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Kónya Péter

Eperjes a Bocskai felkelésben

Eperjes szabad királyi város híres lett Habsburg-ellenes magatartá-
sával Thököly Imre felkelésében és a Rákóczi-szabadságharcban. Sőt, 
Bécsben jelképe lett a magyar rendek ellenállásának, és ezért úgy becéz-
ték, mint „a rebellió műhelye”, vagy még 1717-ben mint „a város, amely 
mostanáig mindig a törökökkel tartott”. Száz évvel a Rákóczi-szabad-
ságharc előtt azonban teljesen más volt a helyzet, és amikor 1604-ben 
bevonult Felső-Magyarországra Bocskai István, az Eperjesieknek nem 
volt érdekükben csatlakozni a rendekhez, akik Bocskai oldalára álltak. A 
többi négy felső-magyarországi szabad királyi város polgáraitól eltérően 
az uralkodó oldalán maradtak. Így Eperjes lett a Pentapolis1 egyetlen vá-
rosa, amely nem kapcsolódott be az első Habsburg-ellenes felkelésbe, és 
a nagy áldozatok ellenére, hűséges maradt II. Rudolf császárhoz.

A 16–17. század fordulóján dühöngött Magyarországon a hosszú, 
kimerítő török háború, amelyet később a történészek „tizenötévesnek” 
neveztek el. A hosszú, drága háború óriási anyagi forrásokat emésztett 
fel, amelyeket az udvar elsősorban a pápától, a spanyol királytól és a 
német fejedelmektől kapott kölcsönökkel, ill. adományokkal egészített 
ki. A kimerítő háború viszont nem hozott semmilyen jelentősebb területi 
nyereséget, de óriási anyagi és emberi áldozatokkal járt. A Magyar Ki-
rályság rendkívül megszenvedte a háború következményeit. Az ország 
egy része harctérré vált, másik részén zsoldos ezredek állomásoztak, 
amelyek gyakran kegyetlenebbül fosztogattak, mint a törökök. Lakosok 
tízezrei hagyták el otthonaikat, és a török területeken, vagy erdőkben és 
mocsarakban kerestek menedéket. Az uralkodó ugyanakkor évről-évre 
fokozta követeléseit, amiket az ország nem volt képes teljesíteni. Más 
utakat keresve az állami kassza megtöltéséhez, elkezdte a kamara az el-
lenzéki magyar protestáns politikusok vagyonelkobzását. Ezek közül a 
legismertebb Illésházy István ügye, aki a hamis törvényszéki eljárás után, 
amelyben csak védte törvényes jogait, Lengyelországba menekült, hogy 
elkerülje a halálbüntetést. Ebben a helyzetben kezdett neki az uralkodó az 
erőszakos rekatolizáláshoz, és 1604 első napjaiban elkobozta a törökök 
elől elmenekült egri káptalan számára a kassai Szent Erzsébet székesegy-

1  Az öt felső-magyarországi szabad királyi város szövetsége, amelybe Kassa, Eperjes, 
Bártfa, Lőcse és Kisszeben tartozott.
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házat, amelyet már több mit fél évszázada használtak az evangélikusok.2 
A többi kassai evangélikus templom elfoglalása után, márciusban ösz-
szejöttek a rendek követei a pozsonyi országgyűlésen, ahol sikertelenül 
követelték a vallásszabadság garantálását. Ellenkezőleg, az uralkodó 
az adók jóváhagyása után az országgyűlést feloszlatta, és az udvar (a 
rendek nélkül) 22-ik törvénycikkel egészítette ki az országgyűlési cik-
keket, amely erősítette a katolikus vallás védelmére hozott összes addigi 
törvényt, és megtiltotta a vallási kérdések országgyűlésre való hozatalát. 
Ezután, szeptember elején találkoztak az elégedetlen felső-magyarorszá-
gi rendek követei egy parciális gyűlésen Gálszécsen, ahol elutasították a 
vitás törvénycikkeket és fegyveres felkeléssel fenyegetőztek. Néhány hét 
elteltével ilyen helyzetben vonult be az országba Bocskai István hadse-
regével.

