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Urbem prímám; Ungariae Superioris Metropolim, babct Cassoviam ad 
ílernadum íiuvium, qui a Septemtrione in Meridiem decurrens, ubi angustiis montium 
eese explicati amoemorisquc caniporum labitur plánitie, ad occiclentem Cassoviam 
sál utat.

Ladislaus Thuróczy,
U n g aria  sui? cum  regionilms, cetérieqne torrac  Dotibus.
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MELY TISZTELETE S BUZGÓ HÁLAJA JELEÜL

AJÁNLJA



ELŐSZÓ.

Városunk történelme hazánkéval majdnem egykorú, s 
nincsen század, melyben az, az egészre befolyást ne gya
korlott volna. Itt szándékom azonban, amaból csak annyit 
előhozni, a mennyit ennek a fonala kívánja.

Régi városunkról, eddig számtalan történelmi leírások 
jelentek meg: de ezek a hosszú időn át annyira gyérültek el, 
hogy mint leghitelesebb történelmi kútfők, többé föl nem lel
hetők. így a z  1631-ki évben a város bírája s jegyzője által 
szerkesztett s nyomtatásban is kiadott e város évkönyve végkép 
elveszett, s csak némely honi történészeinknél említtetik. A 
későbbkori évkönyvünk, melyet Timon kassai jezsuita 1732-ik
évben „CASSOVIA VETUS, AG NOVA" czim alatt kivonatban
létesített, már igen is gyéren mutatkozik, és nem sokára e 
városra nézve, mint ritka történelmi kútfő leend. E rövid, de 
nagybecsű munkát magam is nagyon nehezen szerzém meg: 
de azért jelen évkönyvemben fő kútfőül használom.

Itt említett városunk évkönyvein kívül, részletes leírá
sok is jelentek meg, de ezek oly annyira térnek el egymástól;



s annyira szétszórvák : hogy az olvasó a legnagyobb aka
rata mellett sem elégíttetik ki búvárkodásában. Ennek eltávo
lításából állítám össze a városi dúsgazdag levéltárunkban talált,O O /
s más teljes hitelt érdemlő történelmi adatok nyomán városunk 
évkönyvét, s ezt hazámfiainak s szülőhelyem tisztelőinek cse
kély olvasmányul ajánlom.

K a s s á n , máj ushava 31 -én 1860.

Tntkó József.



K a ssa  (Cassovia, Cassovie, Kascliau, Kositze) szabad királyi város, 
Felso-Magyarország legrégibb s legnevezetesebb városa, Abaujvármegyének 
legéjszakibb részen terül el. A kies város fekszik a Hernádfolyam (ez 
a Gömör- s Szepes megyéket egymástól választó király hegy éjszaki ol
dalából ered) jobb partján , egy majdnem egészen szőlőhegyektől övezett 
kellemes völgyben.

Kassa városának eredeti keletkeztet, s elnevezését , nemcsak, hogy 
régi történészeink feljegyezni elfeledték: hanem a legrégibb időkből fel
maradt oklevelek sem tanúskodnak igazi elnevezése mellett. Bon fin honi 
történészünk Kassa elnevezését Cassins (Cassio) római polgártól (post 
Agriam, nt ad diverticnlnm redeatur, Cassionia (Cassio via) est, a Cassio 
Rpmano cive nominata1) származtatja. Timon s mások, némileg Bon- 
íinnal egyetértenek: de Cassiust nem római polgárnak; hanem Antonius 
római császár vezérének vélik 2). Honíin e l 'g  régi időre teszi Kassának 
eredetét: de egyszerű állításánál mitsem bizonyít, sőt azt is ellentétbe 
hozván; mert egy helyen a várost Cassiovia-nak (in eadem fere régióné 
Abanjvariensis, in qao Cassiovia urbs nobilissima e |  Eperies 3) , másikon 
pedig Cassa-nak (Cassam civitatem, ubi cives Saxonia oriundi, Omodeum

1) Jíonfin Decad. Г. Lili*. I. 1, 1. 2) Timon Cassovia vetus ac nova 9, 1, Szerdahelyi Chronog-raphia
1 4 9 .1. 3) Bontin c. b, 20. 1.
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Palatinum interfecerunt l) nevezi, és az utolsót Thuróczi is követi 2). 
Ily kételyes állításoknak, bár egyikük valószínűség mellett harczol, valódi 
hitelt nem adhatunk, hanem csak elnevezése felett vélekedhetünk. Való
színű , ámbár bizonytalan: valának-e a IV. vagy V. században Kassa 
vidéken rómaik? igen lehettek: (bizonyitékűl szolgálnak Gonozön nem 
rég ásás alkalmával talált edények s érmek a római korból) dehogy 
csapatjaik , (légiók) s ezeknek vezéreik itt állomásoztak volna, adatok 
hiányában bizonytalan. Mind erre csak azt mondhatjuk, hogy a való
színűség Cassio mellett van , legyen ő polgár, vagy vezér, azért a régi 
Kassa várat (Cassa vetus) nem m ás, hanem csak ő építhette föl. Ha a 
szónyomozást is segítségül vesszük, s a régi oklevelekkel összehasonlít
ván, kiderül: hogy Cassio-ból i magánhangzó elhagyásával, o a-ra vál
toztatásával Ion Kassa (Cassa) elnevezés. Ebből azt következtethetjük, 
hogy Bonfin történészünknek állítása a délfénynél nem világosabb, de 
mégis valószínű lehet.

Itt az a kérdés merült fel, hogy Bonfin melyik Kassát Cassio-tól
származtatja, a volt régi várat, vagy a jelen virágzó Kassa városát. O
az utolsót, az elsőnek mellőzésével említi, pedig inkább amattól mint 
régi Kassa vártól származtathatta volna; mert Timon a régi oklevelek, 
s történelmi viszonyok következtében, a várhegyen (Hradova) lévő várat 
O-Kassának, (Cassovia vetus) ezalatt déli rónaságon fekvő Kassát IJj-
Kassának (Cassovia nova) elnevezé.

Az említett állításon kivül, némely történészek Kassa elnevezését 
e két magyar kása (milium) s kasza (falx) szóból származtatják. Bom- 
bardi, ki elsőnek származtatását azért oda magyarázza, hogy úgyis közel 
Kassához fekvő, s maiglan Buza-falu nevet viselő helység búzatermeléstől 
nyerte volna nevezetét :í), mire Ő is abból a szempontból kiindulván,
Kassát is kása termeléstől származtatja: de nagy tévedéssel; m ert, hogy 
kásánk legyen, szükséges először kölest termesztenünk, különben ferde 
állítás volna kását kölesnél elébb kapnunk. Itt említett állítással az is 
ellentétben van , hogy Felső - Kassa, mint régibb az Alsó - Kassánál, 
annak hegyes táján kölest, kevésbé pedig kását termeszthettek. A mi 
illeti kasza szóból Kassának származtatását, az is kétséges: mert Felső- 
Kassának nem vala oly rétes vidéke, hogy azt a kaszások meglátogat

1) Boriim Dec, II. Шл\ IX. 317. 1. 2) Thuróczi Chron. í \  II. cap. 00. 3) Bombardi Top. Magni
Regni Hung. 487. I.



hatták volna, minek következtében sem mondhatni, hogy azoktól nyerte 
volna nevezetét.

