
BELITZKY JÁNOS:

FALUSI PROBLÉMÁK NÓGRÁDBAN, A XVIII. SZÁZAD ELEJÉN

Sok száz irat és sok ezer adat kell ahhoz, hogy egy viszonylag rövid történelmi 
korszak, mondjuk egy emberöltő, falusi lakosságának életét — jobbágyokét és földes
urakét egyaránt — akárcsak egy megyényi területre nézve is, hitelt érdemlő módon 
 — a valóság képét a legfőbb vonatkozásaiban vázolva — megalkothassuk. Ennek a cél
kitűzésnek a megvalósítását, a X V II századot illetően, rendkívüli mértékben meg
nehezíti még az a körülmény, hogy a török hódítás ,a kettős birtoklás, a legkülönbö
zőbb célzattal indított hadjáratok a mindennapi élet szabályos folyását és fejlődését 
nemcsak megzavarták, hanem sok helyen tejles mértékben lehetetlenné tették, sőt 
meg is szüntették.

Megyénk múltjának rekonstruálásával kapcsolatban még azzal a szomorú tény
nyel is számolnunk kell, hogy a megyei levéltár XVI. század végén bekövetkezett 
pusztulásához hasonló levéltár-pusztulás következett be 1683-ban, Fülek Thököly 
általi elfoglaláskor, és így mindaz, amit Nógrád, Heves és Pest megyék történe
tére nézve az azelőtti időkre vonatkozólag meg akarunk tudni, csak töredékekből, 
irat-szórványokból állítható össze, és így a teljesség és folytonosság képe már eleve 
törést szenved. Sajnos, ez a töredékes anyag nem gyarapszik, sőt — már csak a 
könyve k és kéziratok korlátozottan időtálló volta miatt is — inkább csak fogy. Minél 
később fogunk hozzá ennek a nemzeti kincsnek számító, ma még elérhető írásos 
anyagnak rendszeres közléséhez, annál nagyobb a veszélye annak, hagy a ma még 
elérhető források elmálnak és semmivé lesznek. Azt, hogy ez így van legújabb ko
runk történetének búvárai is igen jól tudják, hiszen csak a húsz-harminc év előtti 
újságok és feljegyzések tömege sem lelhető fel ma már hiánytalanul.

Erre a talán hosszadalmasnak tűnő magyarázkodásra azért volt szükség, hogy 
érzékeltessem az olvasóval, hogy mindaz, amit ebben a kis vázlatban adok, miért 
csak mozaikszerű foltok halmaza, miért csak különböző színű kövecskék egy-egy 
csoportja, amikhez még sokmindent fel kell kutatni és tárni, hogy megközelítően 
egységes korképet nyerhessünk.

Az könnyen érzékelhető a megyénk történetét az első világháború előtti monog
ráfiaírási követelményeknek megfelelőn összeállított, Borovszky Samu által szerkesz
tett hatalmas kötetből, hogy Nógrád megye lakossága 1494-től 1596-ig — az adózó 
porták számát tekintve — egy évszázad alatt 5026-ról 481-re, az 1494. évi kulcs
számnak a 9,4%-ára csökkent. A  valóságos lakosságszám-csökkenés azonban hihe
tőleg nem volt ilyen nagy. Hiszen sokan álltak be a nógrádi jobbágyok közül is vég
beli katonának, sokan vándoroltak fel megyénkbe az ország déli fekvésű vidékei
ről is, de sokan váltak birtoknélküli, földönfutó zsellérekké itt is, akiket azután a 
nagyurak uradalmai kialakuló majorgazdálkodás szívott fel. Ennek ellenére az önálló 
gazdálkodást űző falusi lakosság számának a csökkenése ijesztő volt. A rengeteg, 
török rabságba hurcolt férfi, nő és gyermek, a sok, csak a gyilkolási kedv kitöltése 
következtében megölt, főleg falusi ember számát fel sem tudjuk mérni. Nem tudjuk
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felmérni azt sem, hogy hány ezer és ezer azoknak a jobbágyoknak és mezővárosi 
lakosoknak a száma és aránya, akiket az egymással szembenálló nagy
birtokosok, az ellenfelük területét pusztító különböző magyar, erdélyi, török 
és német hadak, hogy a nem az ő oldalukon levők erejét megtörjék, azok életének 
gazdasági alapját, a birtokaikon élő földművelő és ipart űző lakosságot vágták le, 
vagy tették földönfutóvá. Mindezt figyelembe véve a megye lakossága az 1495-től 
1595-ig terjedő évszázadban feltételezhetően az 1495. évi lélekszám 30%-ára csökkent.