Bocskai István az előző évek során kezdetben II. Rudolf császár ke-
gyéből a nagyváradi várkapitányi tisztséget töltötte be, majd volt Báthory 
Zsigmond Habsburg-párti erdélyi fejedelem generálisa, később császári 
fogoly lett, és végül az oszmánpárti nemesség fejedelemjelöltjévé vált. Az 
oszmánok, tatárok és Habsburg zsoldosok által elpusztított ország3 benne 
látott reményt a háború befejezésére és az ellenséges felek kibékítésére. 
Ezt megtudván Barbian Belgiojoso kassai főkapitány, igyekezett elcsá-
bítani Bocskait Bihar vármegyei birtokairól. Bocskai viszont a szabad 
hajdúkból álló magánseregével megverte a generálist.4 Utána tovább me-
netelt Kassára, amit örömmel üdvözöltek a felső-magyarországi rendek. 
Kassa szabad királyi város, néhány mágnás és nemesek százai Bocskai 
oldalára álltak, akitől politikai és vallási érdekeik védelmét várták II. 
Rudolf császárral szemben.

1605 áprilisában Bocskai az alsó-zempléni Szerencsre hívta össze 
a felkelő rendek gyűlését. A vármegyék és királyi városok követei ott 
„Magyarország fejedelmévé” választották meg Bocskait. Ez az az új fő-
méltóság vagy cím – amelyet később az összes Habsburg-ellenes felkelés 
vezére használt – rendkívül jelentős volt Bocskai számára. Mozgalmát, 
harcát és nem utolsó helyen saját személyi igényeit törvényesítette anél-
kül, hogy jogilag konfrontálódnia kellett volna a törvényes uralkodóval. 
Szerencsen a rendek megfogalmazták a felkelés fő céljait, és többen 
panaszt emeltek a hajdúk fosztogatása ellen. Bocskai 1605-ben – a Du-

2  Az egri püspökségnek Eger eleste után el kellett hagynia a várost. Új székhelyül 
Kassát valamint a közeli jászói prépostságot választotta.
3  Az Erdélyben veszedelmes hírnevet szerzett Basta György volt a parancsnokuk.
4  Valószinűleg eredetileg a marhahajtók voltak, akik viszont abban a korszakban már 
bérzsoldosokként szolgáltak mind a királyi, mind a mágnási seregekben.
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nántúlon kívül – már majdnem az egész királyságot tartotta kezében. A 
felkeléshez fokozatosan csatlakozott a mágnások és nemesek többsége 
az elfoglalt területeken. A fejedelem nagy tekintélynek örvendett külföl-
dön is. Ugyanúgy szimpatizált vele a rendi ellenzék a cseh és az osztrák 
tartományokban, mint a lengyel nemesség, a németalföldi rendek és a 
német protestáns fejedelmek. Ezek megszüntették Rudolf török hábo-
rúinak anyagi támogatását, nehogy az összeget a magyar rendek ellen 
tudja fordítani. A következő, korponai országgyűlésen (1605. december 
17–24.) a rendek megfogalmazták a leendő béke feltételeit. Elsősorban a 
vallásszabadság biztosítását követelték, a felségárulási perek felszámo-
lását, a nádorválasztást, a kamara hatalmának gyengítését, az ország na-
gyobb fokú autonómiáját, magyarok kinevezését a magas hivatalokba és 
katonai parancsnoki pozíciókba, a halaszthatatlan békekötést a Portával, 
és természetesen általános amnesztiát a felkelés minden részvevőjének. 
Ebben a helyzetben Mátyás főherceg hajlandó volt elkezdeni a béketár-
gyalásokat. A néhány hónap után Bécsben kötött béke megerősítette a 
jogot a mindkét protestáns vallás szabad gyakorlására a mágnások, ne-
mesek, polgárok, és a végvári katonák számára, mindezt természetesen a 
vitás 22-ik törvénycikk eltávolítása mellett, de „a katolikus vallás sérel-
me nélkül”. A béke továbbá megtiltotta a jezsuitáknak, hogy birtokokat 
szerezzenek a királyság egész területén, garantálta a nádori és a királyi 
kincstartói hivatal betöltését, magyarok kinevezését a hivatalokba és a 
hadseregbe, illetve a végvárakba kivéve a dunai erődöket. Az uralkodó 
elismerte Bocskait az Erdélyi Fejedelemség törvényes uralkodójának és 
átadta neki a három határos felső-magyarországi vármegyét.5