Kassa elnevezése mellett az is harezol, midőn a magyarok ezen 
országot hatalmukba ejtették s avval osztozkodván, Kassa egész vidékét 
Béla király névtelen jegyzőjének tudósítása szerint Osád vezér kapá• •
osztályrészül 889-ik évben ]), kinek Örs fia Iiradova nevil hegyen erős
séget építtetett, s azt nevénél megnevező -). (Postea dux Arpad, et sui 
nobiles lnne egressi, venientes usque ad fluvium N aragy, (Nyárád) et 
castra metati sunt iuxta rivulos aquarum, a loco illő, qui nunc dicitur 
Casu, (tahin ez Cassa-val cseréltetett fel) ubi etiam dedit terram magnam

• • •«
Ousadunec, (Osád) patri Ursuur, (()rs) et ibi postea Ursuur (Örs) filius 
eius, ad caput eiusdem fiuminis castrum construxit, quod nunc castrum 
Ursuur (Orsvára) nuncupatur) 3). Ezen állítást, csak régibb történészeink 
vették fel 4), korunkbeliek Casu-ut nem azonosnak Cassa-val, s így nem 
is Kassa vidékén, hanem Borsodban a Bikk-hegyek közt keresik, s ott a 
Nyárád patak partján fekvő Kács (Casu) falunak mondják 5). E felett 
nehéz határozni, mert azok a Szepes erdőt (silvam Zepus) is azon, s 
nem Kassa vidékén keresik, pedig maga a Szepesség közelebb ehez, 
mint amahoz fekszik.

Némely régibb s ujabb történészeink jelen Kassát két faluból ala
kúknak mondják, pedig, ha még most is létező régi oklevelek nyomán 
nyilatkozunk, semmi esetre tévedni nem fogunk, ha állításaikat^megczá- 
foljuk. Felső-Ivassa (Cassa superior) eredetitől végéig vár vala , s Alsó - 
Kassától (Cassa inferior) jó messze fekvék, amint ezt fent említettük. 
Alsó-Kassa város a XIII. század végén kőfallal vétetett körül (;) , holott 
Felső-Kassa még a XIV. század második felében várnak (castrum) ne
veztetett 7) , s mint olyan, csak a XV-ik században romboltatott szét. 
izekből világos, hogy városunk nem két faluból alakult meg, hanem 
csak egyből; mert Felső-Kassa 1261 -ik évben Samphleben s Obi jöve
vényeknek, később 1352-ik évben még mint vár azok utódaitól Alsó- 
Kassa községének engedtetett át 8) , s azóta ennek birtokában is van*

Végtére Kassa elnevezését az u j , s a város történelmi viszonyait

IX

1) Budai F e ren c /  pol. JLex. III. 20. I. 2) Szepesbázy Merkwür. U ngarn I. Ю4. 1. — Henszlmann 
M ag ár  told és népe 15. 1. 3) Anonymus Belae Reg. Nótárius Сяр. XXXII. 4) Bél Compendium Hung. 
Geogaph. 219. 1. 5) Szabó Károly Béla király névtelen Jegyző könyve 43. 1. 6) Timon Cassovia 33. 1. 
1) Ofoánytár IX. sz, B) Trot. Civ. Tóm, I. litr. A. Cassovia Nr. 13.
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nem igen ismerő monographusok , a várost Kascha szóbúi származ
tatják, melyből idővel Kaschaa Ion, hosonlítván a Leutschau és Rosenaii 
(Eperjes kihagyásával) városok elnevezéseihez, honnét nyerék ezek neve
zeteiket, nem tudjuk: dehogy régi okleveleinkben a város még a XIV. 
század elején is Cassa-nak, vagy Cassovia-nak neveztetek, tanúskodik 
okmánytárunk is.



E L S 0 II E s Z.
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10 0 0 -dik évtől 1301-dik évk.

A magyar nemzet, s ennek első pogány vezéreinek uralkodását váltá 
föl a keresztény vallás korszaka: melyet Árpád nemzetségéből származott 
István vezér létesített. Annak, a nemzetnél nagyobb megszilárdítására II. 
Silvester romai pápa koronát küldött j melylyel István vezér magát Gi- 
zela nejével 1000-dik év aug. 15-kén Esztergomban az ország rendelnek 
jelenlétében nagy ünnepéllyel megkoronáztatván, s ő lön a magyar nem
zetnek első keresztény királya !).

A megkoronázott István király nevezetes intézkedéseket tőn az ország 
új átalakulására , különösen a nemzetnek a kereszténységben való megerő
södésében. E király veté meg az ország új kormányzás, s az eddig szűköl
ködő törvényhozás alapját2). István a nagy fontosságú országszabályozás 
után ismét a keresztény vallás terjesztésére fordította egész munkásságát. l.)e 
ezen buzgó apostoli foglalkozásában mindjárt királysága második évében 
fegyverzörgés zavarta meg Istvánt. E  forrongásban a Konstantinápolyban 
megtért Gyula testvérének, Zobornak fia, II. Gyula erdélyi vezér s a királyné 
rokona tűzte ki a lázadás zászlóját; de István erős hadával ment a lá
zadó megbüntetésére s őt megvervén, két fiával együtt börtönbe záratta3). 
Azon örömérzetet, melylyel az ország emelkedő jóléte a jámbor király 
fáradalmait jutalm azta, a sorsnak egy súlyos csapása zavarta meg.

1) Falum Xotitia Berum ITungaricarum I. 208. 1. Horváth Mihály Magyarok története  I. 38. L 
?) U gyanott 217. 1. 8) Anonymus Bclae Reg. nqj^Oap. XXVII,
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István nem élhette meg azon atyai örömet, hogy fiát Imrét királyi trónba 
ültethette volna; mert a trónörökös Imre 1031-dik év sept. 2-kán az 
örök életre költözött l). E csapás óta a bánatos király szivét súlyos ag
godalom gyötré utóda s a hon jövendője miatt. A szomorú események 
után nem sokáig élt a már kedélyében is beteg István; s midőn halálát 
közeledni érzette volna, a világi s egyházi urakat magához hivatta, s 
ezeknek a honban lévő Pétert ajánlotta utódául 2) , s őket egy ességre, 
a keresztény vallás és új országrend védelmére atyailag intette :i).

Istvánnal a béke is eltűnt az országból s zavarteljes időszak állott 
b e , mely alatt a trón birtokáért vívott liarezok többször felriasztották a 
nemzet nyugalmát. Péter, ki István által nyerte királyi széket, háladat- 
lan Ion; mert a magyar urakat tanácskozásaiból mellőzvén, idegenekkel 
társalkodott: mire a nemzetben Péter e viselete által nem sokára oly 
ingerültséget s gyűlöletet keltett föl maga ellen, hogy a főrendek elha
tározták, őt a királyi székről legelső kedvező alkalommal megbuktatni. 
Meglévén buktatva Péter, helyébe Samu nádorispánt, Saroltának, sz. 
István király húgának férjét, ültették a királyi székbe 4).

Samu királyt a köznép Apa vagy Aba melléknévvel tisztelte meg 5) : 
ámbár ő sem volt jobb Péternél. Samu-Aba a királyi trónba lépte előtt, 
az elhúnyt István királylyal sógorságban volt, kit a király még éltében 
Felső-Magyarország nádorispáni méltóságra emelt, mint Ednek és Edö- 
mérnek unokájok P a ta , s ennek nemzetségéből származott birtokosát G), 
hogy ottan a keresztény vallást gyökeresítse 7).