Mindez, a XV. és XVII. század fordulójára, már megyénkben is meggátolta a gaz
dasági fejlődés kibontakozását, és annak ellenére, hogy 1595-től 1663 tájáig a megye 
jelentős része felszabadult a közvetlen török uralom alól, tulajdonképpen csak 
a XVI. századból átmentett életforma megőrzése, konzerválása volt a fő feladat. 
Ez, tekintettel a magyar—török kettős birtoklásra ún. „hódoltság”-ra, ha az egész 
századot tekintjük, csak részben sikerült. Azt, hogy ez miért így volt, kiderül Nógrád 
megye 1626 május 26-án Losoncon tartott közgyűlésének azon utasításából, amit a 
törökkel folytatandó Szőnyi béketárgyalásokra küldött követének adott. A  megye 
vezetői, hogy küldöttük a török tárgyalóféllel szemben eredményeket tudjon elérni, 
a négy szolgabíró által pontosan összeiratta járásaik területén az utolsó néhány év 
folyamán a török által okozott károkat, gondosan elkülönítve azokat a Bethlen Gá
bor erdélyi fejedelem csapatai és az azzal szemben álló német császári és magyar 
királyi katonaság által elkövetett károktól. Nyugodtan nevezhetjük ezt a követi 
utasítást a mezővárosi és falusi lakosság ellen elkövetett bűnök lajstromának. A  fe l
sorolásból kiviláglik azonban néhány olyan adat is, ami a lakosság mindennapi éle
tére némi fényt derít.

Az első pillantásra nyilvánvaló, hogy a földművelés megyénkben is lehanyatlott 
és a lakosság — részben, hogy vagyonát mentse, ha jött az ellenség — török, ma 
gyar, erdélyi, német — részben, hogy a rossz utak miatti könnyebb értékesíthetés le
hetőségét kihasználja — nagymértékben foglalkozott a szarvasmarha tenyésztéssel. 
1626-ot megelőzően Kékkő vidékén a vár védelme alatt gyanították biztonságosan 
megőrizhetni állataikat. Ebben azonban csalódtak, mert a törökök kiszimatolták a 
cselt és a zellőieknek 334, a nagysztraciniaknak 137, az ebeckieknek és a dejtáriak
nak pedig minden marháját elhajtották a vár alól. Persze nem csak onnét hajtottak 
el állatokat, hanem a kevésbé óvatos falvak határából is. Í gy jártak az alsóesztergályiak, 
a brezovaiak, a szakaliak és a szőllősiek. Az óvatosabb falvak valahová az erdő sűrű
jébe mentették a lábasjószágot. Ilyen helyen azután a török —  bosszúból — minden 
takarmányt felégetett. Busán tíz ház égett le minden takarmánnyal együtt. Tamásin 
négy ház lett a lángok martalékává Brezován pedig ráadásul, hogy a csordát elhaj
tották, még kilenc házat és tizenkilenc pajtát is felégettek minden takarmánnyal 
együtt.

Ilyesmi történt Tereskén is, amikor Nógrád várát ostromolták. Itt azonban nem
csak az összes takarmányt gyújtották fel, hanem két ház kivételével az egész falu 
porrá égett. Ugyanígy járt Dejtár is, ahol csak három ház maradt meg, később pedig 
amint már jeleztem, Kékkő alatt minden marhájuk odaveszett. Varbón csak három 
ház maradt épen, Drégelypalánkon pedig tökéletesen felégették a „kastélyt” , ahol 
minden takarmány össze volt gyűjtve. Perse is csaknem teljesen elpusztult, mind
össze két lakosa maradt. Udornyán kilenc zsindellyel fedett csűrt gyújtottak fel. 
Megyeren minden takarmánnyal együtt tizenhét ház égett le. Így égett le teljesen 
Petőfalva is, hogy soká fel se támadjon.
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Annak ellenére, hogy ezeket a falvakat „a mostani fordulásokban” felégették a 
törökök „és azon kívül némelyek el is pusztulának, megkevesedtenek, marhájuk is 
elveszett” ezt a dúlást semmibe sem veszik. Sőt, mintha mi sem történt volna, a 
nekik járó szolgáltatásokat nemcsak, hogy a régi mértékben követelik a törökök, de 
azokat feljebb is emelve kívánják behajtani. Követelje tehát a megye küldötte, hogy 
„szabadságot, könnyebbséget” és engedményeket is adjanak a törökök a parasztság
nak, „mert egynehány falu haza sem akar szállani ez okáért” . Márpedig ez baj a 
magyar földesurak számára is, mert így ők sem jutnak jövedelemhez.

Nem volt tehát veszélytelen és mindig kívánt eredményre vezető az állat
tenyésztés. Úton-útfélen ki voltak téve a török rablásainak. Így jártak a panyidaróci 
pásztorok is, akiknek legeltetés közben hajtották el lovaikat. Ennek ellenére már 
nem csak a rideg marhatartás, hanem az istállózás is szokásban volt. Hasznosról 
van ilyen adatunk. Volt azután az állattartásnak még egy igen kellemetlen, kény
szervállfaja is. A  török kedvelt szokása volt, hogy „a paraszt ember kezébe adja 
lovát, hogy lássa, őrizze, ha azonban elvész, a falun veszi meg a lova árát” .

