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A vasvári béke után a török terjeszkedés, az elbocsátott és fizetetlen végvári kato-
naság, az idegen zsoldosok rablásai fosztogatásai, valamint az egyre erősödő ab-
szolutista törekvések, rekatolizáció miatt a felső-magyarországi vármegyék közös 
fellépést határoztak el. A közjogi, vallási és magántermészetű problémák és sérel-
mek régi keletűek voltak ugyan, de a 17. század második felében ezek a hatások 
felerősödtek. A politikai, társadalmi feszültségek vallási ellentétekkel, a gazdasági 
helyzet romlásával egészültek ki, amit csak tetézett a romló közbiztonsági helyzet. 

A lipóti abszolutizmus erősödésére, a jogelvonásokra, a felerősödő rekatolizá-
cióra nem is lehetett más reakciója a Szepesi Kamara területén, sőt a Magyar 
Kamara felvidéki részén lévő vármegyéknek, és az azt irányító nemességnek, 
minthogy közösen tárgyalják meg a kialakult helyzetet. Az elégedetlenség azon-
ban nemcsak a köznemességet érintette, hanem a vasvári béke után a főúri csalá-
dok, és országos funkciót betöltött személyek sem voltak megelégedve a kiala-
kult helyzettel. A legmarkánsabban azonban a nagyrészt reformált vallású felvi-
déki és tiszántúli megyék hallatták hangjukat, ahol a legtöbb vallási-, és magán-
probléma merült fel. Az 1664 után erőteljesen felszínre kerülő, a nemesség tagja-
iban erősödő ellenállási hajlam döntő fellépésre kényszerítette a Szepesi Kamara 
területén élőket. A vallási téren egyre növekvő feszültségek vészjóslóan jelentek 
meg az 1662-es rendi gyűlésen, amit a vasvári béke pontjai végképp a nyílt el-
lenállás felé sodortak. 

A Wesselényi összeesküvés lelepleződése (elárulása) után a császári kor-
mányzat elérkezettnek látta az időt az abszolutizmus kiterjesztésére a Magyar Ki-
rályság területén. Ugyanakkor ezt a helyzetet felhasználták arra, hogy gazdasági 
téren csökkentsék az államháztartás deficitjét, és elérkezett az idő a református 
„ellenzéki” nemességgel való leszámolásra is.1 Ennek a megvalósítását a Rottal 

                                                 
1  Wesselényi összeesküvés kezdetére lásd: Pauler Gyula: Wesselényi Ferenc nádor és társainak 

összeesküvése 1664–1671. I–II. kötet, Bp., 1876. (továbbiakban Pauler, 1876.) Az egyik leg-
jobb gazdaságtörténeti összefoglalás Welmann Imre nevéhez fűződik. Wellmann Imre: Gazda-
sági élet Magyarországon a töröktől megszabadító háború idején. In. Gazdaság és mentalitás 
Magyarországon a török kiűzésének idején. Discussiones Neogradienses 4. Salgótarján 1987. 
40–78. 
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János vezette bizottságra bízták, majd később a pozsonyi Judicium Delegatum 
előtt lezajlott perek után, császári parancsra elrendelték a birtokelkobzásokat. A 
perbefogottak és bűnösnek talált személyek száma igen magas volt, az elkobzá-
sok azonban nem érintettek mindenkit. Sokan ugyanis kitértek az esetleges ural-
kodói harag elől, ki vallásváltással, ki pénzen váltotta meg „bűnösségét”. Ennek 
ellenére a kamara gyorsan elkezdte a birtokok lefoglalását, és 1670–1672 között 
jelentős tevékenységet végzett. A bujdosók 1672-ben történt támadása2 megsza-
kította az elkobzásokat egy rövid időre. A kurucok Kassa melletti veresége után 
azonban a felkelők visszavonultak védelmet nyújtó erdélyi-partiumi szállásaikra. 
Mivel ehhez a támadáshoz sok olyan birtokos csatlakozott, akik korábban tevé-
kenyen nem vettek részt az összeesküvésben, ezért 1673-ban újabb jelentős el-
kobzási hullám kezdődött, ami az adatok alapján inkább a kisbirtokosságot, és a 
nemesség bár hangadó, de nem a vármegyei elitbe tartozó részét érintette. 

Amennyiben a vizsgálat „bebizonyította” a bűnösséget, abban az esetben sem 
rang, sem társadalmi állapot nem befolyásolta az okkupációt.3 Lényegében igen 
szerény részvétel is elég volt ahhoz, hogy valaki birtokait elveszítse, ami egyben 
jelzi a császári-királyi megtorló szándékot is.4 Nem jelentettek kivételt így a ma-
gyar főnemesség tagjai sem. Számuk az elkobzásra ítéltek között nem magas, és 
legtöbbjük ténylegesen az ellenállás jelentősebb alakja volt. Az egyik „értelmi 
szerző” Wesselényi Ferenc birtokait özvegye, Széchy Mária örökölte, de az öz-
vegy sem kerülte el az okkupációt. A „Murányi Vénusz” ténylegesen jelentős 
szerepet vitt az összeesküvésben, illetve annak feladásában is.5 Az okkupáció 
időpontjában már szintén nem élő gróf Thököly Istvánnak (Thököly Imre apja), 
aki anyagilag, levélhordással és a németek akadályoztatásával vette ki a részét a 
mozgalom korai szakaszából, uradalmai a császár kezére kerültek. Thököly be-
tegsége miatt ténylegesen soha nem jelent meg egyetlen megbeszélésen sem, he-
lyette „főúri szolgái” a Keczerek (főleg Menyhért) intézték ügyeit. Gróf Csáky 
Ferenc felső-magyarországi főkapitány, akinek tudtával folytak az események, 
bujdosásba menekült, és rövid időn belül, 1670-ben meghalt, szintén lefoglalták 
uradalmait. Bocskai István zempléni főispán, I. Rákóczi Ferenc egyik legfőbb 
tanácsosa, a Bocskai család utolsó férfitagja, szintén elvesztette mindenét. Foly-
                                                 
2  Pauler Gyula: A bujdosók támadása 1672-ben. = Századok, 1869. Március hó, harmadik füzet. 

1869. 166–178. 
3  Az egyetlen kivétel I. Rákóczi Ferenc volt, akit, mint tudjuk, anyja, Báthori Zsófia mentett 

meg, nagy anyagi áldozat árán a megtorlástól. A büntetést legegyszerűbben a király hűségére 
esküvéssel, illetve katolizációval lehetett megúszni. 

4  Benczédi László: Az 1670. évi tiszavidéki felkelés és társadalmi háttere. = Századok, 1975. 3–
4. sz. 1975: 538–541. Ezeken az oldalakon részben képet kaphatunk az összeesküvésben szere-
pet kapott néhány személy társadalmi és vagyoni helyzetéről. 

5  Benczédi László: A Wesselényi-féle rendi szervezkedés kibontakozása (1666–1668). = Törté-
nelmi Szemle, 1974. (XVII. évf.) 4. sz. 629–630. Házasságáról: A murányi Venusról. Közli: 
Nagy Iván. = Századok, 1867. július hó. Első füzet. 54–55. 



KATONAELEMEK A WESSELÉNYI ÖSSZEESKÜVÉSBEN  

 

55

tathatnánk még a hosszú listát, itt azonban annyit jegyeznénk meg, hogy a királyi 
igazságszolgáltatás nem kegyelmezett a feleségeknek sem. A már említett Szé-
chy Márián kívül például, Török Katalin és Barkóczy Éva leányágon örökölt ja-
vai szintén a kamara kezébe kerültek.6 Az egyetlen olyan arisztokrata, akinek vi-
szonya a mozgalommal inkább semlegesnek mondható, Thököly Zsigmond volt. 
Ő az egyetlen a főnemesek közül, akit bizonyosan jelentős birtokai, és rokonsága 
(Thököly István bátyja volt) miatt került gyanúperbe. 