A felkelés céljai, főleg a törvénnyel garantált vallásszabadság, 
vonzóak voltak a szabad királyi városok polgárai számára is. Elsőként 
közülük Kassa csatlakozott Bocskaihoz, amely 1604 őszétől a felkelés 
központja lett. Bocskai itt rendezte be székhelyét és nagy népszerűségnek 
örvendett a lakosság körében. A kassai főbíró, Bocatius János (korábban 
eperjesi iskolarektor) rendkívül jelentős szerepet játszott a felkelésben, 
elsősorban Bocskai diplomáciai szolgálatában.6 Egy másik felső-magyar-
országi szabad királyi város, Lőcse már 1604. november elején Bocskai 
oldalára állt. Ezt követően nyomban két kisebb város is, Bártfa és Kisz-
szeben kinyitotta kapuit Bocskai hajdúi előtt. Miután négy a Pentapolis 
öt városa közül Bocskaihoz csatlakozott, egyedül Eperjes maradt hű az 

5  A béke a tiszenötéves háború mihamarabbi befejezésének kötelességét is tartalmazta, 
amit a zsitvatoroki béke 1606. november 11-én hozott el.
6  A diplomáciai küldöttségek mellett összeállított a felkelés programját, amelyet 
a Querelae Hungaria címmel a korponai országgyűlésen a rendek el is fogadtak.
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uralkodóhoz. Bocskai hajdúinak ott tartózkodása, mind a négy városnak 
óriási károkat hozott. A városi majorságokat és falvakat kirabolták, a 
szarvasmarhákat ellopták, valamint a városi kincstárak is üresen álltak. 
Paradox módon Eperjes sem járt jobban, amely főleg félelemből, a fel-
kelő hadak fosztogatásai miatt az uralkodó oldalán maradt. A nagyszámú 
zsoldos had ott tartózkodása, annak élelmiszerrel, takarmánnyal és zsold-
dal való ellátása, de főleg a fosztogatás, okozott a városnak és széles 
környékének addig elképzelhetetlen veszteségeket.

Az eperjesiek 1604-ben ugyanúgy elégedetlenek voltak II. Rudolf 
politikájával, főleg rekatolizációs rendeleteivel vagy a rendi jogok meg-
sértésével, mint a többi város polgárai. Velük együtt a város követei októ-
ber 16-án részt vettek a Pentapolis városainak tanácskozásán. A követek 
egyrészt egyetértettek ugyan abban, hogy nem akarják megszegni az 
uralkodónak tett hűségesküjüket, másrészt viszont elismerték, hogy II. 
Rudolf császár megsértette jogaikat, ami ellen határozottan tiltakoztak.7

Hamarosan azonban megváltozott a belpolitikai helyzet, és az eper-
jesi városi tanács válaszúthoz érkezett, miszerint tényleg be akarják-e 
tartani a törvényes uralkodónak tett hűségesküjüket, vagy védeni fogják 
jogaikat és szabadságukat. Választani kellett, amikor Bocskai december 
elején bevonult Kassára. Közvetlenül utána, december 6-án, miután Fü-
leknél sikerült legyőzni Bocskai hajdúit, a rossz hírnévnek örvendő Basta 
György generális öt ezreddel a városhoz vonult. A generális a városi ta-
nácstól követelte a városba való beengedését és katonái elszállásolását. A 
bíró és szenátus követelését elutasították, így Basta elfoglalta a külvárost. 
Az eperjesiek igyekeztek időt nyerni, és tanácskozást szerveztek a többi 
három várossal, amelyet még Bocskai nem foglalt el. Ezen a tanácsko-
záson, hogy mind a zsoldosok, mind a felkelők fosztogatását elkerüljék, 
elhatározták, hogy megkérik Bastát kezeskedjen, hogy meg fogja tartani 
az evangélikusok vallásszabadságát és a városi jogokat, és nem engedi a 
katonaság erőszakoskodásait.8

Mivel a generális garantálta a követelések teljesítését, az eperjesiek 
kinyitották a városkaput, és beengedték a katonaságot a városba. Utána 
hűséget esküdtek II. Rudolfnak, és Basta elhelyezte katonáit a város köz-
vetlen szomszédságában. A zsoldosok mind a polgárok, mind a környék-
beli parasztok számára nagy terhet jelentettek. Nemcsak, hogy ingyen 
kellett etetniük több ezer katonát és lovat, de ugyanúgy más erőszakos-
ságokat is el kellett tűrniük. A zsoldosok fosztogattak a külvárosban és 