Aba, az István király által végrehajtott új birtokrendezés után csa
ládi jószágain Kasu-tól (Cassa) alig 2 mértföldnyi déli távolságban a 
Ilernádfolyam mellett várat épített, mely róla a hozzátartozó vármegyével 
együtt Abaujvárnak neveztetett. Uj várnak (castrum nóvum) leginkább 
azért, mivel már ősei azon a helyen várat építtettek, melyet ő megújí
tott, s igy az róla Abauj várnak elneveztetett8).

1040. Samu király halála után, a tőle nevezett Abavárában fogadja
a Péter királylyal meg nem elégedett nemesség I. Endrét, kit Orosz

1) Horváth I. 47. 2) Ugyanott 49. 1. 3) Ugyanott. 4) Ugyanott. 51 I. 5) Anonymus Cap. XXXII 
H orváth  e. h. 6) Anonymus Cap. XXXII. 7) Turóezi Ladis. U ngaria suis c-um Regionibus 170. 1. 8) Thu- 
róczy Chron. P. II. cap. 39 GO. K atona Histr. Crit. I. <íG8. 1 634. 1. III- 223. 1. Timon Imago Antiquae 
Hungáriáé Cap. II. 8. 1. Bomhardi Topog. R e g . Hung 151. 1. Bél Comp. Hung. 217. 221. 1. Fesler I. 
424. 1. 542. 1. *

* Némelyek Abaújvár a la tt  sárosi újvárt (castrum nóvum) gondolják , melyet nem Samu - Aba 
épített vala  , mire róla el sem neveztethetett,
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országból visszahívtak, hogy az országot a nemetek dühétől (a furore 
teutonicorum) védje meg. Az elégületlenek Yatával ide évre, eléje adják: 
hogy csak azon feltét alatt segítik őt a királyi székre, ha a régi vallást 
visszaállítja ]). Itt vettetett tehát alapja a nyomban kitört keresztény- 
üldözés- és pusztításnak.

1100. Ez évben szomorú jelenet volt Abaújvár falai alatt készülő
ben, mely azonban véletlenül jóra fordult. A Kálmán király ellen fel
lázadt Álmos vezér ugyan ez évben Lengyelországból sereggel visszatérve, 
s táborát az erélyes király lyal elégedetlenek számával nagy obi tva, e várat 
elfoglalá s a lázadás fáklyáját meggyujtá, de hirtelen e várfalai alatt ter
mett seregével a megbántott király. Almos vezér sokkal inkább rettegé 
a király hatalmát, semhogy vele megmérkőzni mert volna. Azért a 
megszállás másodnapján lóra veté magát s kinyittatván a vár kapuját, 
a királyi sátor elé nyargalt, a bámulásból önkényt helyet engedő ost
romló hadak közt 2). Oda érve leugrik lováról, a király lábai elé veti 
magát s magát bűnösnek elismervén, bocsánatot kér, melyet meg is nyert 
s ennek köszönheté e vár is épen maradását 3).

1142. II. Gejza alig 10 éves gyermek volt, midőn atyja halála után 
harmadnapra megkoronáztatott. Kiskorúsága idejére az ország rendei 
Bélös nádort, a király anyjának testvérét s az esztergomi érseket tették 
kormányzókká 4). Ezeknek első intézkedése nagy fontosságú volt az 
ország műveltségi s ipari állapotjára. Ez időben történt ugyanis, hogy 
a Rajna torkolata s Gravelin közt lakott szász eredetű nép, hazáját, 
melyet eddig nem csak a tenger kiöntései ellen megvédett, hanem a 
műveltség magas fokára is emelt, a meggátolhatlan áradások ellen tovább
nem védhetvén, hálásabb lakhelyt lön kénytelen keresni. A Felső- Ma- 
gyarország s Erdély déli része a kunok s más kalandor népek gyakori 
betörései miatt már majdnem egészen pusztává lett. A kormányzók tehát, 
értesülvén a derék, szorgalmas nép kivándorlásáról, azt meghívták s kü
lönféle jogok és szabad ékokkal megajándékozván, az említett tartomá
nyokban megtelepítettek 5). Ezen gyarmatosítás alkalmával, az országba 
behozott, s a Szepesség felé szállított szászoknak egyik osztálya a többitől 
elszakadván, úgy látszik: mintha először Abavára vidékén megtelepedett,

1) Szent-Isi ván-Társulat Епсуиіор. I. 56. 1. 2) S z e n l - I s tv á n  'Iár;;. Lucyclop. I. 55. 1. 3) Ugyanott 
56. 1. 4) Horváth I. Í02. 1. 5) Engel Geschielite des ungar. Keiehes 1. 23 í. 235. I. Fesler II. 54. 1. H or
váth I. 103. 1.
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innét éjszak-ny 11 gotnak húzódván az akkori Akó-Kassa (Cassa in férior) 
még néptelen helységet megszállottá volna >); mert annak el ötté s akkori
ban, nem mások virágzóvá s népessé tehették a még Alsó-Ivassa falut, 
mint a gyarmatosított szorgalmas szászok: kiknek nyomai a Kassához 
közel f e k v ő  mezővároskák- s helységekben mostan is találtatnak. így Né
meth falu, (most Miszlóka a Miszla nevű vizétől) mely a szász gyarma
tosoktól már 1317-ik évben annak neveztetett. Hogy az új jövevények 
Alsó-Kassát mihamar virágzóvá és népessé tették, kitetszik abból is: 
hogy ezután pár év-tized múlva, különösen 1196-ban Imre király azt 
már királyi helységgé (villa regi a) einelé, s mint ilyennek nagy jelen
tőséget is tulajdonított 2).

1202. Hogy a csekély népességű Alsó-Kassa, a gyarmatosított szá
szok által rövid idő alatt megnépesedett, kitetszik Imre királynak a Kassa 
községéhez intézett rendeletéiből, melyekben a kassaiakat (különösen az 
1202-dik évi oklevelében) hű alattvalóinak nevezi: „Cassa íalvensibus 
nobis fidelibus sulxlitis.u Bombardi szerint az arról szóló oklevél, korá
ban a város levéltárában meg volt 3) : de a fáradhatatlan Sehwarcze i1bacli
város jegyzője áltnl_1740-—1750-igi páratlan szorgalommal összeállított
okmányok lajstromába föl nem jegyeztetett; mert annak elkészítése előtt 
a régi oklevél mostoha kezek közt végkép elveszett.

12 17. Időközijén oly virágzóvá lön Al ó-Kassa szász gyarmato ok
által, hogy az úgynevezett királyi helységnek (villáé regiac) bizonytalan 
részén apácza-sziizek is helyeztettek: kiknek azonban mind szerzetbeli4*— ■ ml------ —i шшт 11 ̂  t/
nevök, úgy a zárdájok holléte, az időle viszontagságai alt a! feledé
keny ségben maradt J). Most csak annyi bizonyos , hogy a szüzek
itten lakának: de nem sokára, beköltözésük után, a tatárpusztítás idő
szaka bekövetkezvén, innét kiköltöztek, s azóta csak a, legközelebbi szá- 
zadokban visszaírniyeztettek.