Kutatásunk során felfigyeltünk arra, hogy a Wesselényi összeesküvés politikai 
és társadalmi összefüggéseiről, magáról az eseményről több átfogó mű, kisebb-
nagyobb tanulmány született, de gazdasági vonatkozásai eddig elkerülték a kutatók 
figyelmét, sőt a gyanúperbe keveredett, illetve a kihallgatások alapján elítélt sze-
mélyek névsora is hiányzott a történeti munkákból.7 A történeti források között 
néhány esetben fennmaradt a Rottal-bizottság elé idézettek meghallgatási időpont-
ja, névsora, majd a későbbiekben a kamarai ügyészek által letisztázott, a „bűnö-
ket,” mint az elkobzás okait röviden vázoló, hatalmas mennyiségű iratanyag.8 

Jelen tanulmányunkban az általunk beazonosított, különböző származású 
(nemesi, polgári és jobbágyi) katonaelemek részvételét vizsgáltuk. A rendelkezé-
sünkre álló listákból kiemeltük a birtokkal rendelkezőket, és a megítélésünk sze-
rint bizonyosan katonáskodással „hivatásszerűen” foglalkozó személyeket külön 
listában rögzítettük. Az alábbiakban megpróbáljuk röviden bemutatni, mekkora 
szerepe is volt a katonaelemeknek az összeesküvés fenntartásában és továbbvite-
lében. A perlisták alapján különféle vétségek miatt elítéltek különféle csoportosí-
tásánál is jól látszik, hogy katonák nem csupán a hagyományosan a „szerepkör-
ükbe” tartozó ostromoknál, rajtaütéseknél jelentek meg, hanem tevékenységük 
„politikai” síkon is megnyilvánul. Ezeknek egyik fontos eleme a németellenes-
ségben jelent meg, illetve a Rákóczi ház iránti feltétlen hűség kifejezésében, ami 
a hajdúk és presidiariusok könnyű meggyőzhetésében, a törvényes királytól való 
tömeges elfordulásban mutatkozott meg. A szendrői, ónodi, tokaji, károlyi kato-

                                                 
6  A későbbi elemzésekben látható lesz, mennyi feleség-birtok került okkupáció alá. 
7  Több történeti munkában olvashatunk a Wesselényi mozgalom lelepleződése után kezdődő pe-

rekről, a kivégzésekről. A legújabban, új megvilágításban: Bene Sándor: „Hóhérok teátruma” 
(a Wesselényi mozgalom perei a hazai recepció tükrében). In. Siralmas jajt érdemlő játék. Ma-
gyar nyelvű tudósítás a Wesselényi-mozgalomról. Piliscsaba 1997. Kiadja a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara. 32–86. illetve: A Wesselényi-összeesküvés. Be-
számoló a perről és a kivégzésekről. Szerk.: W. Salgó Ágnes. Magyar Helikon, Országos Szé-
chenyi Könyvtár, Bp., 2005. 

8  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (továbbiakban MNL OL) NRA Fasc. 518. No. 1-
től. 1671. február másodikára a Rottal vezette bizottság elé idézték Kazinczy Pétert, Várady 
Jónást, Fancsikay Lászlót, Kádas Pétert, Farkas Fábiánt, Ispán Ferencet, Újhelyi Jánost, Illésy 
Zsigmondot, Forgách Miklóst, Daróczy Istvánt, Kálmán vagy Borsoló Andrást, Mokcsay Já-
nost, Korda Istvánt, Olasz vagy Nagy Györgyöt és Baranyai Gáspárt. A legkorábbi idézést 
1671. január 28-ai dátummal találtuk meg, a legkésőbbit április 25-én. 



ULRICH ATTILA 

 

56

nák jelentős része (nemcsak a magyarok, hanem még a különböző etnikumok 
közül is) azonnal I. Rákóczi Ferenc oldalára állt felhívásának felolvasása után, és 
még ott a várakban felesküdtek a fejedelmi család zászlajára. Az alábbiakban né-
hány jellemző ítélet alapján csoportokat alkottunk, amelyekből azokat mutatjuk 
be a listákból történő névválogatással, ahol a katonaelemek megjelentek. 

A katolikusellenesség természetes velejárója a németellenesség volt. Ez a faj-
ta ellenérzés a magyar társadalom szereplői között nemcsak vallási, hanem etni-
kai síkon is megmutatkozott. A németellenesség sokféleképpen került a felszínre, 
amelynek csúcsai a fegyveres támadások voltak német katonák, polgárok ellen. 
A korabeli közfelfogásban nem volt jobb náluk a királyhűségéről ismert magyar 
ember sem, sok közülük hasonló sorsra jutott, rendszeresek voltak ugyanis a bir-
tokaik elleni rajtaütések. 

Németek elleni (katonák és polgárok) katonai fellépés, fosztogatás: Antocz 
János, Balogh János, Baranyay György, Beleznay János, Bodor Benedek, 
Bónis Mátyás, Borbély András, Egry Bernát, Fodor Miklós, Gombos Imre, 
Görbe István, Halápy László, Hegedűs György, Ilosfalvay Gergely, Kádas 
Péter, Kálmán vagy Borsoló András, Kende János, Kökényesdy György, 
Mikolay Baltazár, Nagy István, Rátkay Lajos, Rozgonyi György, Serédy 
Benedek, Szabó Gergely, Szathmáry Miklós, Szikszay István, Szinnyey 
Ferenc, Trombitás János, Uray Mihály, Váradi Jónás. 

Királyhű emberek elleni támadás: Aranyi János, Kiss János, Pereczes István, 
Pinczés András, Trombitás János, Vészi János. 

Németellenesség: Apáczai Tamás, Báncsy István, Bánóczy Sándor, Bay Mi-
hály, Bernard István, Bessenyey István, Csernely György, Deli Péter, 
Désy Péter, Erdődi Sámuel, Gönczy István, Ispán Ferenc, Kádas György, 
Kende Gábor, Kéry István, Keviczky Miklós, Kiss Péter, Kövi Imre, Las-
kai Mihály, Mikolay Baltazár, Nikházy István, Petróczy Ferenc, Rácz 
Zsigmond, Rádi István, Rainer János, rákóczi Rákóczi Ferenc, Székey Já-
nos, Szentkirályi Mihály, Sztankay Lajos, Zsolnay János. 

 

Több katonai vállalkozás is zajlott az összeesküvés idején, ami a vallomások 
alapján is regisztrálható. A bujdosók 1672-es nagy támadása előtt is tudunk 
olyan akciókról, amelyek kellő szervezettséget, felderítést, hírláncot, és legfő-
képpen titoktartást követeltek. A titok kiszivárgása, és a különféle településekről 
való szervezésben lévő bukás lehetősége nagy veszélyt rejtegetett magában. Ennek 
ellenére a felkelőknek az akciókat a Joanelli-féle pénzszállítmány megtámadása 
kivételével sikerült titokban tartani, és több végvár ellen sikeres bekerítést és ki-
sebb támadást hajtottak végre. Tokaj várának ostroma, a majtényi sáncok felégeté-
se, a verebélyi malom elleni támadás, és a legkörültekintőbb szervezést igénybe 
vevő gombási mészárlás, jó példái ennek. A sort lehetne folytatni a vár bekeríté-
sekkel (Károly), a várakban végzett agitációval, amelyek sokszor sikeresek voltak 
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(Szendrő). Ehhez a katonai sikerhez kapcsolódik a tokaji kapitány Stahremberg el-
fogatása és sárospataki fogsága is. A listák fontosságát pedig külön kiemeli az 
ilyen esetekben, hogy azonosíthatjuk a résztvevők névsorának egy részét. 

Tokaj ostroma: Apagyi Mihály, Balkó Pál, Bényi Gáspár, Bodor Benedek, 
Böszörményi Péter, Csernely György, Dajka István, Gyulaffy László, 
Hamvay Péter, Harsányi István, Köröskényi Gáspár, Lakatos György, Me-
gyesy András, Nagy János, Serédy Benedek, Szűcs György, Talján Tóbi-
ás, Váradi Jónás, Veres Mátyás. 

Nagykároly körülzárása: Apagyi Sámuel, Bagossy László, Bakay Mihály, 
Csinaldy János, Görgey vagy Literátus András, Inyi István, Jósa Miklós, 
Nagy Pál. 

Szendrői katonák Rákóczi hűségére állítása: Aszalay Mátyás, Becskeházy 
András, Hancz Péter, Komjáthy Péter, Pap Izrael, Pap János, Uray Mihály, 
Ury István. 

Ónod ellen: Balogh Mihály 
Majtényi sáncok felégetése: Csinaldy János, Eötvös Miklós, Görgey vagy Li-

terátus András, Jósa Miklós, Nagy Pál. 
Torna vára ellen: Fáy László. 
Verebélyi malom elleni támadás: Lónyay Gábor. 
Szatmárnémeti elleni támadás: Serédy Benedek. 
Stahremberg elfogatásánál jelen lévők: Báncsy Márton, Barkóczy Ferenc, 

Barkóczy István, Baksa István, Bónis Ferenc, Bornemissza Mihály, Fáy 
István, Kazinczy Péter, Komjáthy Zsigmond, Marczibán Miklós, Serédy 
Benedek, Szanyi Péter, Szemere László, Újfalussy Zsigmond, Váradi Jó-
nás. 

Kém: Kelemen István. 
 