Ősi szokás lehetett, most azonban már megyeszerte általános volt, hogy a föld
művelés bizonytalansága miatt, a állattenyésztés mellett, egyre nagyobb mértékben 
fordult a lakosság figyelme a védelmet nyújtó erdők faanyagának értékesítése felé. 
Ekkor kezdődött el a nógrádi erdőkben az a rablógazdálkodás jellegű fakitermelés, 
ami a XVIII. század végére már súlyos csapássá vált és, aminek még a mai szocia
lista mezőgazdaság is, az azóta nagymértékben fejlődő talajpusztulás miatt, napjaink
ban is érzi hátrányát. Főleg Nógrád és Heves látta el a török helyőrségeket és az 
alföldi részek lakosságát zsindellyel, deszkával, gerendával, zsindely- és lécszeggel, 
tehát a fakitermelés mellett a szegkovácsolás is igen komoly kereseti forrássá vált. 
Ez utóbbi foglalkozás — bár a követi utasítás nem említi — feltételezi a faszén
égetés elterjedését is, ami szintén egyike volt az erdőpusztítás okainak.

Támadt is ebből komoly bonyodalom a törökkel. Akadt ugyanis megyénkben 
valaki, és ez „Bosnyák uram őnagysága” volt, „aki ellen sok panaszkodásuk lészen 
a pogányoknak” — jelzi előre a követi utasítás — aki felismerte, hogy ez a rabló
gazdálkodás több szempontból sem vezet jóra Bosnyák Tamás azzal érvelt, hogy 
„a zsindelt, deszkát, kopját (=gerenda), zsindel- és lécszeget kévánságok szerint be
vitetni és hordatni azért sem engedte”, mert ha ez így megy tovább, akkor „ide fel 
az országot megszűkítették és eldrágították volna”. Azonkívül pedig — és ez már a 
„nemzetgazdász” földesúr hangja — „a hasznos kereskedésnek okáért a parasztság” 
ennek vetette volna neki magát. Különben is — érvel tovább ő és a megye — a 
törökök nem egy jobbágyot „elfogyatta és elfáraszta a sok zsindely, deszka vas 
és szegek hordatásával”, mert ők „Szegedre, Pestre, Budára kereskedtek vele”.

Ez valóban így is volt, mert a gedeiek azt panaszolták török földesuruk. Muszin 
iszpaja ellen, hogy „az másoknak kiszolgáltat velek, pénzért, jelesen zsindelyt és 
deszkát hordat kereskedésre”. Félreértés ne essék: a mások szolgálatáért járó pénzt a 
török földesúr vette fel, a fuvarozást viszont kötelező robotként végezték a gedeiek.

A  jobbágyok török általi robotoltatása miatt — mivel magyar részre munkaerő 
emiatt alig jutott — minden oka meg volt a nemesi vármegyének arra, hogy — 
saját jól felfogott osztályérdekében — védje a jobbágyokat a törökkel szemben 
és a követi utasításban rá is olvassa a nógrádi mozlim földesurakra: „ha penig 
néha a szegény ember megfogyatkozott és nem vehetett (deszkát, zsindelyt, szeget, 
vasat), nyúzták, verték, fosztották, fogvatartották érette” . Hát ezért is nem engedték 
az ilyen áru török részre való szállítását.
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A faáruk készítése és az azokkal való kereskedés mellett a borral való ke
reskedés és a bor fuvarozása is elég jelentős jövedelmi forrása volt a lakosságnak. 
Jövedelmet jelentett azonban ez a törököknek is: „Amikor bort hoznak ide fel, 
úrnak, avagy nemes embernek, egyaránt megharmincadolják, akárcsak a paraszt 
emberét, és vámolják”. A  harmincad összegét pedig annál, „amint szokás volt, sok
kal feljebb verték és sok szokatlan sarcolásokat szerzőttenek”. Főképpen a hatvani 
törököknek „vagyon olyan szokásuk, hogy amikor Gyöngyösről, Patáról és onnét alól" 
tehát az Alföldről, ahol az általam átnézett Pest megyei levéltári iratok szerint is 
már ekkor is termeltek homoki borokat — „bort hoznak, tömlőkkel megállják az 
utakat és úgy csapoljak a hordókat, amelyeket szintén szeretnek (azaz: elvisznek), 
ha tömlejek nincsen”. Ezenkívül ettől függetlenül „mégis megveszik a borpénzt”. 
Arról nem szól a követi utasítás, hogy a törökök a vallásuk parancsa értelmében 
inni tilos bort maguk fogyasztották-e el, vagy pedig eladták a „gyauroknak”.

Figyelemre méltó az, amit a magyar és török földesurak majorgazdálkodásáról 
is néhány szóval érintenek. A  korábbi szokás az volt, hogyha „a hódolt helyen vagy 
magyarnak, vagy töröknek majorsága volt”, akkor a jövedelemnek „a felét sem ma
magyar, sem török meg nem dézsmálta,,. Most azonban — bár a magyarok a török 
majorságot még most sem dézsmálták meg — „a török a magyar majorságot meg
dézsmálja”, és „amikor dézsma bort, búzát és egyéb félét a magyar úrnak felhoz
nak” azt a törökök megharmincadolják és megvámolják.