7  Hain Gáspár: Szepességi avagy lőcsei krónika és évkönyv a kedves utókor számára. 
Bp., 1988, 124–125. (továbbiakban Hain, 1988.)
8  Ibid. 128.
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kiraboltak több falut is a környéken. Nagyszámú szarvasmarhát hurcoltak 
el, és amit nem tudtak elfogyasztani, azt más lopott vagyonnal együtt a 
polgároknak adtak el a piacon.9

Így az eperjesiek kikerülték ugyan a fegyelmezetlen hajdúk jelenlétét 
és az uralkodónak tett eskü megszegését, azonban kitették magukat az Er-
délyből ismert Basta-féle zsoldos hadsereg erőszakoskodásainak és foszto-
gatásainak. Csak a következő év februárjában szabadultak meg átmenetileg 
a katonaságtól, amikor a generális a hadsereg többségével elvonult Tokaj-
hoz. Néhány hét után azonban visszatért, és újból Eperjesen és környékén 
helyezte el ezredeit. Katonái ekkor teljesen kirabolták a külvárost, feléget-
ték a házakat, a városi majorságokat és a gyümölcsösöket, és legalább ilyen 
mértékű károkat okoztak a környékbeli falvakban is.10

Végül csak tavasszal, nagyhét idején vonult el Basta Eperjes alól, 
és haladt tovább Pozsony irányába. Eperjesen csak egy ezredet hagyott, 
katonáinak viszont nem fizette zsoldját, s így a polgároknak kellett azt 
pótolniuk. Több mint másfél évig állomásozott Eperjesen Pucheim féle 
gyalogezred.11 Ez volt a fő oka annak, hogy 1605 tavaszán Eperjest – mint 
az egyedüli felső-magyarországi szabad királyi várost – nem szállták meg 
Bocskai hajdúi, hanem továbbra is hű maradt az uralkodóhoz.

Amikor a Pentapolis többi városát, és a sárosi, zempléni és szepesi 
vidéket is megszállták Bocskai hadai, az eperjesiek újból kellemetlen 
és veszélyes helyzetbe kerültek. Már nemcsak az idegen (vagy „saját”) 
zsoldosok támadásainak voltak kitéve,12 de ugyanúgy a hajdúk vagy 
felkelő nemesek támadásainak is. Már április 29-én, Basta főseregének 
elvonulása után, Dessewffy hadnagy vezetése alatt mindössze négyszáz 
hajdú megtámadta a várost. A hajdúk az Akasztóhegy (Galgenberg) alatt 
ütköztek meg a császári egységekkel, és utána a városi szarvasmarha 
nagy részét elhajtották. Erre válaszul a császári katonaság, a fegyveres 
polgárokkal megerősítve, ellentámadást indított, és utána mindkét fél 
visszavonult.13 Ugyanebben az időben gyűltek össze a felkelő rendek 
Szerencsen Zemplén vármegyében. A követek a gyűlésen Eperjessel is 
foglalkoztak, és kijelentették, hogy a várost, amely Bastához csatlakozott, 

9  Lasztókai László: Adatok Eperjes szab. kir. város haditörténetéröl a legrégibb 
idöktül az 1711-ik év végig. In: Az Eperjesi kir. kath. fögymnasium 1878/79-ik tanévi 
Értesítöje. Szerk. Nuber Sándor, Eperjes, 1879. 19. (továbbiakban Lasztókai, 1879.)
10  Hain, 1988. 129.
11  Lasztókai, 1879. 19.
12  A Habsburg seregek nagyjából különböző idegen, külföldi zsoldosokból álltak, 
főleg a valonokból, olaszokból vagy németekből.
13  Lasztókai, 1879. 19.
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és ellenállt a fejedelemnek, meg kell semmisíteni.14 Ez az álláspont még 
jobban fokozta a további támadás, vagy az ostrom kockázatát a felkelő 
hadsereg részéről.