A katonai cselekmények közé tartozott a jelentős gazdasági háttértartalommal bí-
ró harmincadok elleni támadás, azok elfoglalása és I. Rákóczi Ferenc hűségére 
esketése. A kamara által fenntartott harmincadvámok pénztáraiban ugyanis sok 
készpénzt őriztek, így ezek megtámadása jelentős pénzügyi sikerrel kecsegtetett. 
1669–1670-ben így esett „áldozatul” a felkelőknek a tokaji, varannói, szerencsi, 
munkácsi, nagybányai, palánkai, károlyi és váraljai harmincadhivatal. 

Tokaji harmincad: Bagdy János, Csernely György, Károlyi György, Kormos 
János, Mélda János. 

Varannói, homonnai harmincadok: Bánchy Márton. 
Szerencsi harmincad: Csernely György. 
Munkácsi harmincad: Dedey János, Ilosfalvay Gergely. 
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Nagybányai harmincad: Diószeghy György, Ecsedy István, Héczey János, 
Hidi György, Nagybánya város polgárai és tanácsa, Szodoray György, 
Uray Mihály. 

Palánkai harmincad: Kormos János, Kozák Mihály, Tornay Mihály. 
Károlyi harmincad: Kovács György. 
Váraljai harmincad: Uray Mihály. 

 

Ebben a korszakban – tudomásunk szerint három olyan rajtaütést szerveztek, 
amely jelentős létszámú „katonasággal” hajtottak végre. Mindhárom esetben 
pontosan megtervezték a cselekményt, titokban verbuválták össze az embereket. 
A Joanelli-féle pénzszállítmány elleni meghiúsult támadás, a szomolnoki pénz-
rablás és a gombási mészárlás ebbe a kategóriába tartozott. Az egyetlen meghiú-
sult terv a Joanelli-pénzszállítmány elleni rajtaütés volt, ami az utolsó pillanatban 
tudódott ki.9 A másik két jól szervezett akció viszont sikeresen zárult. A rajtaüté-
sekben részt vevők nagy része nem katona volt. A kardforgatáshoz jobban, vagy 
kevésbé értő nemesség mellett, szervitorokat, mezővárosi és falusi „önkéntese-
ket”, vagyis polgárokat és jobbágyokat találunk! Főleg a szomolnoki pénzrablás-
ban vett részt sok jobbágy. A jobbágyok szerepvállalásán nem kell csodálkoz-
nunk. Egyrészt uraikkal együtt gyűlölték a németeket, mivel sok alkalommal ta-
lálkozhattak kamarai tisztviselőkkel, akik legfőképpen az állami adó behajtását 
szabták ki rájuk, vagy végeztették el velük. Ugyanúgy ellenérzést keltett a val-
lásbeli különbség is, és nagy csáberőt jelentett a könnyen szerezhető pénz lehető-
sége. Természetesen praesidiárius katonák is részt vettek az akciókban, így tu-
dunk szendrői és ecsedi katonák bevonásáról is. Mindemellett azonban már 1670 
előtt is találkoztunk olyan véleménnyel a nemesség soraiból, amely a parasztság 
részvételét, a mozgalomba való bevonását sürgette (pl. Bocskai István zempléni 
főipán). Ezzel a gondolattal a bujdosó mozgalom több, mint 30 évvel megelőzte 
a Rákóczi szabadságharcot.  

Andreas Joanelli körmöci kamaragróf és haszonbérlő pénzszállítmánya elleni 
támadás a szervezkedők első katonai akciója volt. Kiváltó oka között szerepelhe-
tett a kamaragróf csalásainak tömkelege, a rossz pénz verése, a pénzárfolyamok 
káros alakítása, az ezüst és az arany eltulajdonítása, a kamaragróf katolikus mi-
volta is. Joanelli közgyűlöletnek örvendő „árendása” volt a Felvidéknek, nem 
meglepő tehát, hogy a szervezkedők bosszúja felé irányult. Talán még a gyűlö-
letnél is vonzóbb volt az a lehetőség, amit a pénzszállítmány teremtett, figyelem-
be véve azt, hogy szervezkedőknek pénzre volt szükségük. Pénzre volt szüksé-
gük ahhoz, hogy a diplomáciai küldetésekbe kezdjenek a franciák, törökök és er-
délyiek felé, pénzre volt szükségük katonák fogadására is. Úgy gondolták, ehhez 
a nélkülözhetetlen segítséget Joanelli pénze (20 000 Ft) adhatja meg. A másik 
                                                 
9  Pauler, 1876. I. kötet, 212. 
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„lökést” Szelepcsényi érsek elrablásával és kifosztásával próbálták megvalósíta-
ni. Nádasdy Ferenc volt az, aki megtudta a szállítmány indulásának pontos dá-
tumát és útvonalát. Bory Mihály és Széchy Mária az információ kézhezvétele 
után a végrehajtást Szobonya Istvánra, Wesselényi nádor volt mezei kapitányára 
bízták. Ehhez a katonai rajtaütéshez 100 lovast béreltek fel, főleg korponai, 
bozóki és lévai katonákból, Kónya Pál és Nagy Pál korponai hadnagyok vezeté-
sével. Joanelli megneszelte a bajt, és Nagyszombat helyett Trencsény felé indí-
totta el a szekereit. Mire Szobonya észbe kapott, már régen messze járt. A siker-
telen rablás híre gyorsan elterjedt, és a nádorné jobbnak látta hű emberét a Ti-
szántúlra menekíteni.10 

A másik ismert nagy pénzrablás azonban sikerrel járt. A szomolnoki pénzrab-
lás korának – jelen tudomásunk szerint – egyetlen, és legnagyobb szervezett si-
keres akciója volt. A körülményekről és az előzményekről nem tudunk semmit, 
azt viszont igen, kik voltak a résztvevők és mennyi pénzt zsákmányoltak. A for-
rás sajnos hiányos, mert néhány esetben a szétosztott pénzmennyiséget nem tün-
tette fel. De például ismerjük az akcióban részt vevő szendrői katonák neveit. A 
forrás kiváló arra nézve, hogy sok résztvevő nevét megismerhetjük belőle. (Lásd 
az 1. számú mellékletet) Igen fontosnak tekinthetjük azt is, hogy helységek sze-
rinti bontásban írták össze a kamarai alkalmazottak a résztvevők neveit. A 
szomolnoki pénzszállítmány kirablásában pedig már nemcsak katonák és neme-
sek, hanem nagy számban jobbágyok is részt vettek, szerepet vállalva a több 
mint 26 000 Ft kárt okozó rajtaütésben. Ha csak önmagában ezt a tényt nézzük, 
akkor ez korának legnagyobb, megtervezett pénzrablása. Az esemény összehan-
goltságát és tervezését jelzi, hogy több megyéből érkeztek a rablók! A bűnösök 
lajstromában mindössze két személynél említették meg a szomolnoki rablást. Ez 
pedig két szendrői végvári katona neve, akik tevékeny részt vállaltak a jezsuita 
papok és birtokok elleni támadásokban is: Donasovszky Andrásé és Tóth Tamásé. 

A tekintélyes névsor Nikházy István abaúji alispánnal kezdődik, aki egymaga 
1000 Ft-tal részesedett a „jól megérdemelt”, rabolt pénzből. Mindenképpen fon-
tosnak tartjuk kiemelni, hogy a forrás készítője szerint ez a szomolnoki pénz is 
Andreas Joanelli körmöci kamaragróf tulajdonát képezte.11 

A korszak harmadik rajtaütése gombási mészárlás néven vonult be a magyar 
történelembe. A gombási erdőben sok német zsoldost mészároltak le, fosztottak 
ki, majd utána szétszéledtek az összetoborzott nemesek és katonák. Erről az 
eseményről Szirmay Antal Szatmár vármegye leírásában a következőképpen tu-
dósított: „Szathmár erőségébe Német őrző sereg vólt, az kik az környül fekvő 
helységekre eleség bé takaritás véget ki csapván, a népet dúlták… Lónyay Anna 
már akkor Kemény János Erdélyi fejedelem Özvegye, aranyos-Meggyesi Várá-