Ugyancsak igen tanulságosak azok a részletek, amelyek a török által követelt 
régebbi és újabb jobbágy-szolgáltatásokra vonatkoznak. A  szeleiek arról panaszkod
nak, hogy a Hoszmán (nyilván Ozmán) nevű török földesuruk az addig nyolc napra 
terjedő robot kötelezettségüket önkényesen felemelte és „egyhuzamban egy hónapig 
s tovább is szolgáltat velek”. A  karancsaljaiak arról panaszkodtak — hasonló bajba 
jutván, mint a szeleiek —, hogy 8 napi robotjukat 16 napira emelték fel. Nagy 
bajba keveredtek a fülekpüspökiek. Egy Pribék Jakab nevű végvári magyart el
fogtak a törökök és Egerbe hurcolták. Pribék Jakab azonban megszökött Egerből. 
Amikor ezt a törökök észrevették, egy csapatuk utána eredt. Fülekpüspökinél érték 
utól, ekkor azonban már a szökésről tudó füleki magyar katonák is odaértek a fa
luhoz és összecsaptak a törökkel, akik közül kettőt levágtak. Ezért azután, mivel 
a két török fülekpüspöki területen esett el, a falu lakosainak 40 forint vérdíjat 
kellett fizetniük. Ez még csak hagyján, de a fülekpüspökiek „Szinán basa idejében 
még csak hétszeresen adóztak, most penig már tízszeresen kényszeríttetnek”. A  szé
náért azelőtt 30 forintot fizettek. Most már 33 forintot követelnek tőlük. Szekeret 
azelőtt sohasem kellett adniuk, mostmár ezzel is szolgálnak, „és a minapság, hogy a 
szekeres ember elszökött, 20 forint bírságot vettek rajtuk” . — „Hasonló panasszal 
álltak elé a salgótarjániak is a hatvani bég ellen”. — A lapujtőiek eddig 25 forintot 
fizettek a török földesuruknak, most 95 forintot kénytelenek fizetni. A  homoktere- 
nyeiek török földesura, a Pesten lakó Kara Oszmán iszpaja „most a szekérbért is 
megvette rajtuk, 32 forintban, s a búzájukat is minden évben megkilencedeli” .

A  szőllősiek panasza sem mindennapi. Itt a török által „egyházok felveretett, 
minden marhájok elhajtatott. Adójokat a törökök minden évben feljebb rugtatják, 
s a keletben levő pénzt el nem fogadják, hanem régi ópénzt, különösen penig Mátyás 
királyét követelnek rajtuk’’. Ezek szerint Hunyadi Mátyásnak, az igazságosnak a tö
rökök is tisztelői voltak — legalábbis a hamisítás mentes, pontos veretű forintjai 
erejéig.
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A  Fülektől nyugatra levő mulyadiak adóját török földesuruk, az Egerben lakó 
Hajdár csausz ugyancsak elviselhetetlenül felemelte. A  rendszerint fizetni szokott 
10 szekér széna, 10 kila búza, 10 kila zab, 10 kila árpa, 10 icce vaj és 10 forint helyett 
most minden egyes dologból 25 egységnyit követel. A  kesziek adóját is minden 
esztendőben feljebb verték. A felsövadkertiek, a drégelyiek és a hídvégiek a török 
„nagy kegyetlensége miatt, pusztán hagyták faluikat”, az alsóvadkertiek, a hugyagiak és 
a tarnóciak is erre gondolnak, „mert elviselhetetlennek nyilatkoztatták terheltetésü
ket”. Általában nagy baj volt minden faluban a török által követelt szállítóeszközök, a 
fogatolt szekerek miatt. Ezeket különböző katonai szállításaik céljaira vették igénybe. 
Csakhogy nem annyit követeltek a jobbágyoktól, mint amennyire tényleg szükségük 
volt, hanem jóval többet, és amikor megjelentek azok bevonultatására, a kiállított 
járművekből egy-kettőt kiválasztottak, útjára küldték „többi penig mind sarcon 
engedik meg”, vagyis pénzért hazaengedték. Az is örökös panaszuk a jobbágyoknak, 
hogy a török földesurak bosszút állnak rajtuk, ha a jogtalanságok miatt panaszt 
emeltek magyar uraiknál, a megyénél, vagy a várkapitányoknál. Ezek az urak és 
hatóságok, a jobbágyok panaszainak elintézését kérve, átírtak a török földesuraknak 
vagy hatóságoknak és ilyenkor, „amikor írnak mellettük a törökök kegyetlenül meg
verik a szegénységet, hogy panaszkodnak és injuriájukat megmondják”. Külön a 
lelkére kötötték a megyei követnek, hogy „módot köll találni és rendelni, hogyha a 
jobbágyok magyar uroknak, vagy kapitányoknak panaszkodnak, ne bántsák és ne 
sanyargassák a szegény embert, sőt igazságot szolgáltassanak”.