J

1240. Sz. Hyacint, domonkos rendű szerzetes Len^vélorszádból Kas- 
sár a jővén, domonkos szerzeteseinek itten zárdát; alkotott 5) , s azt a sz, 
Fülöp s Jakab apostolok tiszteletére föl is szcntelé. Ezen szerzetnek 
az országba való behozását némelyek kétségbe vonják: de állításaikban 
tévednek; mert nemcsak íívacint maga volt annak első alapítója, hanem

1) Thuróezi Ung. suis oum R tg .  170. 171. 172. 1. Cassovia vet. et nov, 31. I. Hen^zlmann Kassa 
() német stylü teinj- 6. 1. 2) Timon Cassovia vet. ac nova 31. 1. 3) Bombardi top. 131. 1. 4) Turóczi Ung. 
1 75. 176. 1. Timon Cassovia 45. 1. Névtelen kassai századok kéziratban. 5) Timou Cassovia 78. 1. Kassai 
száz a d ő l .



mások i s : igy Pál domonkos ki Győrött legelső zárdát domonkosok ré
szére építtetett és pedig magának a sz. Domonkosnak halála után 
12*21-tűkben. Ugyanez évben Egerben is domonkos - szerzetesek telepedtek 
meg'. Hogy Pál szerzeteseivel a keresztény hit terjesztésében sokat 
munkálkodott , kitetszik abból: hogy ő volt a z , ki társaival a kunokat 
keresztény hitre téritgette. Pált az említett országban IV. Béla idejében a ta
tárok kilenczvened magával öltek meg 1). A Hyacint által épített domonkos 
zárda azon épület vala-e, melyben jelenleg is domonkos szerzetesek laknak, 
bizonytalan: mert a legrégibb oklevelek elegendő tanúságul nem szolgálnak, 
itt építtetett-e az első zárdájok is, vagy az máshol helyt foglalt vala.

1241. IV. Béla nagy zavarok közt jutott az atyja halála által meg
ürült trónra, mert nemcsak a belvillongások, hanem a kidbetörések is 
fenyegették az országot. így a pusztító tatárok lviev, Lodomér és Ilalios 
tartományokat tönkre tévén , a folytandő pusztításuknak színhelyéül Ma
gyarországot tűztek k i , s azt Batukán a mongolok vezére ötszázezerét 
számláló s a vadcsordához hasonló hadával mégis támadta 2). Béla, az 
országba betört tatárok ellen hirtelen összeszedvén mintegy 65 ezerből 
álló gyakorlatlan seregét, s a Sajó folyóhoz közeledő tatárhaddal a Mohi 
pusztán megütközik 3J, de szerencsétlenül; mert a király a véres csatát 
elvesztvén, életét csak futással megmenté.

Ezen futás közepett Ragacs vitéz a menekülő királynak, miután 
lova. kidőlt, saját lovát adá át, maga pedig éleié kockáztatásával a Ind
iák közé feküvén, az éji sötétségben menekült meg *). A király ily me
nekülés következtében Cserehát vidékén (Abauj megyében) keresztül az 
alsó-kassai szászokhoz...futott, kik őt szívesen íbffadák, s menhelyet neki© 
adának 5). Hogy a veszedelemben lévő király Alsó-Kassa faluban men- 
helyt gondolt találni, az árkokkal és loldsáuezokkal ellátott helység őt 
arra bátoritá fi). A király innét Szepes és Gömör megyéken át Pozsonyba 
menekült, onnan pedig Fridiik herczegtol meghivatván, Ausztriába köl
tözött ')• Következő évben az egész családjával Veglia szigetére vonult 8).

]) Budai Polg. Lexicon III. Ц . 1. 2) Po üiradc dcy Chrcuiieou Bu leüss 133 1. Engel Г. 318. I. H or
váth 1. 113. 1. 3) Poci. СІ11ЧШ. Buti. 200. 1, 1) A feláldozó nemes tette t, v a la m in t ,  fiainak is ex ütközetben 
teü  szolgálataikat a király m egjutalm izni kíváuváu, 12l3-bau Kugaos két fiának Don- és Barnabás
nak Fá j nevű földet (ma helység Abauj megyében) adott királyi a d o m á n y b a n  ; es annak  birtokában V. 
István király  által is megerősítettek *). Donnak fia, Ragacs unokája Orbán, s tőle az egész család ama 
birtok-ról F a y -n ak  neveztetett. 5) Cassovia vetus ac nova 32. 1. 6) lienszlmanu Kassa templomai G. 1. 
7) Podbraezky Chon. Búd. 200. 1. 8) Ugyanott.

*) Fejér Cod. Dipl. tóm. I V. vol. 1. 286. 1.



1243. Béla, midőn Veglia szigetéről visszatért, leirhatlan nyomorú
ságban találta az egy év előtt még virágzó országot. A hegyüregekbe s 
erdőkbe rejtezett né}) is visszatért lassanként elpusztult lakjaiba, mely 
azonban annyira megfogyott, hogy az alvidéken több napi ut hosszában 
és széliében is csak rothadó holttetemek s azokon élődött ragadozó álla
tok, fehérlő csontok, elpusztult helységek s ezekben kormos épületromok, 
de ember sehol sem volt látható. A magas füvei benőtt utakon csak a 
feketélő csonka tornyok valának a rejtekeikből kibújt, honunkra alig 
ismerő lakosok kalauzai. Es mintha még nem volt volna csordultig meg
telve az inség pohara, miután a tatárok mindent fölemésztettek vagy 
megrontottak, iszonyú éhhalál kezdé pusztítani a szerencsétlen lakosokat; 
s e csapás nem sokkal kevesebb martalékot ejtett, mint a tatárok kegyet
lensége. Volt vidék, hol a dühöngő éhség emberevésre kény szeri tett, s 
emberhús, más név alatt, nyilvánosan áruitatott; egy névtelen, mint 
később maga megvallotta, nyolez embert s hatvan gyermeket vágott le 
a rettentő szükségben *). Mind ezekhez járult még, hogy a farkasok is, 
a szerte fekvő holttetemek szagát/»! becsalatván, annyira elszaporodtak, 
hogy a lakokra törvén, a gyermekeket anyjaik kebeléről is elragadták. 
Végre még sáskacsapás is sújtotta a szánandó országot2).

De e hallatlan inség nem törte meg a derék Béla lelkét. Mihelyt, 
mi legsürgetőbb volt, az éhséget külföldről nagy költséggel szerzett 
gabona s igás' barom által némileg leesilapította, fáradhatlan buzgalom
mal kezdé meg az ország helyreállításának nagy munkáját. Az elesett 
egyházi s világi tisztviselők helyébe újakat nevezett; a szétszórt s Bol- 
gárországba költözött Kunokat behíván s Összegyüjtvén, a mai Kunságba 
letelepítette, s a nádorispán hatósága alá vetette; a többi néptelen vidékre 
a szomszéd német és szláv tartományokból különös kedvezések mellett 
új lakosokat telepített 3) , kik közt thuringiaiak is vajának, s ezeket a 
király nagyobb pártfogásába vette; mert ő a thuringiai fejedelemmel, húga 
sz. Erzsébet által sógorságban volt.

Mind ezen viszonyok következtében, az országba gyarmatosított szá
szokból Alsó-Kassa is új gyarmatosokat kapott; mert II. Geyza király 
korában, itten s a vidéken megtelepedett szászok, a tatárjárás alkalmával 
kipusztultak. A király azoknak, kik a Mohi csata elvesztése után falucs- 
kájokban menhelyt nekie adának, jutalmául eddigi helységüket királyi vá

------------  1 6  ------------

l j  Horváth I. 117. 1. 2) Horváth 1. c. b. 3) Horváth I. 118. 1.
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rossá emelé !). Yámgsá Ion az Alsó-Kassa, minek következtében a szor
galmas s buzgólkodó szászok népességükhöz képest, alig kétszáz lelket 
magában foglaló sz. Mihály kápolnát fölépítek. Hogy ezen kápolna álta- 
lok építtetett, a hagyomány, és az Európa híres régiség-buyárunk Henszl- 
rnann Imre styljénél s egyéb történeti viszonyoknál fogva, egyedül nekiek 
tulajdonítják 2).