                                                 
10  Pauler, 1876. I. kötet, 211–213. 
11  MNL OL NRA Fasc. 518. No. 23. 
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ban az Vármegyebéli urakat, és nemeseket összeve hiván ezen romlásnak meg 
előzéséről… tanátskoztak, és el végezték: hogy már ki kémlelve lévén az Szath-
mári várbéli őrző seregnek ő szándéka élelem bé hajtás végett… eggyik Nemes 
csapat a Gombás erdőnek köze táján az erdőben rejtezzen el, az másik csapat 
pedig az erdőnek Meggyes felől való széliben… Ezen két seregnek pedig elől 
járójáúl rendeltetett Mikolay Bólizsár, Szodoray Boldizsár, és Kende Gábor, kik 
hív végbenvivői valának a rendelésnek: mert az eleséggel meg rakodva visszá ér-
kezvén a Németek, fejek is alig látszott marháik közzül… az Magyar seregek elől 
hátúl meg meg támadván azon a helyen, a hol az Ország út a Szamos vizéhez 
igen közel, s a partyán jár és Itatónak hivattatik... azon kívül a mi keveset fegyve-
rekkel ki végezhettek, nagyobb részét a Szamosnak szorítván, oda fullasztották, 
és ollyan feles takarmányt, s Német testet, és kalapot vitt a Szamos a Szatmári 
malomra, hogy azt meg is állította forgásában.”12 Szirmay leírását kutatásunk 
azzal egészíti ki, hogy jelentős számú személynevet (nemest, familiárist, katonát) 
sikerült beazonosítani és felkutatni, akik részt vettek a gombási mészárlásban, 
ezek a következők: Almásy Péter, Alvinczi György, Apagyi Sámuel, Bagossy 
László, Bajusz Gáspár, Bakó György, Balogh János, Balogh Mihály, Baranyay 
György, Bartha István, Becsky György, Beleznay Anrás, Beleznay János, Ber-
náth István, Bige György, Czimbalmos János, Csató György, Csizmadia György, 
Csizmaia Márton, Csonka Pál, Décsei János, Deli Pál, Deli Péter, Dévay István, 
Erdődi István, Fekete vagy Mató Ferenc, Füzesséri Gábor, Gál János, Görbe Ist-
ván, Hajdú János, Haraszti Miklós, Hegedűs György, Horváth János, Horváth 
Mihály, Ilosvay György, Jankó János, Jeney János, Jeney Sámuel, Kácsándi Mi-
hály, Kácsándy Zsigmond, Lónyay Anna, Kende Ferenc, Kende Gábor, Kende 
János, Kende Márton, Kepcho János, Kéry Ferenc, Kopcso György, Kovács Gá-
bor, Kölcsey Baltazár, Kölcsey Sándor, Lövey Gáspár, Madarassy Mátyás, 
Majtényi János, Maturka Ferenc, Mikolay Baltazár, Morvai György, Mraszkó 
György, Nagy János, Nyomárkai Gábor, Pap Miklós, Pilissy Gábor, Pinkóczy Já-
nos, Posta János, Rácz Péter, Rákóczi László, Rákóczi Lajos, Rákóczi Zsigmond, 
Rátkai Lajos, Ráthonyi György, Rátky Jósa, Rátky Lajos, Ráthonyi László, Rigó 
János, Sándorházi Ferenc, Sándorházi János, Serédy Benedek, Sipos György, 
Sulyok Gergely, Sulyok János, Szabó Dávid, Szabó István, Szahadáti István, 
Szakács István, Szegedi Pál, Szepessy Péter, Szilágyi Gáspár, Szirmay György, 
Tolcsvai János, Tolvay János, Torma Mihály, Török Péter, Trombitás Albert, 
Trombitás János, Tunyoghy Sándor, Újvári Baltazár, Uray Mihály, Uray Zsig-
mond, Váradi Jónás, Varga Mihály, Wesselényi Pál, Zsámolyi Ferenc. 

Kétségtelen tény, hogy a Wesselényi összeesküvés nem fordulhatott volna 
hosszan tartó fegyveres harccá, ha a végváriakban szolgáló magyar (és kisebb 
számban német) katonák sorsa nem vált volna bizonytalanná ebben az időben. A 
                                                 
12  Szirmay Antal: Szathmár vármegye fekvése, történetei, és polgári esmérete. I. rész. Buda, 

1809. 169–170. 
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nagyszámú, zsold és zsákmány nélkül tétlenkedő katonaelem pedig gyorsan a 
gyűlésről-gyűlésre járó, és elégedetlenkedő közép- és kisnemesség szervezési-
célpontjává vált. A nemesek, helyi polgárok (például Tokajban, Szendrőben) si-
keresen szereztek a várőrségből embereket ügyük folytatásához. Ahhoz azonban, 
hogy hosszabb távra is maguk mellé kössék ezeket a praesidiariusokat, a német-
ellenességen, a katolikus ellenességen túl mutatniuk kellett egy olyan „utat”, ami 
legfőképpen a katonákat érdekelte. A sok prédálás, és minden bizonnyal a szo-
molnoki pénzvadászat is a katonaelemek havi zsoldkiegészítésére, illetve a hó-
pénz megszervezésére irányult. Csak ennek a biztosításával válhatott biztossá a 
katonák kitartása „a nemzeti ügy” mellett, aminek sokan elkötelezett híveivé vál-
tak, végigharcolva a Thököly vezette felkelést, és vállalva a száműzetést is. 

Az alábbiakban néhány olyan nemesi, kisnemesi, „polgári” származású sze-
mélyt mutatunk be, akiknek sikerült a birtokelkobzások során összeírt javait 
megtalálnunk. 

Uray Mihály a szinyérváraljai uradalomból részesedett, de a részbirtok-jelleg 
ellenére birtoklása jelentősnek mondható. Összesen 16 település tartozott a 
szinyérváraljai és császlóci részhez, bár ez utóbbi meglehetősen kicsi, külön em-
lítése a nagyobb távolság miatt válhatott szükségessé.13 
 

 
                                                 
13  MNL OL U. et C. Fasc. 53. No. 37. 1672. március 9. 

Település Fő Férfiak Ökör Ló Tehén Borjú Sertés Juh Méh Szőlő Telek 
Vámfalva 17 21 14 1 14 6 14 – 2 18 7 ½ 2/4 
Újváros 9 6 8 1 8 2 5 – – 17 2 ½ 2/4 
Szamostelek 1 1 2 – 2 2 – –   1? – 1/2 
Batiz 5 9 8 – 4 2 2 – – – 2 ½ 
Udvari 3 5 4 – 3 – – – – – 1 ½ 
Szinyérváralja 11 6 4 1 6 5 – 1 2 11 1 ½ 
Felső Falu 7 11 – – 12 8 9 – – – 1 
Rakos 1 – – – 2 2 3 – – – ¼ 
Turvékonya 9 9 6 1 17 – 9 – – – 1 3/6 
Hirip 8 4 – – 7 – – – – – 1 2/5 
Tartóc 3 3 – – 3 1 2 – – – ¾ 
Kányaháza 2 – 2 – 2 – 1 – – – 2/5 
Komorzsán 14 13 3 2 19 1 16 – – – ?? 
Császló 9 20 14 – 10 6 10 – – – 8 
Kökényesd – – – – – – – – – – 1 
Ura – – – – – – – – – – puszta 1 
Összesen 99 108 65 6 109 35 71 1 5 46 30 4/5 3/6 
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Vámfalu jobbágyainak cenzusa egész telek esetében 1 Ft, fél telek esetében 
50 dénár volt, Szent Márton napján fizették. Lenmagot az egész telkesek 2, a fél 
telkesek 1 köblöt adtak, sátoros ünnepekkor 1 tyúkot vagy 2 rókabőrt. A közös-
ségnek egy borjút, vagy ehelyett 3 Ft-ot kellett még beszolgáltatni. Kilencedük 
nem volt, sertésből viszont tizedet adtak, robotolniuk a földesúr akarata szerint 
kellett. A településen földesúri vám, és egy vízimalom állt. Az újvárosiak szolgá-
lata mindenben megegyezett Vámfaluéval, az egyetlen kivételt a gabonatized kö-
telezettség jelentette. Batizon nem volt cenzus, ehelyett robotolniuk földesúri 
szőlőben, valószínűen Szinyérváralján kellett. A mezővárosban lévő 5 szőlő 
(Banos, Rampva, Nagyjánosi, Házas, Disza) 50 hordó bort termett évente. A me-
zővárosiak szőlőműveléssel tartoztak, cenzusuk nem volt. A településen, a Sza-
mos folyón vízimalma volt Uray Mihálynak. 

A birtokhoz tartozó oláh falvak (Felsőfalu, Rakos, Turvékonya, Hirip, Tartóc, 
Kányaháza, Komorzsány), mint ahogy más esetben is tapasztaltuk, külön szokás-
jog szerint adóztak. Szent Márton napján a falvaknak 9 Ft-ot kellett fizetni, 6 ró-
kabőrt adni (ennek váltása 9 Ft volt). Karácsonykor tyúkot adtak, sertésből tize-
det fizettek. Az igásállatokkal nem rendelkezők évente 50 karót készítettek. Ro-
botjuk a földesúr akarata szerint történt. 