A  szomszédos Heves megye akkor szintén részben török, részben hódoltsági 
terület volt. A  megye vezetősége pedig általában a nógrádi Fülekről és Losoncról 
intézte az ügyeket. A  követi utasításból azonban az is kiderül, hogy a Zagyva
völgyi hevesi részek — csaknem pontosan a mai nógrádi terület — községeinek 
ügyeivel Nógrád megye közigazgatása is sokat foglalkozott. Ilyenek az alábbi esetek 
is: „Egy Agos, igen régi pusztavár vagyon a Mátrában, akinek a határában egy 
Hasznos nevű falu vagyon.” — Volt „egy rossz egri török,” aki már nem tudott ma
gának birtokul egyebet kérni mint Ágasvárát. Azt gondolta ugyanis, hogy a várnak 
„talán magának való határa vagyon” és ezért ha az a vár az övé lesz, azok a 
falvak is, amelyek Ágasvár, vagy Hasznos határát „érik”, mind fizetnek majd neki 
és így jövedelme fel fog érni annyival, mintha falut kapott, volna. — Meg is kapta 
hűbérül Ágasvárat. — „Ettől kezdve a Hasznos nevű falut, sőt többeket is, kik az 
körül vagynak, igen háborgatni kezdte” és külön határterületet akart kiszakítani 
magának. Ez persze a Hasznost birtokló török földesuraknak sem volt ínyére és a 
török bíró, a kádi elé vitték az ügyet, „és sok falubéliekkel megbizonyították, hogy 
azon Ágos-várnak Hasznostól soha külön határa nem volt” , és így megnyerték a 
perüket. Erről az itéletről siettek a hasznosi magyarok is végzést szerezni, meg is 
kapták, és ezért az ügyről „török levelök is vagyon”. Változtak azonban az idők, 
új földesurak jöttek a török részről, és az ágasvári török ismét háborgatni kezdte a 
hasznosiakat és a szomszéd falusiakat. Mutatták is azután a hasznosiak a maguk 
levelét, de „minthogy egy török úr a másik levelét, fogadását, törvényét örömest 
meg nem állja, e dologban is hátra vetették a bizonyság- és törvényleveleket”. Ezért 
tehát a követ érje el, hogy „amit egyszer végeztenek, megtartsák” és ne engedjék 
meg a török urak jogtalan háborgatásait, „mert egynéhány falunak romlása lészen”.

Még bonyolultabb ügyük volt a gyöngyösieknek. Még az 1620. évi hadjárat ide
jén történt „amikor a török, ellenségképpen, Bethlennel együtt, táborban volna”, 
a füleki magyar katonák valami „török-olasz árus” török kereskedőket „vertek fel”,
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akik a füleki katonák elől, árújukkal együtt, Gyöngyösre menekültek, ott azon
ban a városi előljáróság megmagyarázta nekik, hogy „most félelmes volna a dol
guk” mivel „most békesség nem volna”, nem tudnak nekik kellő védelmet nyúj
tani. Hallva ezt és látva ,hogy a fülekiek „igen csatáznak”, a török kereskedők, 
áruikkal együtt, behúzódtak a gyöngyösi ferences kolostorba, amit falainál is erő
sebben védett a török és magyar részről egyaránt elismert menedékjog. A  kolostor
ban a barátok elbujtatták a török kereskedőket és áruik nagy részét is sikerült 
megmenteniök. Azután pedig, hogy elmentek a füleki katonák, maguk a barátok 
kisérték el őket Szegedig. Útközben nem egyszer találkoztak végbeli magyar vité
zekkel, akik azonban nem bántották a török kereskedőket, hanem „mivel, hogy ba
rátok velek voltak, békével bocsátották el őket”. Most azonban Murtéza vezérpasa 
elfogatta a gyöngyösi előljáróságot és a kolostorból is két szerzetest, és Budára v i
tette őket. „Reájok fogta, nagy szemtelenül, hogy ők magok a gyöngyösiek verték 
fel az árusokat és, hogy a barátokat is azon árusok árulták el.” Ennek ürügyén a 
gyöngyösi barátokat és bírákat „nagy méltatlan, karóba akarta vonatni”. Ezt akarta 
tenni ezekkel a koldus barátokkal, „kiket ennyi sok esztendőtől fogvást nagy békes
séggel oltalmaztanak meg sok hatalmas török császárok hatalmas, becsületes nagy 
török urak s vezérek tisztességes oltalom alatt tartottanak”, akiknek kiváltságle
veleit semmibe se vette. A  „szegény koldus barátokat” a janicsárokkal meghurcol
tatta, megverette, taszigáltatta és ha a pesti bég nem kelt volna védelmükre, gyalá
zatosan meg is ölette volna. Így azonban — a bég pártfogása következtében — élet
ben maradtak, de 1500 forint sarcot kellett értük fizetni. A  pénzt csak úgy tudták 
előteremteni, hogy a kolostor templomának egyházi felszereléseit zálogba vetet
ték. Nagyon lelkére kötik a nógrádi követnek, hogy a vezérpasa méltánytalan el
járását hangoztassa, mert hiszen „ő tartoznék másoktól is a hamis és törvénytelen 
cselekedeteket megtiltani” .

