbérek elrendelése továbbra is mellőzendő,"B 

Valószínű, hogy a kérvények megfogalmazásában „besegítettek" a mezőgazdasági munká-
sokkal együttérző falusi tanítók és a kisiparosok. A „kérvénymozgalom" nemcsak a földmun-
kások bátorságát, hanem a naivitásukat is mutatja, akik tenyérnyi föld nélkül oldhatatlanul a 
földhöz voltak láncolva, és a nagybirtokosok, gazdák érdekeit képviselő akkori földmüvelés-
ügyi minisztertől várták életkörülményeik és nyomorúságos helyzetük megváltoztatását. A 
kérvények megdöbbentő képet festenek a mezőgazdasági munkások helyzetéről. A munkaerő-
kínálat jelentősen meghaladta a -keresletet, mivel akkor Heves megyében a földmunkásság 
25—40% -a volt munkanélküli. A napszámbérek továbbra is hónaponként és helyenként (járás, 
község, város, uradalom) különbözőek és jóval az országosan 1,5 pengő körül mozgó bérek 
alatt maradtak. A földmunkásság az 1930-as évek derekán anyagi, társadalmi, politikai helyze-
tét tekintve a megye legnyomorúságosabb rétege volt. 

Dr. Horváth Mihály 

7H. Balázs Éva: i. m. 195. old. 
"OL. FM. 1936 — 62 ^ 77858. 
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