Uray császlói birtokrészét külön rögzítették, ennek oka talán az itt lévő kü-
lönálló majorság lehetett. Ennek ellenére a birtokrész Szinyérváraljához tartozott, 
az adatok alapján nem állt külön irányítás alatt. Ehhez a részhez mindössze há-
rom település: Császló, Kökényesd és Ura tartozott, de jobbágyok csak Császlón 
éltek. Cenzusuk karácsony tyúkból (2 darab) állt, sertésből tizedet adtak, robot-
jukat a földesúri akarat alapján teljesítették. A földesúri majorságot három nyo-
másban 204 köblös föld, 80 szekér szénát termő rét és az említett szinyérváraljai 
szőlők alkották. Császlón emellett még külön megemlítették a szintén három 
nyomásban lévő 66 köblös urasági földet. Az összeírt allodiális állatok száma 
alacsony, és csakis baromfiállományt és méheket (20 lúd, 8 kacsa, 15 tyúk és 8 
méhcsalád) takar. 

A régi katona, Szuhay Mátyás ősi halmaji birtoka közel esett a török hódolt-
sághoz, ennek megfelelő volt gazdasági állapota is. A hat falut magába foglaló 
birtokon 22 jobbágy- és zsellércsaládot írtak össze (7 zsellér), a családfőkön kí-
vül még 33 férfi rokont rögzítettek. Az igavonó ökrök száma 50, az erdős kör-
nyezet miatt magas a sertéseké (130), meglepően sok a méhcsaládoké (33), és a 
szőlőbirtokoké is (20). A 22 család 10 jobbágytelket birtokolt.14 

 
 
 

                                                 
14  MNL OL U. et C. Fasc. 113. No. 22. 1672. május 21. 
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Az általános jobbágyi adózás szerint cenzussal nem tartoztak, kilencedet adtak 
gabonából, a halmaji jobbágyok a baksai hegyen tartoztak szőlőműveléssel, ro-
botként. Puszta telek mindössze egy volt, Halmajon. A jobbágyok között két 
szabadost találunk: Vizsolyban és Zubogyon.  

A kúriához összesen 140 köblös föld és 44 szekér szénát termő rét tartozott, a 
szántókon 72 köböl vetést tettek. A Bársonyos folyón vízimalom állt Szuhay 
rendelkezésére, Halmajon volt egy földesúri vám, amelynek jövedelme 2 Ft és 
15 kősó volt. Baksán 12 hordó termésű allodiális szőlőt találunk. 

Szuhay Mátyás másik Borsod vármegyei birtoka Szendrő központú volt. A 
mezővárosban a Gerse utcán egy puszta faháza állt, a „sorompón kívül” csűrös 
kertet, 59 köblös földet, 6 szekér szénát termő rétet írtak össze. A szendrői bir-
tokhoz sok szőlő tartozott, bár ezek termése és állapota igen elhanyagolt volt. 
Szendrőn egy régi puszta szőlőt írtak össze, „szőlő tő nincsen benne, semmire 
nem jó”. Ugyanilyen volt Borsodi, Középső hegyen lévő birtoka is, a Lipócon 
lévő szőlőt pedig szántónak használta (40 köböl). Perkupán egy 2 hordós, 
Varbócon 12 hordós, Szinben 4 hordós és egy parlag szőlőt találunk. 

Jobbágyai és falvai szegényes állapotban voltak. Meszes faluban egy zsellért 
és puszta házhelyeket írtak össze. A perkupai jobbágyok mind nemes ülésen lak-
tak (3 jobbágy és egy zsellér), egy özvegyasszonyon kívül. A három jobbágynak 
8 ökre és 2 lova volt. Varbócon 2 zsellér (6 ökörrel!), Szin faluban 1 özvegy 
zsellérasszonyt írtak össze. A puszták száma kettő. Telekesen vámbeli rész 2 Ft 
bevétellel állt birtokában. 

Meszes esetében szintén érdekes adatra bukkanunk, ami alátámasztja azt, 
hogy a földesurak sokszor saját állataikat adták oda jobbágyainak, zselléreiknek, 
hogy azok nagyobb gazdasági hasznot hajtsanak. Pocsai János meszesi jobbágy 
(zsellér) „szant maganak es Földes Urnak”, aki 3 ökröt és 3 tehenet gondozott. 
Szuhaynak hagyományos birtokain túl jelentős hegyaljai majorsága volt. A ne-

Település Fő Férfi Ökör Ló Tehén Borjú Sertés Bárány Méh Szőlő Telek 
Halmaj 14 24 32 – 28 19   75 – 11 11   6 
Felső Szuha   1 – – – – – – – – – – 
Alsó Szuha   1 –   6 1   2 –     5 – –   1   1 
Balajta   4   5 16 –   7   3   30 – 22   6   3 
Vizsoly   1   1 – – – – – – – – szabados 
Zubogy   1   3   6 2   4   4   20 50 –   2   ? 
Összesen 22 33 50 3 41 26 130 50 33 20 10 
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mesi szőlőbirtokosok közül a Rákóczi családot nem számítva a legdrágább sző-
lők a családjuk birtokában volt.15 

Király Imre Szendrőhöz tartozó (?) birtokán mindössze 14 jobbágycsalád 
élt.16 Bár Bana faluban volt rész-kúriája, a legtöbb jobbágyát Varbócon írták ösz-
sze. Király Imre birtokai esetében ismerjük a jobbágyi szolgálatokat. Cenzust 
egyik településen sem fizettek, kilencedet adtak gabonából és szőlőből, sertés 
makkoltatás után tizedet. Kocsma volt a településen, mint ahogyan 4 allodiális 
szőlő, amit a helyi jobbágyok műveltek.17 Király Imre a banai kúriának csak ne-
gyedét bírta, az utána járó földet a jobbágyok művelték, tizedért cserébe. A kúria 
után 4 szekér szénát adó földesúri rét járt, amelyből szintén negyeddel részese-
dett. Király Imre tehát feladta a hagyományos szemtermelő robotoltatást, jobbá-
gyai munkaerejét inkább a nagyobb hasznot hozó szőlőiben vette igénybe. Mind 
a varbóci, mid pedig a tokaji hegyen18 lévő szőlőit robotban (is) műveltette. 

 
Település Fő Férfiak Ökör Ló Tehén Borjú Sertés Juh Méh Szőlő Telek 

Varbóc   8 15 17 2 8 2 24 72 8 17 2 
Bana   4   2   2 – 1 –   1 – –   3 1 
Összesen 14 19 19 2 9 2 25 72 8 20 3 

 
A 14 jobbágy közül 4 zsellérsorban élt, Laszón és Ivánkán csak pusztatelkeket 
találtak, ez utóbbiban 7 szekér szénát termő réttel. Szendrőn két nyomásban 16 
köblös földjét írták össze, Laszón pedig 200 sertés makkoltatására elegendő er-
dejét. 

Aszalay Mátyás – aki nem katona volt ugyan, de tevékenységével hozzájá-
rult az összeesküvéshez csatlakozó hajdúk és presidiáriusok számának növelésé-
hez –, szendrői birtokait 1673-ban a kamara emberei elhagyatott állapotban talál-
ták. A szendrői kőház után 64 köblös (14 hold) föld járt, a ház körül kis gazda-
ság, kertek voltak kialakítva, ahol 2 tehenet is találtak.19 Galvácsi pusztán és Sza-
lonna határában 1–1 rét, 16 és 2 szekérnyi szénát termő, Pest vármegyében, török 
földön 2 rétje 10 szekér terméssel alkotta allódiumát. Szőlői Perkupán egy (2 
hordó), Varbócon 4 darab (12 hordó), Szinben 1–1 puszta és termő (4 hordó) 
voltak. Borsod és Abaúj vármegyei jobbágyai a török közelsége miatt, számban, 
és gazdasági értelemben is „elhagyatott” állapotban voltak. Ezt leginkább az jel-

                                                 
15  A Barátszőlő értéke 40 000 Ft, a Deáké 25 000 Ft volt. 
16  MNL OL U. et C. Fasc. 57. No. 14. 1672. május 31. 
17  A szőlők nevei: Lapa (kétszer) Kőszőlő és Nagyszőlő. 
18  Tokajban egy szőlője volt, 8 hordós terméssel. 
19  MNL OL U. et C. Fasc. 6. No. 51. 1673. szeptember 14. 
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zi, hogy a perkupai jobbágyok – valószínűen a nagyobb védelem, és a jobb mun-
kakihasználás miatt – a nemesi kúria területén éltek állataikkal együtt. 

 
Település Fő Ökör Ló Tehén Sertés 

Perkupa 2 10 1 4 15 
Varbóc 2 6 – 1   2 
Meszes 1 (zsellér)     
Összesen 5 16 1 5 17 

 
A táblázatból kimaradt a Pest vármegyében fekvő Káta, Boldogasszonykáta, Tót-
almás települése, amelynek nem készítették el a felmérését. Annyit az összeírók 
is tudtak, hogy a települések Aszalay része lakott, és az ott élők 4 vagy 5 Ft adót 
fizettek fejenként évente. Gömör vármegyében Telekesen szintén volt földesúri 
részjoga egy vámban, ami évente elenyésző, 2 Ft jövedelmet biztosított számára. 