Ebből kifolyólag a császári parancsnok, Schwendi Lázár tábornok 
még április 24-én rendeletet adott ki a város védelméről. Ennek értel-
mében minél hamarabb be kellett fejezni a városi erődítmények min-
den részének javítását, építését. Ugyanígy, részben le kellett rombolni 
a külvárosokat és négy belvárosi házat a főtér déli oldalán az ispotály 
mellett. Mivel a királyi gabonaraktár ekkor üres volt, azonnal fel kellett 
azt tölteni a városi készletekből. A város parancsnokának minél hama-
rabb össze kellett hívnia a polgárságot, hogy hajlandóak-e a katonákkal 
együtt megvédeni gyermekeiket, feleségeiket, vagyonukat, és uralkodói 
hűségben maradni. Ki kellett egyenlíteni az árkokat,15 a bástyákat és más 
épületeket el kellett látni kettős horgokkal. Továbbá a város pénzéből kel-
lett kifizetni az összes katonát, hogy elégedetlenségük ne legyen forrása 
a nyugtalanságnak vagy más nehézségnek.16

A következő hónapokból nincsenek információink a város ostromá-
ról vagy a hajdúk támadási kísérletekről. Ezeket kétségkívül meggátolta 
az erős császári helyőrség, amely Eperjesen és környékén állomásozott. 
A polgárok viszont féltek a további harcoktól, és inkább a szomszéd váro-
sokban kerestek menedéket. Így cselekedett pl. Mihalykó János eperjesi 
magyar evangélikus lelkész is, aki a hajdúk első támadása után családját 
az akkor már a felkelők táborát gyarapító Bártfára küldte.17 A felső-ma-
gyarországi főkapitány zsoldos serege egész évben Eperjesen maradt, 
ami óriási kiadásokat és károkat okozott mind a városi gazdaságnak, 
mind maguknak a polgároknak.

Az első megszállási kísérlet után a városi tanács küldöttséget me-
nesztett az uralkodóhoz, valamint testvéréhez Mátyás főherceghez, a 
császári hadsereg tartózkodása és viselkedése folytán keletkezett károk 
kárpótlásáért. A főherceg nagyra értékelte az Eperjesiek hűségét és az 
áldozatokat, amelyeket a császári katonaság érdekében hoztak. A zsold fi-
zetésével, a katonák ellátásával és azok fosztogatásával járó veszteségek 

14  Lasztókai, 1879. 20.
15  Nyilvánvalóan ez egy árok volt a keleti és az északi oldalon, ahol a város fekvése 
miatt nem lehetett feltölteni vízzel.
16  ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov 1600 – 1629, (továbbiakban ŠAP PP MP) 
7056: Schwendi Lázár szabályzata, 1605. június 24.
17  Augsburgi hitvallású eperjesi evangélikus egyházközség története, I. (Frenyó 
Lajos) Rkp., s. 50.
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enyhítésének érdekében megígérte a városnak 20 tallér kifizetését.18 A vá-
ros tényleges kiadásai azonban ennek az összegnek a többszörösét tették 
ki. Csak 1605-ben majdnem ötvenezer forint értékében állított ki Basta 
generális és a többi császári parancsnok különböző számlát és nyugtát a 
kapott pénzért, gabonáért, kenyérért, élelmiszerért és takarmányért.19

A következő év elején Bocskai újból kísérletet tett Eperjes elfogla-
lására. Februárban a hajdúk újabb hatalmas támadást indítottak a város 
ellen, amely hosszú ostrommá alakult át. A város védelmében akkor 
számos polgár is részt vett, miközben többen közülük el is estek. Végül 
a császári katonaságnak és a felfegyverzett polgároknak sikerült vissza-
verni az összes támadást és megvédeni a jól megerősített várost. E siker 
után viszont még feltűnőbbek lettek a háborús helyzet következményei. 
A hosszú elszigetelés, fosztogatás, a vidéki majorok és falvak kirablása 
és a katonaság fenntartása katasztrofálisan sújtották a városi kasszát. A 
polgárok még inkább érezték az élelmiszerhiányt, a katonai táborban és 
a városban hamarosan kitört az éhínség. Még az ostrom alatt megettek a 
katonák 76 lovat de még számos macskát is. Az élelmiszer cikkek ára a 
többszörösre nőtt, és a városi kasszából elfogyott a pénz a zsold fizetésé-
re. Az új pénz megszerzésének érdekében a városi tanács összegyűjtötte 
a polgárok marháit, amiket utána tulajdonosaiknak adott el. Emellett a 
lakosok hétszer vettek részt a zsold fedezésére szánt pénz gyűjtésében. 
További összegeket adományoztak a gazdagabb családok, mint például 
a Schönleben, Gorszki vagy a Blank család, akik vagyonuk nagyobb ré-
szét feláldozták a katonaság kifizetésére. Azonban ezek a pénzforrások 
sem elégíthették ki a hadsereg igényeit, és mind a városi kincstár, mind a 
polgárok ládái fokozatosan kiürültek. Ezt a helyzetet a városi tanács egy 
érdekes módon igyekezett megoldani, és elkezdte kiadni a bőrdarabokra 
veretett szükség-, az ún. ostrompénzt.20