Azonban nemcsak a háborús időben, hanem béke idején is kegyetlenkedett az 
embereken a török. Az, hogy foglyokat ejtettek, egész természetes és mindennapi 
dolog. Így járt. pl. Kiss János füleki legény, akit a siroki törökök fogtak el és csak 
váltságdíj fejében bocsátottak szabadon. Rosszabbul járt „egy füleki igen vitéz, 
kalauzlegény”, Kecskeméthi János, akit béke idején, másodmagával „mikor semmit 
sem félne” Hasznoson egy istállóban öltek meg a törökök. Az egri Mehmet pasa ide
jében pedig a hajnácskői darabontok „a falukban kenyeret kéregettek” — ami arra 
is jellemző, hogy milyen rossz volt a végbeliek ellátása — Sárközi István tizedest, 
nyolcad magával megölték a lesből reájuk támadó törökök. Ugyancsak béke idején 
álltak lesben Somoskőnél az egri és siroki törökök és a porkolábot, aki „bízván a 
békességhez” fegyver nélkül a váron kívül sétált, elfogták „és a jámbor főembert 
a fához kötözvén egy erdőben” kegyetlenül felkoncolták.

Ugyancsak a siroki török várőrséghez tartoztak azok a törökök is, akik béke 
idején „a tarjáni tógátnál lesben állván, a füleki gyalog legényekre ütvén, kettőt 
lekoncoltak bennök”. Ez a salgótarjáni tógát egyike lehetett azon igen ősi, sokszor 
bronzkori eredetű patakzáró gátaknak ,amelyek segítségével halastavakat hoztak 
létre. A  törökök, részben ezeket felhasználva, részben újakat építtetve, megyénk 
területén is több helyen kisérletet tettek rizs termesztésre. A  tarjáni tógát pontos 
helyét még fel kell deríteni.

Ezek a siroki törökök voltak a legkegyetlenebb és legravaszabb népség ebben 
az időben. „Másfél hónappal azután, hogy Murtéza vezérpasa a fagyos törökökkel 
hazament Budára, a falusi bírák útján megüzente a hajnácskőieknek, hogy „ők a
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mostani békességhez tartják magukat, azért ne féljenek semmit”, Üzenetük ellenére 
elállták azonban a békésen közlekedő ajnácskőiek útját, és közülük „egynehányat 
megsebesítettek, ketteit darabokra vagdalták”. Lesten Viszocsányi János és Ben
kovics András „főnemes személyek, három szécsényi katonával és két szolgalegény
nyel ölettek meg”, béke idején, egy kalandozó török csapat által.

A  legszívhezszólóbbak azok a panaszok, amelyek a török által elrabolt gyerme
kekről szólnak. „A Matra környül való tartományból, a hódoltságból, negyven gyer
meknél többet loptanak el az egriek, hatvaniak és budaiak”. Fülek és Szécsény vi
dékéről az ellopott gyermekek és rabszolgának hurcolt meglett korú emberek szá
mát hetvenre becsülték. Itt „a levágott katona, nemes és paraszt személyeké, hu
szonötre ment".

A  gyerekeket „a keserves atyák a pasáknak, főembereknek hátok megett" ta
lálták meg — vagyis ők rejtegették és használták udvari szolgálatra őket — „de 
csak egyet is ki nem szerezhettünk” — írja a megye — „mert szintén úgy gyűjtöt
ték mint a ménest, s a portára vivén, azzal keresnek magoknak kedvet és tisztet” . 
A  fiúgyerekeket nemcsak körülmetélték, hanem sokszor ki is herélték, és mint le
endő háremőrökkel kedveskedtek velük a sztambuli nagy uraknak, a kislányokat 
pedig a háremek számára ajándékozták oda.

Csak ritkán sikerült egy-egy gyerek visszaváltása. A panyidaróci pásztoroknak 
nemcsak lovaikat hajtották el, hanem gyermekeik közül is kettőt levágtak, ke ttöt 
pedig elvittek. Ez esetben a pasa elrendelte a két fiú — „kiket immár fel is borot
váltanak volt” — visszaadását. A  ménes azonban ott maradt. Nyilván ez volt a vált
ságdíj. Drégelypalánkról két lányt vittek el. A  követi utasítás készítésekor az egyi
ket már haza engedték, a másikat azonban még mindig fogságban volt Vácott. 
200 tallér váltságdíjat követeltek szabadon bocsátásáért.

Megyerről négy gyereket vittek el, egy szegény koldust pedig levágtak. Szécsény
ből tizenegy gyermeket és nőt raboltak el. Sipekről pedig három gyermeket. Ezek 
egyike azonban Egerből hazaszökött. Verebélyről három gyermeket vittek el. Kettőt 
sikerült pénzen kiváltani, a harmadik oda volt. A  nagyfalusiaktól, csitáriaktól, ecse
giektől és kállóiaktól két-két, a karancsságiaktól a batkaiaktól és a ságújfalusiaktól 
egy-egy gyermeket rabollak el, a kökényesiektől viszont négyet.