1260. A kis sz. Mihály kápolna, a meggyarapodott kassai szászok
nak /isteni tisztelet megadására elégtelen lön : minek következtében ’az 
ájtatos s szorgalmas szászok már a kápolnán kivül, a király s későbben 
fia István, midőn az külön herczegi hatalommal kedves városában lakott, 
annál terjedelmesebb egyház építéséhez fogtak. Az új jövevények kirá
lyuk iránti hálából, s korábbi hazai viszonyokra való visszaemlékezéstől 
indíttatva, az épített templomjukat Thuringia-tartomány herczegnőjének, a 
király nővérének, s már halála után négy év múlva 1235-ben Perrugia- 
ban a szentek közé iktatott Erzsébetnek nevére szentelék föl 3). Hibás 
tehát azon történészek eddigi állítása, kik a kassai sz. Erzsébet egyház 
keletkezését Erzsébet királynénak, Róbert Károly király nejének tulajdo
nítják. Henszlmann Imre annak eredetét, történeti okiratok nyomán s az 
alapterv és a legrégibben kiépített részek egybevetésével e század 6-dik 
és 7-dik tizedére teszi 4).

A sz. Erzsébet egyház eredeti, tervezőjének s első építészének neve 
századokon át ismeretlen vala : de az elébb nevezett régiség-buvárunknak 
a legujabbi időkben Franezi aör szágban, a gótli stylben tett kutatásai alkal
mával, a homályban lévő építészt is deríté föl. Ezen híres építész Wil- 
lardhonnecourt franczia volt, kit V. István hívta be Magyarországba 
1260 — 1270-dik közt, midőn Kassán la k o tt5).

------  17 -------

1) Timon Cassovia 32. I. Szerdahelyi Chronograplúa 160. І Н .  1. Kovacsóczi Árpádia lí. év 277. 1.
2) Ilenszlmann Kassa templomai 1- 1. 3) Henszlmann M agyarföld és népe 15. 1. Erzsébet II. András k i
rály s Gertrud nejétől Sárospatakon a) született leánya b) anyja  életében Lajos thuringiai herczeggel 
Pozsonyban eljegyeztetett, s 1221-ben vele összekelt c). Meghalt 1231-beu 24 éves korában. 1235-ben IX. 
György római pápa által szentek közé ikfcattatott d). a) Po lhraezky Cbron. Búd. 1'JG. 1. b) Uistr. Landgraviorum
Tlxuringiao apud Pistor Tóm. I. 1371. c) Ugyanott 1322. 1. d) Katona Tóm. V. 723— 72!). 1, Fejér Cod. 
Dipl. Tóm. III. 444—448. 1. 4) Henszlmann Kassa templomai 9. 1.) 5) P e s t i - N a p l ó  l8o8-ki év 217. szám. 
Willardhonnecourt sok ideig tartózkodott Magyarországon s összeköttetésben állott magyarországi sz. 
Erzsébettel. Ü építette  a eambrei templom cliorusát is, mire sz. E r z s é b e t  pénzt is adott. Azután bremi 
templomot (Brem egy kis város Francziaországban) mely styljére és alkotására nézve leginkább a kassai 
székes-egyházhoz hasonlít. Régiségbuvárunknak állítása szerint csak három templom van c világon, 
mely a kassaihoz styljére hasonló u. m. 1-sö a bremi, 2-ik a trieri, 3-ik a kassai templom.

9



I2ö í. Azon viszályok következtében, melyek időközben Béla és fia 
István között keletkeztek, a király fiának engedő át az ország: eg'v 
részét, melyben Kassa is foglal taték, miből úgy látszik : mintha a király 
trónörököse István főherczeg alsó-kassai polgárokat (kik az oklevélben 
csak vendégeknek neveztetnek, mégis általok polgárok értetnek) különös 
pártfogásába vette volna, mit azonban ez évről szóló oklevél is bi
zonyít J) , liogy István főherczeg Samphleben és Obi alsó-kassai ven
dégeknek (hospitibus) a Hernádfolyam és Csermely- (Csermele) patak 
közötti földterületet adornányozá várhegyének (Hradova) egy részével 
vagyis Felső-Kassával együtt, mely akkoriban úgy nevezteték.

István Felső-Kassát oly feltétel alatt adornányozá Samphleben és 
Obi alsó-kassai vendégeknek, hogy ők attól évenként fél fertőn (diini- 
dium Fertonem) jó aninyat fizessenek a kincstárba, még pedig mindig 
sz. György napján 2). Az adományozott jószágba való beiktatást vég
hez vivén Tékus sárosi főispán (Comes de Saar). Ezen adomány

levélben az akkori Felső-Kassának határai is feljegyezvék: az első
határ kezdődik a Ilernádfolyamnál, a hol nyugotról határdomb van, 
onnan nem messze megyen át Bláthan mocsáron, a honnan egyenesen 
igyekszik Csermelypatakig, s ennek folytában jön a kassai vendégek 
földjök mellet hosszas távolságra a nagy erdőbe, s a Dienes földjénél 
elhaladja a patakot, s érkezik a hegyen a Berekbe, azon hegyről le
jővén a völgybe lévő P isztráng patakig, ennek folytában érkezik a 
Hernádiíoz, s annak mentében eléri az első határt s ottan végződik is 3). 
Ugyanez évi oklevélből az derűi ki, hogy Felső-Kassa várhoz három 
családnak joga volt, melyek közül vajának: Gál Ins.,. Petrus, Tlieodorus 
s ezeknek utódjai, kiknek István idővel mint alább látni fogjuk kárpót
lásul Csany és Gönyli helységeket adott. Ámbár Béla király fiának 
engedé át az ország egy részét, mindazonáltal ő az adományzását csak 
akkor végrehajthatta; midőn atyja halála után az egész ország kormány
zását átvette volt.

1270. Istv án, atyja halála után az egész ország kormányzását át ve vén, 
minek következtében teljes joggal és hatalommal cserébe (in coneam- 
bium) veszi Felső-Kassát Galliis, Petrns s Theodorus felső-kassai neme
sektől, adván örökjoggal (jure perpetuo) helyette nekiek s atyjok fiainak 
a Hernádfolyam mentében s az Alsó-Kassától alig egy mértfökinyire

------  1 8 ------

1) Okmánytár I sz, ü) e. b, í. sz. 3) Ugyanott.

J



isífeősisö

В Д Ш П  Ш Н Т Г » И Ш В Ш Т  Ш Ш Ш  .



*

..



1.0

távol fekvő Csany (Cliany) s Gönyii (Genew) nevű helységeket, melyek
től ezek későbben csany- s gönytibelieknek neveztettek el *). Az, hogy 
István király a felső-kassaiakat nagy pártfogásába vette , bizonyítják 
a királynak irántok tanúsított intézkedései, különösen pedig a már em
lített 1261 -ik évi oklevél, melyben István őket, igen valószínű: hogy 
az alsó-kassaiakat is , minden katonáskodástól s a közönséges törvény- 
hatósági hatalom alól mentette föl 2).