Ilyen körülmények között a városi tanács elveszítette minden re-
ményét arra vonatkozóan, hogy a város sikeresen ellen tudjon állni egy 
esetleges ostromnak. Ezért úgy határoztak, hogy újabb küldöttséget me-
nesztenek a fejedelemhez, a kapituláció, illetve a csatlakozás ajánlatával. 
Ennek eredményeként október 9-én Dreschler István és Fabini Miksa 
elutaztak Bocskaihoz Kassára, hogy tárgyaljanak a fegyverszünetről.21 
Más források szerint már említett Mihalykó János lelkész is tagja volt a 

18  ŠAP PP MP 7058.: Mátyás főherceg megbízatása, 1605. június 17.
19  Ibid. 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7064, 7065: Kinevezések, számlák, Basta és 
más császári tisztek levelei 1605.
20  Lasztókai, 1879. 21.
21  Ibid. 21.
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küldöttségnek, akit viszont felelősségre vont a fejedelem a város császár 
pártján való maradásáért, és be is börtönözte. A lelkésznek végül sikerült 
tisztáznia magát, kiszabadult és sikeresen hazatért.22

Kassán az eperjesi követek, az instrukció szerint, Kellemesy Mihály-
lyal tárgyaltak, és előadták neki a város megadási feltételeit. Követel-
ték, hogy Bocskai teljes mértékben garantálja a polgárság összes jogát, 
kiváltságait és szabadságát, kötelezze magát azok megvédésére, és ne 
engedjen semmilyen támadást a polgárok élete és vagyona ellen. Ezek a 
garanciák és a leendő béke azonban nem ellenkezhetett az uralkodónak 
tett hűséggel. Továbbá kérték, hogy követeléseiket vagy személyesen 
vihessék Bocskainak, vagy vigye neki Kellemesy, esetleg más magas 
rangú tiszt. Kijelentették, hogy a fejedelemtől csak a pecséttel rendesen 
ellátott válaszlevelet fogadják el. Végül még követelték az elvonuló csá-
szári helyőrség biztonságának garantálását, hogy azok szabadon távoz-
hassanak Habsburg területre, az oltalomlevelek és a fejedelmi biztosok 
kíséretében.23

Bocskai ezeket a feltételeket elfogadta, a polgárok pedig ez után 
meggyőzték a katonáival már hosszú ideje ínségtől és éhségtől szenvedő 
Ehrenreicha von Puchheim ezredest, hogy hagyja el a várost. A szeptem-
ber 16-án kiadott mandátumában Mátyás főherceg is egyetértett a hely-
őrség Sziléziába való távozásával, egyben tájékoztatta az eperjesieket a 
Bécsben folytatott béketárgyalásokról.24 Végül 1606. október 16-án az 
ezredes evangélikus búcsú istentisztelet tartatott Eperjesen,25 és két nap 
múlva elvonult Kisszeben felé, onnan Ólublónak, majd Lengyelországon 
keresztül Szilézia felé.26 Ezt követően Eperjes formálisan is behódolt Bo-
csainak, ami viszont már tárgytalan volt, mivel néhány nappal korábban 
a főherceg és a fejedelem követei Bécsben békét kötöttek. A bécsi béke 
szerint Bocskai ugyan megkapta Kassát, Eperjes viszont a többi fel-
ső-magyarországi várossal együtt az uralkodó kezén maradt. Ehrenreicha 
von Puchheim ezredes távozásával, két év múlva befejeződött Eperjes és 
lakosainak a Bocskai felkelésben való szerepe. Az egyetlen Habsburg-el-
lenes felkelés, amelyben a város az uralkodó oldalára állt, az erős császári 
helyőrség állandó tartózkodása sok anyagi és emberi veszteséget hozott 
a városnak. Az óriási károk ellenére viszont úgy tűnik, a két év alatt egy 
különös együttélési mód alakult ki a polgárok és a zsoldosok között, 
22  Augsburgi hitvallású, 51.
23  Lasztókai, 1879. 22.
24  ŠAP PP MP 7080: Mátyás főherceg mandátuma 1606 szeptember 16-ról.
25  Augsburgi hitvallású, 53.
26  Lasztókai, 1879. 22.
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amely nem feltétlenül volt negatív. Ezt az is bizonyítja, hogy az eperjesi 
evangélikus pap és német lelkész Fridrich Usray, állítólag a katonasággal 
együtt távozott, és katonai lelkész lett.27