Az Ecseden szolgáló Rákóczi-hű katona Apagyi Sámuel, aki a bujdosásban 
mezei gyalog kapitányként meghatározó szerepet töltött be a Partium védelmé-
ben, szabolcsi kisnemesi családból származott. A Wesselényi összeesküvés ide-
jén is tevékenyen részt vett a fegyveres harcokban, például a gombási mészárlás-
ban. Az összeesküvés lelepleződése után neki is elkobozták piciny birtokát 
Apagyon, a család névadó birtokán. A településen kúriája, 54 köblös földje, 6 
szekér szénát adó rétje volt, 17 jobbágycsaládot és 17 telket „bírt”, akiknek 26 
férfi hozzátartozójuk, 78 ökrük, 93 tehenük, 2 lovuk, 35 sertésük volt.20 

Farkasfalvi Farkas Fábián ez az öreg katona, bár nem sok birtokkal,21 de 
annál nagyobb tekintéllyel rendelkezett. A putnoki végvár kapitányaként, majd a 
tokaji magyar őrség vezetőjeként nagy befolyással bírt a katonaság körében, 
másrészt pedig élvezte a Rákóczi család bizalmát is. Katona volta miatt azonban 
nem sok anyagi lehetősége maradt a birtokszerzésre. Szendrőn szép háza, elha-
gyatott csűrös kertje volt, és ez utóbbi mutatja: Farkas Fábián igazából nem gaz-
dálkodott, földesúri hatalma nem a jobbágyi munkaszervezésben nyilvánult meg. 
Puntokon 1670-ben épülő házát és szőlőjét említették az összeírók. Vetése mind-
összesen szendrői határban volt, jobbágyai csak Telekes faluban – 6 jobbágy, 
összesen 30 ökörrel és 3 zsellér. 

Egy másik összeírás szerint Bereg vármegyében, Barabáson két egész telkes 
jobbágya volt, ezeknek 3 fia, 10 ökre, 3 tehene, 14 sertése és 2 szőlője került ösz-
szeírásra. Cenzust nem adtak, a szőlők és sertések után tizeddel tartoztak, és ro-

                                                 
20  MNL OL U. et C. Fasc. 29. No. 19. 1674. november 30. 
21  MNL OL U. et C. Fasc. 57. No. 4. 1670. július 12. 



ULRICH ATTILA 

 

66

botoltak.22 A nemesi előnevet adó birtokon, Farkasfalván 17 jobbágycsalád 13½ 
telken gazdálkodott, 13 fiúgyermek mellett 29 ökrük, 14 borjuk, 25 tehenük és 
13 sertrésük volt. Földesúri allódium 2 nyomáson 44 hold (84 köblös), a faluban 
32 kaszás, Péterfalván23 2 kaszás rétje terült el, amit 13 szekérnyinek rögzítettek. 

Farkas Fábiánhoz hasonlóan Trombitás István is katona volt. Szendrői szol-
gálatakor tudott magának némi birtokot,24 illetve a mezővárosban házat venni. 
Jobbágyai Bárt, 2 zsellére Szalonna faluban kerültek összeírásra. Bátorban lévő 3 
jobbágyának és 1 zsellérének összesen 10 ökre volt, azonban ebből is 8 Trombi-
tás tulajdonát képezte, aki ökrei kölcsönadásával próbálta növelni jobbágyai 
adóztathatóságát, és munkájuk hatékonyságának növelését. Egerszegen egy 4 ök-
rös jobbágy volt Trombitás tulajdonában. Puszta telke Szalonnán, puszta birtok-
lása Gadna és Bencs esetében volt. 

1672-ben pontosabban felmérték birtokait,25 amelynek akkori állapotát az 
alábbi táblázat tartalmazza. 

 
Település Fő Férfiak Ökör Tehén Borjú Sertés Méh Szőlő Telek 

(Gagy)Bátor 4 3   8 5 2 12 3 – 2 ½ 
Szalonna 2 1   2 1 1   7 – 2 2/4 
Egerszeg 1 1   2 – – – 4 – 1 
Összesen 7 5 12 6 3 23 3 2 3 ½ 2/4 

 
Szőlőbirtoka Gadnán, Bencsen(?) és Gagyvendégén, valamint Szalonnán 3 kapás 
(fél hordó termésű?), Egerszegen 6 kapás (1,5 hordó termésű).26 

Szendrőn a Gerse utcában állt háza, amelyben csak két nyoszolyát és két tek-
nőt találtak.27 Allodiuma Bátorban három nyomáson 7 hold nagyságú, ami az 
összeírók adatai szerint 50 kereszt vetéssel egyenértékű. Gadna pusztán 30 ke-
reszt búzevetése, és elegyes zab-árpavetése volt. Berencs pusztán tartotta sertése-
it, 30 darabot. 1672-ben már nem Berencsen (Bencs?), hanem Gagyvendége 
pusztán írtak össze 16 sertést, pedig az előbbi pusztán 1000 sertés hízlalására va-
ló erdejét találjuk! Erdeje 400 sertésnek elegendő Bátorban, 300-nak Szalonnán 

                                                 
22  MNL OL U. et C. Fasc. 15. No. 26. 
23  MNL OL U. et C. Fasc. 9. No. 40. 1674. 
24  MNL OL U. et C. Fasc. 57. No. 4. 1670. július 12. 
25  MNL OL U. et C. Fasc. 57. No. 15. 1672. június 1. 
26  MNL OL U. et C. Fasc. 57. No. 9. 1671. augusztus 23. Vö. MNL OL U. et C. Fasc. 57. No. 15. 

1672. június 1. 
27  MNL OL U. et C. Fasc. 57. No. 9. 1671. augusztus 23. 
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is volt. Ez a forrás tisztázta a gadnai „majorságot” is, amelyet 6 puszta telekből 
alakítottak ki, összesen 24 köböl nagyságban.28 

Szintén katonaember volt fügedi Nagy András, aki a nádori mezei hadak ka-
pitányi tisztét töltötte be.29 Nagy András, aki katonáival több titkos megbeszélést 
biztonságát felügyelte, sőt maga is jelen volt ezeken, katona-mivoltához képest 
jelentős birtokokkal rendelkezett.30 Nemcsak 24 jobbágy és zsellér családból álló 
„gazdasága”, hanem szőlőbirtokai is jelzik ezt. Az alsó-fügedi kúriából irányított 
gazdaságához elenyésző föld, három nyomáson 7 tagban 40 köböl; Felső-
Fügeden 5 tagban 45 köböl, Pósafalva pusztán összesen 55 köböl tartozott. Nagy 
András birtokain is megfigyelhető, minden bizonnyal a török közelsége miatt 
adódó rosszabb gazdasági körülmények, illetve a kúriák belső rendbetétele és 
gondozása miatt, a jobbágyok beszivárgása. Az összeírásokban jelezték ugyan a 
jobbágyok falusi házait, és állatállományát, de megjegyezték a kúria területére 
való betelepülésük tényét. Felső Fügeden szintén jelét találjuk annak, hogy job-
bágy a nemesi kúriában lakott. A bentlakás jogát viszont nem jelölték, így nem 
tudható, hogy ezek a jobbágyok tisztséget töltöttek-e be, vagy a földesúr „cselé-
dei” voltak. Csobádon – bár az összeírás jelzése nem a legegyértelműbb – úgy 
tűnik egy jobbágyon kívül, a 4 jobbágy-, és 2 zsellércsalád nemesi házban (vagy 
területén?) lakott! 

 
Település Fő Férfiak Ökör Ló Tehén Borjú Sertés Méh Szőlő Telek 

Alsó Füged   9 15 16 2   8   8 24 – 2 4 
Felső füged   8 10   4 4   9   6 17 – 2 ½ ¼ 
Csobád   7   8 21 – 17   8 52 12 – 3 ½ 
Összesen 24 33 41 6 34 22 93 12 4 8 ¼ 

 
A jobbágyi adózás tekintetében általános volt a cenzus hiánya, de konyhára való 
élelmiszeradó szokásban volt, tizedet szintén adtak. A robot mértékét csak 
Csobád esetében rögzítették: a négyökrös jobbágyoknak heti egy napot kellett 
szolgálniuk. A már fentebb említett földallodium mellett Pósafalva pusztán 2 
tagban 20, Felső Fügeden 5 tagban 30 szekér szénát termő rétallódiuma is volt 
Nagy Andrásnak. A Hernád vizén állt malma, ami évente 45 köböl gabonabevé-
telhez juttatta. 