1275. A Samphleben és Obi alsó-kassai vendégek, (hospites) kik 
István főherczeg korában adománykép Felső-Kassát nyertek vala: s 
hogy azt továbbra is azon joggal bírhassák, IV. László király által az 
elődjétől nyert kiváltságaikban mint hű kassai vendégek (fidclcs hospi
tes de Cassa) újra megerősítettek 3)

1285. A Szikes-Fehérváron lévő, s jeriizsálcini sz. Jánostól neve
zett hospitáriusoknak pártfogójok (commendator) perbe fogván Arnoldot, 
a kassai sz. Erzsébet egyház igazgatóját, (rectorem) az itteni szegények 
kórházának jövedelme miatt 1). így azon oklevél, melyből e per kelet
kezése deríttetett ki, megsemmisíti mind azon• történészek eddigi állítá
sait; kik a kassai sz. Erzsébet egyház alapkő letevését Erzsébet királyné, 
Róbert Károly nejének tulajdoníták.

1290. A már nagy kiterjedésű Alsó-Kassa polgárai szabadságot 
nyertek IYr. László és HL Endre királyaiktól, -városukat, kőfallal s véd- 
művekkel niegerősítni. E kőfalat ők a hozzátartozó ordonyokkal 
(bástyákkal) mintegy ]msz(m]uíroin évi serény munkájok után teljesen 
be is fejezék 5) : mi onnét leginkább világlik k i , hogy Róbert Károly 
király a rozgonyi csata előtt hadával a, városba vonulni ak a r t: de előle 
annak kapui bezárattak. így  a város első vastag kőfallal bekerítve 
lévén, mely idő óta egyszersmind Felső-MagyarorSzág kulcsának tekin
tetik. Az akkorában felépített kőfalnak egyes részei a város nyugoti 
oldalán jelenleg is láthatók. A mint a város kőfallal vétetett körül, úgy 
azon kórház i s , mely egykoron a sz. Erzsébet egyházához tartozott, 
azon kivül helyt foglalt, s ezt az loGG-ik évi oklevél is bizonyítja 6).

1202. Azon tizedet, melyet Alsó-Kassa az egri káptalannak évenkint 
adni tartozott, a kassai polgárok Arnold lelkészükkel egy értelemben, 
*'ddig feszegették annak elmaradását: inig az egri káptalan maga oda

1) Timon Cassovia 17. 18.1. 2) Okm ánytár I. sz. :s) e. h, II. sz. 4) u, o, III. s/, 5) Timon 
Cassoria 33. 1. 6) Prot. Civ. Cassov. Tóm. I litr. C. líospítale  Nr. 49.

2* .
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nem nyilatkozott, hogy a folytonos súrlódások kikerülése tekintetéből, 
a tized megváltásáért évenként XV' budai jó nehézségű márkát fizesse
nek, és pedig sz. György ünnepnapján, ha azt csak egyszer tenni 
elmulasztanák: akkor nemcsak e jog élvezettől fosztatnak meg, hanem 
egyszersmind egyházi átokkal sujtatnak így már akkoriban a kassaiak 
elég eszélyesek és erősek valamik a tizedet, melylyel az egri kápta
lannak tartoztak, megváltani, és valóban az akkori korban ily ered
ményhez nem kevés hatalom kellett, mert mint az oklevél szövegéből 
láthatni, az akkori egri püspök sem örömest, sem pedig Önkényesen 
nem állt el jogától. Az itt előhozott oklevél szövege újra erősíti meg 
a sz. Erzsébet egyház létét: mert benne is Arnold lelkész említtetik.

1207. III. Endre király Hebard kassai és kincstári gróf fiának, 
Hannusnak hű szolgálatok megjutalmazásául a Kassa és Göllniezbánya 
városok közt fekvő erdőt, melynek Miszla, Csermely, Béla és Kis-Göll- 
nicz patakok határai valának, adományozá 2). E birtokba való beveze
tést még ez évben az egri káptalan küldöttje előtt, Feldrik pataki 
várnagy eszközlé. Hannus a nyert jószágért tized fejében, az egri káp
talanbelinek ötven maradék (mansio) után, évenként egy ezüst márkát 
fizetni tartozott. Andreas Miseratione Divina Episcopus Agriensis 
Universis, quibus Praesentes ostendentur Sál ütem in .Dominó e. c. t. 
Nos igitur volentes occurere Votis dicti Comitis Hannus Universis 
Hospitibus ad Easdem Terras convenientibus, et commorari volentibus 
hanc duximus gratiam faciendam, ut quantum cunque Eos in praedictis 
Terris multiplicari, augeri, et locupletari contingat, semper, et in aevum 
de singulis quinquaginta mansionibus Dioecesano pro Decimis solvere 
unam Marcam Argenti teneantur annuatim, cum habuerint gratiam, et 
Facultatis, et temporis ad solvendum. Dátum Agriae Anno Domini 1297.

A b a u j - v á r m e g y e  f ő i s p á n j a i n a k  s o r o z a t a :  1138 Máté?
1198— 1201 Dénes; 1201 és 1202 Ech; 1205 Miklós nádor; 1209 
Benedek; 1212 Miklós; 1214 Sándor; 1216— 1219 Dénes fő tárnok- 
mester: 1220 Benedek Samud fia; 1223 Lőriucz; 1230 Péter a királyné 
főudvarmestere, később nádor; 1240 Marciirand; 1273 Lőrincz egy
szersmind szepesi főispán ; 1300 Péter , Aba nemzetségből Somosi
György fia 3).

1) Okmánytár IV. sz. 2) c. li. V. sz. 3) Szeut-ísfcván társul. Encyclóp. I 58. 5ü. !.



MÁSODIK RÉSZ.
Л vegyes házakból származott magyar királyok korszaka Kassára nézve.

1301-ik évtől 1526-ik évig.

Harmadik Endre király elhunytával szomorú idők nehezedtek 
Magyarországra; mert három király versenyzett szent István koronájáért, 
s a fejetlen hazának való országi ásáért. A három trónkövetelő u. m. 
Venczel, Ottó és Róbert Károly három nádornak nyitott helyet. Timon ]) 
szerint Amadé (Omodeus) Benedek Róbert Ivárolynak volt nádora, Csák 
Máté Venczelnek, Kopácsy pedig Ottónak, mint egyszersmind emennek 
kincstárnoka 2).

1305. Az országban folytonos nyugtalanságok következtében, a 
kassai szász eredetű polgárok is felzendűltek, némely kiváltságaik meg
szorítása miatt; mert az ország kincstári állapota azokat szűkebb kor
látok közé szorítani kezdé. Amadé Benedek mint királyi helytartó 
eleinte a zúgolódó kassai polgárokat lecsendesíté 3), de idővel folytonos 
zsarolásai miatt már ellene is fellázadának, mit többé le nem csila- 
píthatott 4).

1307. Nem megjegyzés alól kiveendő az, midőn Venczel Csehország 
királya mint egyik trónkövetelő Magyarországon, Róbert Károlylyal a 
koronán versenyzett, mire a szomszéd Lengyelországban némely válto
zások adták elő magokat. A lengyelek még 1300-ban Löktek Wla-

1) Cassov. vet. ae. nov. 35. 1. 2) Ugyanott. Pethö Gergely krónikája И 7 , 1. 3) Budai polg. lex,
I. 19. 1. 4) Ugyanott 20. I«



dislaw királyukat elűzték, s az országot az imént említett Venczelnek 
adták által. Löktek Wladislav, mint Dlugoss irja, hosszas bujdosásai köze
peit Magyarországba vetődvén , fölkereste Amadé nádort a hatalmas 
magyar dynastát. Ez a szánmzöttet nem csak befogadta s Gönczön a 
maga várkastélyában királyi módon ta rto tta , hanem Venczel daczára, 
pénzzel és fegyveres csapatokkal ellátva, annyira segéllé; miszerint a 
hontalan fejedelem szerencsésen visszafoglak mtá trónját, s le csendesít é a 
Schwent család által ápolt mozgalmakat ]).