Csak a helyőrség valamint a hajdúk a vármegye területéről való ki-
vonulása után számolhatták össze az eperjesiek a károkat, amiket nem 
csak a városi kincstár és gazdaság szenvedett el, hanem a vidéki ma-
jorságok, mezők, erdők, szőlők és jobbágyfalvak egyaránt. Sajnos, nem 
ismerjük az összes anyagi kár mértékét, amely a közvetlen kiadások, 
elfogyasztott takarmány, vagy levágott marhák mellett, a megsemmisített 
mezőket, erdőket, külvárosi gazdaságokat, házakat és vidéki majorságo-
kat is tartalmazná. Csupán egy kimutatás maradt meg a császári egységek 
adósságairól.

A Habsburg katonai igazgatás kiszámolta Eperjes kiadásait az 
uralkodói hadseregre vonatkozóan, mely összeg 1604. december 13. és 
1606. október 13. között 111.683 rajnai forintra és 21 dénárra rúgott.28 
Ez egy horribilis összeget jelentett, amelyért akár néhány uradalmat 
is meg lehetett venni. A több, különböző parancsnoknak vagy tisztnek 
kifizetett kisebb összegek mellett – mint Hans Putz, Starhenberg és Ja-
gerunterreich Basta György generális, Gotthard ezredes, Hans Christof 
von Tschernembl alezredes, Johann Wagner főstrázsamester – különböző 
katonai személyeknek nagyobb összegeket is kifizettek. Schwendi Lá-
zár, Puchheim alezredese 3.360 forintot kapott a városi kasszából, Hans 
Think, ugyanazon ezred ellátó tisztje 3.041 forintot Davidovi Fleursovi 
vo Lübeck felső-magyarországi fő hadellátó tiszt 7.773 forint 30 dénárt, 
Hans Lehner kapitány és 500 katonája öthónapos zsoldjaként 11.420 fo-
rintot, Johan Gruft springensteini és neuhasi báró ugyanúgy öthónapos 
zsoldot 500 katonája számára 13.645 forintot fizettek ki. A legtöbbet 
persze a helyőrség parancsnoka, Georg Ehrenreich von Puchheim kapta, 
aki ezrede számára 70.685 forintot vett át.29

Természetesen, az eperjesiek még a felkelés alatt igyekeztek kár-
pótlást kapni a kiadásokért és elszenvedett károkért, mind a katonai pa-
rancsnokoktól, mind magától az uralkodótól. Mátyás főherceg néhány 
mandátumot küldött a városnak, amelyekben nagyra értékelte a tanács és 
a polgárok viselkedését a felkelés alatt, és ígéretet tett a város követelé-
seinek teljesítésére.30 A főherceg már az első hajdútámadás visszaverése 

27  Augsburgi hitvallású, 54.
28  ŠAP PP MP 7240: A város kiadásainak kimutatása a császári hadseregre, 1616 
szeptember 10.
29  Ibid. 7240.
30  Ibid. 7058, 7067, 7080, 7081, 7095, 7096.
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után, 1605 áprilisában megígérte a városnak húszezer forint kifizetését.31 
Még a Habsburg helyőrség ott tartózkodása alatt 1606 elején, panaszt 
küldött a bíró és a városi tanács Schulheitz ezredére, és törvényszéki 
úton követelte a kárpótlást a katonák által okozott károkért.32 Ugyanígy, 
röviddel a helyőrség kivonulása előtt, 1606. október 7-én ismét panaszt 
emeltek az eperjesiek a katonaság magas igényei ellen, amik következté-
ben a város ínséget és élelmiszerhiányt szenvedett.33 Tartalékok gyűjtését 
a kivonulási készülődések is okozhatták. Ehrenreich von Puchheim ezre-
des, még mielőtt kivonult a tönkretett városból, megerősítette a polgárok 
jogait, privilégiumait és szabadságát az ország egész területén az elszen-
vedett károkért, átélt szenvedésekért és ínségért.34