Egy másik forrásból tudjuk, hogy Szendrőn a Garte utcában háza volt, vala-
mit a Gömör vármegyei Gellice (Gerlice?) faluban 2 jobbágya is. A szendrői 
házban talált ingóságok hűen tükrözik Nagy András katona mivoltát: két páncél-
                                                 
28  MNL OL U. et C. Fasc. 57. No. 15. 1672. június 1. 
29  Pauler, 1876. I. kötet: 99. 
30  MNL OL U. et C. Fasc. 26. No. 79. 1672. május 20. 
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sisakot, egy török pajzsot, és zászlót találtak nála.31 A mezővárosban kicsi, két 
köblös vetését is összeírták. 

Pinkóczi János zsarolyáni birtokán mindössze egy nemesi kúriát írtak ösz-
sze.32 

Miller Dávid tokaji nemes-polgár szintén tipikus példája annak szőlőter-
mesztő-kereskedő embernek, aki tőkéjét később földbirtok vásárlásaiba fektette. 
Jó példa személye arra, is, hogy a borkereskedelemből származó haszon, a köz-
pontosult tőke, milyen könnyűvé tette az elpusztult Szabolcs vármegyei földön a 
nemesi birtok vételét. Miller Dávid Zalkodon és Szabolcsban vett magának rész-
birtokokat, mindkét helyen volt háza. Zalkodon a ház körül gazdaságot alakított 
ki, ahol 6 boglya szénát termő rétje volt. Külső földje 40 köblös, rétje pedig 2 da-
rabban volt. Házához halászó helyek tartoztak: Luka, Örvény és Érkecse. Major-
ságában 8 igás ökröt, üszőt, tinót és borjút 18-at, egy bikát, juhot 185-öt, és 25 
sertést tartott.33 Szabolcsban a háza telkén üres gabonavermeket találtak. 

 
Település Fő Férfiak Ökör Tehén Sertés Borjú 
Zalkod 6 5   7 10 24   4 
Szabolcs 3 3 12   8   2 10 
Összesen 9 8 19 18   6 34 

 
Ahogyan az a felmért katonaelemek számából és a birtokösszeírások közötti 
számbeli különbségből kiderült, önerőből kevés hajdú vagy presidiarius tudott 
némi birtokot szerezni. A vagyonok legtöbbje nemesi eredetű örökségből szár-
mazott, ez jelentette a későbbi alapot a gyarapításra vagy éppen az örökség nagy-
ságának csökkenésére. Kevés kivétel akad az általunk hozott példákban, amiből 
talán Király Imre, Trombitás István és a tokaji Miller Dávid jelent kivételt, bár ez 
utóbbi is inkább csak belesodródott a katonai küzdelmekbe, hétköznapjait bor-
termelő nemes-polgárként élte. Jól érzékelhető adatainkból is a katona-lét kiszol-
gáltatottsága, ezzel magyarázható többek között hajdú és kuruc katonák megbíz-
hatósága is, illetve a préda utáni vagyonszerzési vágy. 

                                                 
31  MNL OL U. et C. Fasc. 57. No. 5. 1670. április 7. 
32  MNL OL U. et C. Fasc. 15. No. 27. 1671. 
33  MNL OL U. et C. Fasc. 44. No. 80. 1673. április 27. 
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Az összeesküvésben részt vett,  
beazonosított és bűnösnek talált katonaelemek névsora: 

 
 
1. Apagyi Mihály (ecsedi kapitány) – részt vett a tokaji vár elfoglalásában 

- megtagadta a király szolgálatát és Rákóczi hűségére tért 
- tudott a Zrínyi féle szervezkedésről, a török kapcsolatról 

2. Aszalay Mátyás – Rákóczi parancsára személyesen ment Szendrőbe, 
hogy az ottani katonákat Rákóczi hűségére eskesse 

3. Bajusz Gáspár (tokaji praesidiarius katona) – részt vett a gombási mé-
szárlásban 

4. Balogh János – katonai vezető volt a gombási mészárlásban 
- részt vett német katonák elleni támadásokban 

5. Beleznay András (gyalogos lázadó katona) – részt vett a gombási mé-
szárlásban 

6. Beleznay János – részt vett német katonák elleni támadásokban 
- részt vett a gombási mészárlásban 

7. Bernát István – rebellis katona 
- részt vett a gombási mészárlásban 
- jelen volt a terebesi gyűlésen 
- a németeket idegeneknek nevezte 

8. Csató Gáspár – részt vett a gombási mészárlásban, ahol több német kato-
nát megölt 

9. Csernely Bálint – lovassági vezető volt 
10. Csonka Pál (szacsúri lakos) – részt vett a gombási mészárlásban 

- beállt katonának a lázadó seregbe 
11. Daróczy Sámuel (Szatmárnémeti katona) – átállt a rebellisek oldalára 
12. Deli Péter – a császár hatalmát törvénytelennek mondta 

- részt vett a gombási mészárlásban 
- részt vett a terebesi gyűlésen 
- beállt katonának a lázadó seregbe 
- a németeket idegeneknek, ördögfajzatoknak nevezte 

13. Donasovszky János (szendrői katona) – részt vett a szomolnoki pénz-
rablásban 

- jelen volt két jezsuita, Sommod (Somogyi?) páter és Répássy 
Mihály javainak kifosztásánál 

14. Dorasson János – az elsők között volt a rebellisek között, aki a császár 
iránti hűséget megtagadta 

15. Eötvös Miklós (nagykárolyi katona) – az elsők között állt át a rebellis ka-
tonákhoz 

- részt vett a majtényi német sáncok felégetésében 
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16. Farkas Fábián – Lessenyey Nagy Ferenccel a megállapodások után Rá-
kóczihoz ment (csatlakozott hozzájuk Szepessy Pál is), hogy tájékoztas-
sák és bevonják az összeesküvésbe. 

- támogatta a szövetséget Erdéllyel  
- azt hangoztatta, hogy a megyéknek hozzá kell járulni anyagilag 

is az ügyükhöz 
- jelen volt a Bocskai vezette találkozón 
- azt tartotta helyesnek, ha a vármegyék egyenként (Ung, Szat-

már) az Erdélyi Fejedelemhez (Fejedelemséghez) közelítenek 
- részt vett a gömöri tanácskozáson a nádorné követeként 
- részt vett a szendrői tanácskozáson 

17. Fráter István – az abaúji katonák egyik vezetője 
- pénzt zsákmányoltak Szendrőből 

18. Fügedi Nagy András (kassai kapitány) – részt vett a csáktornyai gyűlésen 
követként 

- titkos megbízottként katonai csapattal figyelte a Sajó folyót 
- részt vett a Sajó mellett tartott titkos gyűlésen 
- Lessenyei Nagy Ferenc figyelmeztetésére a királyi hatalom ellen 

cselekedett 
- tudott a Zrínyi-féle traktáról 
- részt vett a Kátai Mihály házánál, Encsen tartott megbeszélésen 
- részt vett a murányaljai gyűlésen, az erdélyi követek ottlétekor 
- ott volt a szendrői tanácskozáson 

19. Hegedűs György – lázadó katonák vezetője 
20. Inyi György (nagykárolyi katona) – átállt a rebellis katonákhoz 
21. Jenei György – lázadó katonák vezetője 

- Abaúj vármegye küldötte volt a terebesi nemesi gyűlésen 
- támogatta a nemesi felkelés kihirdetését 
- azt mondta, „Nagy fába váktuk az fejszét” 

22. Kecskeméti István – pénzt osztott a lázadó katonáknak 
23. Kércsy Sándor – lázadó katonák vezetője, elfogadta Rákóczi zászlaját 

- a lázadók zászlóját Ung megyében körülhordta 
24. Kovács György – (a nagykárolyi lovas katonák vezetője) – részt vett a 

károlyi harmincad lefoglalásában  
25. Magyar Mihály – lázadó katonák vezetője, elfogadta Rákóczi zászlaját 

- támogatta a királyi sereg elleni katonai támadást 
26. Majtényi János – részt vett a gombási mészárlásban 

- a gombási csatában katonai vezető volt 
- a felkelők zászlaját végighordozta Ung vármegyében 

27. Majtényi István – a felkelő katonák egyik vezetője volt 
28. Miller Dávid (Tokaj) – katonai vezető volt 
29. Mokcsay János – egyesítette a rebellis katonákat 
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30. Monay Gáspár – Ung vármegyében hordozta a felkelők zászlaját 
- egy katonai csapat vezetője volt 