Rendkívül nagy tehát az oktalan és kegyetlen emberirtás. Nagy azonban az épü
letpusztítás is. Falvaink házai ekkor ugyan zömmel gerendaházak voltak, tehát 
viszonylag könnyen összerakhatók és szétszedhetők és új helyen újból felállíthatók. 
Volt ebben része a jobbágyköltözéseknek, de a könnyebb menekülési lehetőségek
nek is. A  török éppen ezért nem kímélte ezeket a gerendaházakat. Amikor Losonc 
közelében táboroztak, a losonctugári házakat mind elhordták tűzre, hogy ne fázza
nak. lpolykérről is elhordatta a török a házakat és épületeket, de büntetésből. 
Amikor pedig a falu újra kezdett települni, Rezmán budai iszpaja hasonló falu
bontással fenyegeti meg őket. Nagy művészettörténeti emlékek is egymás után men
tek tönkre. Nyilván még középkori eredetű szárnyasoltár lehetett az a kettő, amit 
alsósztregován és az egy, amit felsösztregován törtek össze. Turopoljáról a templom 
szép papi öltözeteit hurcolták el magukkal. Alsóesztergáron lerombolták a templomot 
és szintén elvittek minden egyházi öltözetet. Abel-lehotán, Lesten és Dobrocson ki
fosztották, Pedercsányban pedig felgyújtották a templomot. Észrevehető — hogyha 
a templomrombolásokat térképen kijeölljük —, akkor azok a megye Ipolytól északra 
fekvő részein történtek. Úgy látszik a XVII. század elején jutott oda a török, hogy

74



ezen a területen is érvényesítse a megye déli részein már a XVI. század folyamán 
véghezvitt fanatikus kép- és szoborromboló mohamedán gyűlöletét. Szükségük volt 
azonban a harangokra is, azok ágyúöntésre alkalmas érce miatt. Alsósztregováról 
két harangot, Csalárról pedig egyet vitt el a török.

Természetesen nemcsak a török, de az egyéb hadak is pusztítottak. Podrecsány
ban például, először a németek jelentek meg. Ezek takarmányostul együtt felgyúj
tottak három csűrt. Utánuk jöttek az őket üldöző törökök. Ezek felgyújtották a 
templomot. Ezt elvégezve, a németek után eredtek. Ezek azonban visszatérésre kény
szerítették a törököket, akik a falun újból átvonulva, felgyújtottak még egy csűrt. 
Németek gyújtogattak Gácsott és Jelsőcön. Udornyán viszont elsőnek a törökök gyúj
tottak fel kilenc csűrt és utánuk, a velük szövetséges Bethlen Gábor erdélyi fejede
lem hadi népe, két házat.

A  megye nagy gonddal állította össze az anyagi kártételek forint értékének 
jegyzékét „lehúzván abból a németek és a Bethlen népe által okozottakat”. Így az
után a török terhére mégis maradt egy 181.432 forintos, a pénz akkori értékét te
kintve hatalmas összeg, ami a megye négy járásában a következőképpen oszlott 
meg: Libercsei Mihály járása (I.) 36.677 forint, Jelicsics Horváth György járása (II.) 
86.345 forint, Madách György járása (III.) 27.450 forint, Voksich Horváth István já
rása (IV.) 34.960 forint. Ez községenként is pontosan kimutatták, és ezen az alapon 
olyan térkép is készíthető, amely a pusztítás mérvét térben is illusztrálja. Lénye
ges ez a kimutatás a megye egyes községeinek történetével foglalkozók számára és 
ezért a kimutatást — a törökök által okozott károk összegének növekedése szerint 
csoportosítva —, a négy járáshoz való tartozás római számokkal való feltüntetésével, 
az alábbiakban összesítettem:

25 forint: Kotman Lehota (I.) — 30 forint: Madacska (I.) — 40 forint: Nyeleste, 
Vámosfalu (I.), Nagycsitár (IV.) — 50 forint: Lentvora (I.) — 70 forint: Polichna (I.)
— 80 forint: Galsa (I.) — 95 forint: Paróca, Dévény—Tugár (I) — 100 forint: Veres 
(I.), Rád (II.), Mulyad, Berzence (III.), Kis Géc, Bátka, Jobbágyi (IV.) — 150 forint: 
Dobroc (L), Felsőpoltár, Karancsalja (III.), Szőllős, Szandakér, Terién, Palotás (IV).
— 200 forint: Priboly. Ábel—Lehota, Tamási (I.), Mohora (II.), Zelenne. Mlágvó, Le
hota (III.), Nagybercel, Lőrinci (IV.) — 235 forint: Závoda (I.) — 250 forint: T uro
polja, Prága (I.) — 298 forint: Bér (II. — 300 forint: Hartyán, Lónyabánya, Panyi— 
Daróc, Lupocs (I.). Nőtincs (II.), Tosonca, Salgótarján (III.), Herencsény, Etes. Kürt, 
Kökényes (IV.) — 317 forint: Gergelyfalvia (I.) — 350 forint: Dévényalja (I.), Szente 
(I I.) — 400 forint: Kisfand, Lehocska, Rőte (I.), Nándor, Horpács, Alsó-peténv, Köd 
(II.), Keszi, Pestyén, Ecseg, Csécse (IV.) — 500 forint: Sülle, Maskfalva (I.), Tol
mács, Rétság, Felső-Vadkert (II.), Videfalva, Nagyfalu, Ozdin, Nemti( III.), Ságúj
falu (IV.) — 600 forint: Sámsonháza (IV.) — 609 forint: Verőce (II.) — 700 forint: 
Sihlevnik, Kékkőalja (II.) — 800 forint: Borosznok, Miksi (I.), Alsó-Vadkert. Hugyag, 
Felső-Petény (II.), Sóshartyán (IV.) — 1000 forint: Nagylibercse, Szenna, Nagylám, 
Udornya, Jelsőc, Tőrincs (I.), Szécsény—Kovácsi, Szalatna (II.), Terbeléd, Kazár. 
Karancs-Apátfalva (III.), Lipta—Gerge, Sipek, Marcal (IV.) — 1500 forint: Losonc— 
Tugár, Podrecsány (I.), Nagykürtös, Patak (II.), Pinc, Szvinyabánya, Losonc—Apát
falu (III.), Karancs—Ság (IV.) — 1800 forint: Oroszfalu (II.) — 200 forint: Losonc, 
Brezova, Felső-Sztregova (I.), Kisújfalu, Tereske, Szele, Galábocs, Csalárd, Szent—  
Péter (II.), Kálnó (III.), Nagybárkány, Varsány, Surány (IV.) — 2150 forint: Jenő 
(II.) — 2200 forint: K is-Sztracin (I I.) — 2500 forint: Varbó (II.), Pilin (IV.) — 2597 
forint: Szelő (II.) — 2950 forint: Nagy-Sztracin (II.) — 3000 forint: Alsó Sztregova,
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Buda—Lehota (I.), Nyitra, Bolyk, Galsa, Kovácsi (III.) — 4000 forint: Lest (I.), Ovár 
(II.), Szakái (IV. )  — 5000 forint: Ebeczk és Palánk együtt (II.) — 8000 forint: Megyer 
(IV.) — 9000 forint: Felső-Esztergár (II.) — 10.000 forint: Nagy-Szellő (II.) — 
15.000 forint: Alsó-Esztergár (II.) — Összeg kitétele nélkül teljesen elpusztultnak 
feltünteve: Petőfalva (II.) Perse (III.).

A  feltüntetett összegek nagyságából természetesen nem lehet következtetni a 
települések nagyságára. Arra azonban igen, hogy hol lehetett még valami elvinni és 
megsemmisíteni valót találni.

Arra nézve, hogy ez a török által 4—5 év alatt okozott kár, egy parasztgazdaság 
értéket figyelembe véve, mit tehetett ki megkiséreltem összehasonlításokat és szá
mításokat végezni. Arra az eredményre jutottam, hogy egy parasztház, annak fel
szerelései, termény- és takarmánykészlete — nem számítva a föld értékét és a me
zőn lévő terményeket — házanként apróbaromfit, két disznót, két lovat, két tehenet 
és két ökröt számítva — tehát a jól berendezettséget alapul véve — mintegy 150 
forint forgalmi értéket képviselhetett 1626-ban. Csakhogy nem mindegyik jobbágy 
házatája volt ilyen jól felszerelve és ezért átlagban mintegy 70 forint értékkel szá
molhatunk. Ezen a 70 forintos alapon Számítva a megye egészét ért 181.432 forintot 
kitevő török kártétel 2.541 parasztgozdaság „forgalmi értékével” volt tehát egyenlő. 
Ugyanezidőben — ekkor már az 1598-ban bevezetett új adóalap figyelembe vételével 
— a vármegye egész területén 1623-ban a török hódoltság alá eső — vagyis két 
részre fizető — porták száma 158, a csak magyar uralom alá eső szabad porták 
száma pedig 115 volt. Az nyilvánvaló, hogy ez a szám nem azonos a megyében 
lévő házak és parasztgazdaságok számával, hanem csak adókulcs jelleggel bír.

Egy kétségtelen, hogy a XVI. és XVII. század török dúlásai a megye magyar 
és szlovák lakosságát egyaránt sújtották. Ez olyan sorsközösségi érzést alakított ki 
a két nép körében, ami egyrészt a török, másrészt a saját földesuraik elleni maga
tartásban nyilvánult meg. Ez az összefogás legszebb példáit majd a X V III. század 
elején, a Rákóczi-féle szabadságharcban hozza meg. A  kialakítható összkép teljesen 
fedi a követi utasítás megállapítását: ,,a csatázók vétkeiért a parasztságot büntetik”. 
Ezt joggal úgy is fogalmazhatnánk: „az urak vétkeiért”.*

* A  követi utasítást bő kivonatban közölte Pokornyi Gusztáv: Adatok Nógrád megye 
történelméhez. — Felvidéki Magyar Közlöny. Vegyestartalmú hetilap és a nógrádi 
Gazdasági Egylet Közlönye. — 1863. — I. 18., 19. és 20. sz. — január 20., 27., és 
február 3. — A  közlemény adatait 1936-ban egyeztettem Nógrád megye akkor 
Balassagyarmaton Levő Levéltárában a Vegyes Iratok, fasc. III.-ban található közel 
egykorú XVII. századbeli másolattal.
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