A számlák, nyugták, és a császári parancsnokok vagy maga a főherceg 
ígéretei ellenére, a városnak sokáig kellett várni a kárpótlásra. Az egész 
1606-ik év alatt egy részét sem kapták az eperjesiek ezekből az óriási ösz-
szegekből. Csak egy évvel a helyőrség távozása után, 1607 októberében, 
kapták meg végül azt a húszezer forintot, amit a főherceg még 1605 ta-
vaszán ígért. A felső-magyarországi királyi biztosok, Forgách Zsigmond 
nógrádi főispán és Dóczy András borsodi főispán elrendelték a bártfai, 
varannói és sztropkói harmincadosnak húszezer forint kifizetését.35

Ez az összeg azonban a város a katonaság zsoldjára fordított kiadá-
sait távolról sem fedezte. Mátyás főherceg viszont nem volt képes ekkora 
összeget küldeni Eperjesnek. A Habsburg monarchia a tizenötéves há-
ború után ki merült, eladósodott, a császári kincstár üresen állt. Végül 
egy egész évtized telt el, mire az uralkodó megtalálta a módot, hogyan 
fizethette vissza adóságát leghűségesebb felső-magyarországi városának. 
II. Mátyás az 1616. augusztus 23-án kiadott mandátumában elengedte a 
város összes adóját tizenöt évre, és huszonöt évre engedélyezte a sóvári 
sóbányák és sókutak használatát a város számára. Ennek meg kellett fe-
lelnie 111.683 forint és 21 dénárnak, melyet korábban elismert a katonai 
igazgatás a város közvetlen kiadásaiként.36 A sóvári sókutak és sóforrások 
megszerzése, amit Eperjes több mint öt évtizedig tartott meg, a század 
további részében fontos jövedelemforrást jelentett a város számára.

31  Ibid. 7058: Mátyás főherceg mandátuma, 1605. június 17.
32  Ibid. 7084: feljegyzés a Shulheitz-ezredtől, 1606 október.
33  Ibid. 7090: Eperjes panasza a katonaság magas követelései ellen, 1606 október 7.
34  Ibid. 7091: Puchheima ezredes levele, 1606. október 8.
35  Ibid. 7098: Forgách Zsigmond és Dóczy András parancsa harmincadosoknak Bártfán, 
Varannón és Sztropkón a húszezer forint kifizetéséről Eperjesnek, 1606 október 17.
36  Ibid. 7226: Mátyás főherceg mandátuma, 1616 augusztus 23.
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A Bocskai felkelés alatt elszenvedett kiadásokért és károkért további 
kedvezménynek – vagy jutalomnak – tekinthetjük az összes vám egész 
országban való elengedését is. Ezt egy különös mandátummal adomá-
nyozta Eperjesnek Thurzó György 1611-ben.37 Bár a mandátum szövege 
szóról-szóra nem sorolta fel a város lakosainak érdemeit a felkelés idejé-
ből, feltételezhető, hogy kiadásának éppen ez volt az oka.

Eperjes számára már akkor igen fontosak lehetett a központi Habs-
burg hivatalok, azaz a Felső-magyarországi Főkapitányság és a Szepesi 
Kamara áthelyezése Kassáról. A felkelés alatt át is költözött Eperjesre 
a kassai főkapitány, illetve Felső-Magyarország katonai főparancsnoka, 
és ez így maradt 1606 végéig. Kassán ugyanis Bocskai István erdélyi 
fejedelem tartózkodott udvarával, és csak halála után, jutott vissza „Felső 
Magyarország fővárosa” az uralkodó kezébe. Ezzel együtt elköltöztek 
Eperjesről a királyi hivatalok, amelyek legközelebb csak a nikolsburgi 
béke után tértek vissza átmenetileg a városba.

37  Ibid. 7169: Thurzó György mandátuma, 1611. június 1.