Abanj-vármegyében Kassához délre mintegy három mértfoldnyire, 
közel a Hernádhoz, fekszik Göncz város termékeny szántóföldéi- s rétéi
vel; határát roppant szőlőhegyek kerítik minden oldalról, a hegyaljához 
hasonló bort termelő tulajdonsággal. E népes magyar városnak alatta, 
melynek gyümölcsei s kivált cseresnyéje messzeföldre híresek, több vár
romok láthatók mai nap i s , jelenleg a Csákyak birtokában 2). Göncz 
nevezetes volt régenten azért, mivel Amadé nádor uradalmának egyik 
ékkövét képezte, s mivel az időben a család ősi fészke, mely sokáig 
Amadevárnak neveztetett, általeljenben feküdt ezen kedves városkával3). De 
azok mellet, mikkel a természet Göncz mezővárosát felruházá, Amadé 
nádor urkénye is emelte annak történeti nevezetességét. Végül Abanj- 
vármegyének Gönczön megyeháza lévén, hol a nemesség gyűléseit sokáig 
tartotta.

1308. Az országban alig egy viszály jobb fordulatot von, már a 
másik azt fölzavará ; így Ottó k irüy  Róbert Károlyijai a magyar 
koronán erősen vetekedék, mire Csák Máté trencsényi gróf mihamar 
Magyarország felső vidékét hatalmába vette, Ezt látván a kassai szász 
eredetű polgárok, hogy Csák hatalma az országban növekedik, Róbert 
Károlytól elpártolván, Csák részére állanak; miért is Róbert őket az 
iránta tanúsított hűtlenségük miatt, az eddig épségben volt szabadalmaik
tól fo.sztá meg 4).

1310. Már az említettekből világlik ki, hogy Amadé nádornak Róbert 
király ügyében való eljárása nagyszerű vala, mert Károly csak neki kö
szöni lette, hogy ez évben Székesfehérvárit megkoronáztatott 5), de tagad
hatatlan Amadé nádornak e tekintetbeni érdeme arra nézve i s , hogy 
Róbert eme törvényesített megkoronáztatása által, az eddigi pártviszá

1) Dlugoss Histr. Heg. Polon. lib. IX. Budai lex. I. 19. 1. -2) Fényes M agyar Orsz. geogr. szótára
II. 51 1. 3) Szirmay Nőt. Tomit. Zernplin. 1*2. 1. 4) Kassai századok. '>) Horváth II. 15. 1. Engcl 11.5,1-



lyoknak is vetett véget, s a visszavonás hydráját ez által sok időre 
agyonzúzta.

1311, A negyedízben megkoronázott Róbert király, annak daczára: 
hogy a kassai polgárok tőle elpártoltak, őket erősen büntetni s magától 
egészen elidegeníteni nem akará, hanem a szabadalmában ngyis korlátolt 
várost, Amadé nádornak az Abanemzetségből származott ]) Abanjmegye 
főispán Izsák fia Dávid fiának adornányozá 2).

A nádor megjelent az új adományos jószág ünnepélyes átvitelére: 
de midőn annak birtokába magát beiktatatta volna, János és László 
saját fiai ingerlésére (kik a várossal Csák Máté pártján voltak) a kassai 
polgárok az adományozáson felbőszültek, s a közöttök kitört zendülésben 
a nádort megölték 3).

E szerencsétlen eset után Róbert király a város és a nádor Özve
gyével való ügyeinek elintézését Tamás esztergomi érsekre, s István 
veszprémi püspökre bízá, kik a várost az özvegygyei még ez év octob. 
8-án mégis egyeztették 4). E szerint az özvegynő lemond a véres boszú- 
ról, valamint a zendülés alatt elrablóit s veszendőbe ment tárgyak vissza
követelését mellőzni igér; az Amadé nádor által beerőszakolt vámokat 
és taksákat érvénytelennek- s eltörlötteknek nyilatkoztatja, s az adott 
szónak megtartása végett biztosítékul számos tanukat is állít, közöttök 
Domonkos fiát ія, s végül szószegés esetében egyházi átok büntetése alá 
engedi magát vettetni r>). A Dávid és Miklós fiaitól letartóztatott lovakat 
a polgároknál meghagyá, azután visszaereszti a királynak Zemplin- és 
Abauj vármegy éket, melyeket a boldogult nádor a legnagyobb fejetlenség 
alkalmával szerzé. Ezeken kívül Munkács s Lubló várait, úgy szinte 
öölnicz, Szokolo és Kassa között fekvő fekete erdőt, nem különben a 
Yiszíapatak (Miszla) felé eső vidéket, végtére pedig Róbert királynak 
örökös hűséget ígér. Mig ezen alkudozás tartott, a városnak addig ke
zesül adattak Várady Aladár s Jakab rj.

1312. Mind annak daczára, hogy a város az özvegy nádornővel a fent 
említettek szerint kibékült, mégis annak pártos fiai nyugtalankodni nem szűn
tek meg: hanem mindinkább lázongának, mire a király Kassát megtámadá
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1) Podliraczky Cliron. búd. 221. 1. Tudományos gyűjtemény 1.833. ГХ. 79. 1. 2) Kassai száza
dok. 3) Bontin Dec. II. Libr. IX 317. 1. Petliij krónikája 177. 1. Engcl II. 6. 1, Horváth II. 1G. 1.
4) Okmánytár. VI. sz. 5) Okmánytár VI. sz. 6) Budai polg. Іех. Ш. 48'). I,
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saik ellen védeni kezdette, mert nyilván Csák Máté részére állottak 
s vele egyesülten majdnem az egész felső-vidéken űzték kényúri ha
talmukat 1).

A király, kit másrészről a dalmátországi zavarok s a tengeri városok 
birtokára vágyó Velencze bnjtogatása is elfoglalt, csak ez évben vezet
hetett Csák Máté s pártfelei ellen nagyobb hadi erőt. Mindenekelőtt a 
Sáros- és Abaujmegyében háborgó pártosokat szándékozott megtörni, hol 
a hű szepesi szászokba legtöbb segedelmet remélt. Több apró csata után -) 
Sárost kezdé ostromlani, hová Demeter, a Miklós fia, trenesényi Máté 
egyik vezére s pártfele zárkózott a királyi had közeledtének hírére. Máté 
azonban nagy sebességgel ezer hétszáz pánezélos lovagot küldött Nagy 
másként Szép Aha. vezérlete alatt a szorongatott vár védelmére 3). E had 
számát a hír nagyítva vitte Károlyhoz, minek következtében szepesvárából 
egész hadával megindult s Kassát ostromlani kezdé. A kassaiak Csák 
Mátét segedelemre serkentvén , ki is táborát a, város ostrom alóli való 
fölszabadítására indítá. A király nem várá be ellenfelét a város alatt, 
nehogy két tűz közé jusson, hanem czélszerűbbnek tartván, annak elébe 
menni. Összejött a két tábor junius 15-én a furcsaerdő túlsó lejtős oldalán 
nem messze a Tarcza folyótól 4). A király seregét maga vezérlé, a pár
tosokét pedig Demeter és a Szép- vagyis Nagy-Aba 5). A királyiak 
hátrány omák eleinte ellenfeleiket, de későbben körülvétetvén a király 
dandárja (melyben Gurke volt a zászlótartó, és a ki a zászlóját kezéből 
addig ki nem ereszté, mig össze nem konczoltatott fi) az ellenfél által. 
Látván ezt a többi vitézek, hogy a főzászló elveszett, mire a királyiak 
annyira megzavarodtak, hogy maga a király is kénytelen Ion magát a 
jános- vagyis ródusi vitézek (kiknek erejökben legtöbbet bízott) mögé 
húzni 7). Végtére pedig a király buzdítására neki bátorodtak seregei, a 
rohanást megújították, és ámbár Csák Mátét egész hatalmában meg nem 
törhették, mindazonáltal a csatatért megtartván, győzedelmesek lettek 8).