31. Morvai Zsigmond – a lázadó katonák egyik vezetője 
32. Nagy István – szendrői katona, részt vett különféle rablásokban 
33. Nagy István (azari lakos) – a lázadó katonák egyik vezetője volt 
34. Oláh György – a felkelők oldalára állt talpasok egyik vezetője 
35. Oláh Miháy – a lázadó katonák egyik vezetője 
36. Pap Miklós – részt vett a gombási mészárlásban, ahol kitűnt vitézségével 
37. Pereczes István (csengeri rebellis katona) – részt vett királyhű megyei 

tisztviselők birtokainak kifosztásában 
38. Pinkóczy János – lázadó gyalogos katonák vezetője 

- részt vett a gombási mészárlásban 
39. Pinkóczi Mihály – Ung vármegye zászlótartója volt 
40. Püspöky János (rebellis katona) – részt vett Szatmár vármegye pénzének 

behajtásában a rebelliseknek 
41. Soós György, sóvári – a kassai gyűlésen katonai vezetőnek választották 

- részt vett azon a tanácskozáson, amelyen a németek ellen való 
nemesi felkelésről tárgyaltak, Bocskai vezetésével 

- Bocskai Istvánnal, Bornemissza Mihállyal, Balkó Pállal és má-
sokkal a Liptó vármegyében állomásozó német hadak ellen in-
surrekciót akart megvalósítani 

42. Szabó Gergely (németi presidiarius) – a csengeri rebellis katonákkal 
együtt részt vett királyhű egyének birtokainak kirablásában 

43. Szabó György – lázadó katonák vezetője 
44. Szegedi Pál – részt vett a gombási mészárlásban 

- a rebellis katonák jegyzője 
45. Szilágyi Gáspár – részt vett a gombási mészárlásban 

- a lázadó katonák egyik vezetője 
46. Szilágyi János (a németi presisiariusok viceductora) – Gyulaffi László ba-

rátja, rebellis katona 
- megtagadta a király iránti hűséget 

47. Szeöch (Szőcs, Szűcs) János – a lázadó katonák egyik vezetője 
48. Szűcs György – részt vett a (bodrog)keresztúri gyűlésen 

- csatlakozott a felkelő katonákhoz 
- részt vett a tokaji vár ostromában 

49. Tokaji István – nem fogadta el a királyi diplomát 
- egyesítette a rebellis katonákat 

50. Tóth Tamás (a szendrői praesidiariusok egyik vezetője) – részt vett 
Répássy Mihály javainak kifosztásában 

- résztvevője volt a szomolnoki pénzrablásnak 
- részt vett Somogyi páter javainak prédájában 

51. Tolvay János – a lázadó katonák egyik vezetője 
- részt vett a gombási mészárlásban 



ULRICH ATTILA 

 

72

52. Torma Mihály (ecsedi kapitány) – részt vett a gombási mészárlásban 
- elfogott egy csapatot vezető német kapitányt 

53. Trombitás István (szendrői katona) – átállt Rákóczihoz 
- részt vett a Joanelli pénzszállítmánya elleni támadásban 
- Répássy Mihály javainak feldúlásában  

54. Trombitás János – a szendrői katonák hangadója és vezetője 
- részt vett Répássy Mihály birtokai elleni támadásokban 
- részt vett a császári posta kirablásában 
- részt vett császárhű személyek fosztogatásában 

55. Uray Mihály – részt vett a nagybányai harmincad elfoglalásában és kirab-
lásában 

- 60 rebellis katonával nagybányai német katonákat fogott el, és 
azokat Rozsály várába vitte 

- a szendrői kapitány és a német katonák ellen cselekedett 
- részt vett a markotányosok kifosztásában 
- részt vett a királyi posták kirablásában 
- a váraljai harmincadost elfogta és rabságban tartotta 
- részt vett a gombási mészárlásban 
- Tokaj alól borokat, és szekereket vitt el 

56. Ury István – az egyike volt azoknak, akik a szendrői praesidiáriusokat 
Rákóczi oldalára állították 

57. Usz Sándor – lázadó katonák vezetője, elfogadta Rákóczi zászlaját 
58. Vér Mihály (kállói alkapitány) – részt vett Máriássy László birtokainak 

kifosztásában 
- a kállói katonákat Rákóczi hűségére eskette fel 
- a kincstár állatait és gabonáját lefoglalta 
- azt hirdette, hogy nincs serege a királynak 
- részt vett a kassai gyűlésen 

59. Vitányi István – lovassági limitátor 
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A szomolnoki rablásban rész vettek névsora 
 és a préda összege 

 

Nikházy István alispán 1000 Ft 
Jánoky Gábor 500 Ft 
Uza Mihály 1500 Ft 
Becs Miklós 1000 Ft 
Fráter István 300 Ft 
Salamon Mihály 400 Ft 
Tarczay István 100 Ft 
Osvald Péter 100 Ft 
Putnoki György 100 Ft 
Szilágyi István 100 Ft 
Kovács Ferenc 100 Ft 
Árvai Péter 100 Ft 
Szabó István 100 Ft 
Csibi György 100 Ft 
Hanyári Mihály 100 Ft 
Pamlini István 100 Ft 
Kanczár István 100 Ft 
Ragályi János 100 Ft 
Meszesi János 100 Ft 
Pamlényi Gábor 100 Ft 
Pamlényi István junior 100 Ft 
Veid János (ignobilis – sic!) 40 Ft 
Hányi Péter 1500 Ft 
Fráter Mihály 300 Ft 
Litka faluból (Abaújban) 
 Kardos István 100 Ft 
 Kardos Pál 80 Ft 
 Szilas György 50 Ft 
 Kalmár István 100 Ft 
Fáy falu 
 Nagy Jakab 100 Ft 
 Tóth István 100 Ft 
 Finta János 50 Ft 
 Szabó András 600 Ft 
 Pap István 100 Ft 
 Kardos István 100 Ft 
 Sori Jakab 100 Ft 
 Szabó Dankó 50 Ft 

 Olasz István 50 Ft 
 Vaiszegh Pál 100 Ft 
 Gáspár István 150 Ft 
Szemere falu (Abaúj) 
 Paulinyi Mihály 500 Ft 
 Bozary János 50 Ft 
 Kovács Péter 50 Ft 
Kupa falu 
 Balasy György 100 Ft 
 Rácz Márton 100 Ft 
 Rácz János 100 Ft 
 Csiha Márton 100 Ft 
 Fügedi János 100 Ft 
 Kovács András 100 Ft 
Csenite falu (Csenyéte) 
 Végh Zsigmond 150 Ft 
 Belcze Márton 100 Ft 
 Pamlini Miklós 120 Ft 
 Pap Márton 50 Ft 
 Bende János 50 Ft 
 Balogh István 50 Ft 
Bakta falu 
 Szemere Zsigmond 500 Ft 
 Szemere Pál 100 Ft 
Felső Gagy 
 8 fő 640 Ft 
Döbrite (Debréte?) 
 1 fő 50 Ft 
Szentjakab 
 3 fő 150 Ft 
Pamlény 
 4 fő 400 Ft 
Demecser (?) 
 5 fő Ft 
 Benne Monaky István és szolgái  
 1500 
Összesen 1850 
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Kenéz 
 5 fő 600 Ft 
Szentandrás 
 2 fő 110 
Berek 
 3 fő 400 
Fúlókércs 
 8 fő 800 
Bozita 
 5 fő 450 
Bodoló 
 1 fő 100 
Csécs 
 2 fő 200 
Jánok 
 3 fő180 
Forró 
 1 fő 100 
Detek 
 2 fő 80 
Füged 
 2 fő 140 
Felső Morva? 
 6 fő 1150 
Encs 
 1 fő 100 
Roson 
 2 fő 200 
Nessa 
 3 fő 170 
Pereche 
 2 fő 125 
 3 fő 130 
Batler (Betlér) 
 1 fő 100 
Szántó városa 
 5 fő 1100 
 
 
 
 
 

Sasfa 
 8 fő 900 
 Köztük Uza István és fia 200 
 Ragályi János 100 
Ináncs 
 2 fő 150 
Peder 
 4 fő 340 
Jarnó 
 1 fő 300 
Jászó 
 1 fő 200 
Zemplén megye 
 Ifj Bónis Ferenc 3000 
 
 
Szendrőiek 
 Trombitás István, 
 Halasi András, 
 Kassai János, 
 Vas György, 
 Fejes István, 
 Szihalmi András, 
 Szenderes András, 
 Diószeghy János, 
 Galgóczy János, 
 Csató Mihály, 
 Olah István, 
 Németh György, 
 Nagy István, 
 Tóth István, 
 Tóth Tamás, 
 Donasovszky János 
Torna megye 
 Meczenzéf 
 
Összesen 26.045 Ft rablott pénz. 
 
 
 