A Sajónál történt ütközeten kiviil egy sem vala eddig gyászosabb 
a hazára nézve ennél »): lehullván itten a nemességnek nagyobb része,

1) Szirmay Nőt. (Jóm. Zemplin 11. 1. P ray  Hierarchia II. 100. 1. 2) Katona Histr. Crit. VIII.
242. 1. 3) Engel II. S. 1- 4) Thuróczi Chron. cap. 90. Kaprinai Hist. Dipl. I. H l .  1. Yagner  Anal.
Scep. I. 121. 199. 1. Engel II. 8. 1- Horváth II. 17. 1. 5) Timon Cassovia 36. 1. 6) U gyanott 37. 1.
7) e. h. 8) Thuróczi Chron. cap. 90. Fe jér  Cod. Dipl. VIII. 5. 31. 1. Vagner Anal. Scep. I. 118- 1. 
Chron. Búd. 230. 1. 9) Botifin Dec. II. Lihr. IX. 21§. 1. Timon. Epit. Chron. 14. I. Szirmay Nőt*
Hist. Com. Zcmpl, 12 1. Fegsler III. 8 i .  1.



kik között a királyi részről főbbek valának: Pórik István fia K akas; Ba- 
ger István fiai Tamás és László; Aladár fiai Jak ab , Péter és Mihály; 
Gurke fiai Gurke a zászlótartó és Mihály, azután a beregi várnagy Péter, 
végre pedig Görgey István ]). A Csák Máté részéről pedig a két vezér 
Demeter és Nagy-Aba, nem különben Amadé nádor két fia János és 
László 2) , életben maradt Miklós s Dávid, kiknek a győzelmes király 
Gönczczel átellenben fekvő Amadé nevű várókat földig lerontatta 3); de 
azért nagy érdemli atyjokról mindig hálás indulattal emlékezett. Amadé 
nádornak a fiúkon kivül volt egy Ida nevű leánya is, kit Csáky Móricz 
nőül vévé 1). Ezen házasságban azonban, mely különben is gyümölcs
tálén ^olt, alig élt három évig együtt az ifjú p á r , mert mindketten 
megunván a világi életet: Móricz a domonkos szerzetbe áll, neje pedig
apáczáví Ion 5).

A íozgonyi ütközet u t á n a  győzelmes király a városba jött, hajlan
dóbbnak találta a polgárokat kegyelembe való elfogadásra, mintsem pár- 
toskodáSDkért való megbüntetésre, mit ők elfogadván s egyszersmind 
nagyobb hajlandóságok jeléül, hűségük megtartását hittél is megerősí
tették. Ezt tapasztalván a király viszszaereszté őket a volt jogaikba, s 
az elkövetett vétkeiket feledni igért. Hogy Róbert király ily indulattal 
a kassaiak iránt vala, egyedüli oka volt, hogy még Csák Máté erejében 
egés;en legyőzve nem volt, és a király még nem meré keménységével a 
kassaiakat magától egészen elidegeníteni; mert az 1342-ik évi rendel
vényében világosan mondja, hogy Kassa várossá a rozgonyi ütközetnél 
egv időben segélyzésére volt; midőn még hatalmának kötelékei csak 
keléssé voltak kiterjedve: (tempore quo adhuc funiculi nostrae potentiae 
noidum sic laté fuissent extense) miért is kegyelemből meghagyá nekiek 
ugym&zon rendelvényében városi tanács választási jogának szabadalmát.

1313. Midőn Károlyt a szerbek és Velencze ellenséges mozgalmai 
had iak  megosztására kényszerítették, Máté ismét támadólag kezde mun
káik dni, Komáromot és Visegrádot ez évben elfoglalta, s a vágvölgyön 
és vlékén, mint elébb, úgy azután is független fejedelmi hatalmat gya
koriét : pénzt veretett , a népet önkénye szerint adóztatta , udvarát 
királi módra főtisztekkel, nádorral, kincstárnokkal látta el. Károly
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lEngel II. 8. 1. Fessler III. 84. 85. 1. 2) Bonfin. Dec. II. Libr. IX. 317. 1. 3) Petho krón. 50. 1.
Budai 1;. I. 2 l .  1. 4) Ugyanott. 2^. 491. 1. 5) Budai lex. I. [491. 1. — Móricz meghalt l336-il<ban, 
elnyerve beatus nevet, F erra ri  P. II, libr, I. 152, 15Í« 1.



mind ezt kénytelen volt tűrni erőtlensége miatt. Ily állapotban a 
király jelentékenyebb hadat ki nem állíthatott, melylyel egy részről 
pártos alattvalóit engedelmességre, másról pedig a háborgó Brebér 
Mladint, s a dalmát városokra áhítozó Velenczét békére kényszeríthette 
volna. Károly a pártosok ellen ez s a következő évben, mind e mellett 
is több apró csatákat nyert ugyan, s az Amadé fiait, a Csobánkákat és 
Feketéket, Zemplén, Abauj és Sáros vármegyékből kiűzte s jószágaiktól 
megfosztotta T).

1324, Löktek Ulászló lengyel király leánya Erzsébet, Kóbort király 
negyedik (némelyek szerint harmadik) neje, a várost nagy pártfogásába 
vette, mert hazajába Lengyelországba utazása alkalmával, azt gyakran 
meglátogatta 2), s ennek következtében sokat tett a kassai sz. Erzsébet 
egyház építtetésének előmozdítására, még pedig annál inkább : n i vei sz. 
Erzsébet IV. Béla magyar királynak húga közel rokona volt sz ő csa
ládjának. Az egyház építésének folytatása következtében Erzsébet királyné» 
az egyház éjszak s nyűgöt felé fekvő külső részeket, valószínűleg a
város közbejártával fölépítette; mert tanúságul szolgál az egyhás éjszaki 
kapu felett város czímere, mely 1369-ik év előtti időkre azért vezet
vissza: mivel csak a fent említett évben nyeré el Kassa városa czíme-
rében h árom .. liliom használatát 3) , ezelőtt pedig csak egyet használt 
vala, a mint azt a kapu feletti város czímere is bizonyítja. Â  királyné 
nagyobb pártfogása jeleűl ajándékozhatta a sz. Erzsébet egyházinak 
Forró nevű helységet a szántói határban lévő szőlőkkel együtt 4), mely 
ajándék azután balvéleményre adott alkalmat, mintha a mostan is fém- 
álló remek sz. Erzsébet egyház alapkövét Róbert király neje Erzsébet 
1324-ik évben tette volna le.

1330. Drugeth Vilmos, ki gazdagságáról hires vala, ugyan ez é'ben 
végrendeletet készített el, s annak végrehajtójává magát a királyt cérte 
meg, egyik tanuúl pedig kassai lelkészt Jakab Mestert elhíván 5). Dru
geth az elkészített végrendelet szerint magának a királynak ktszáz

• •
finom ezüst márkát hagyott. Oescsének Miklósnak Szaláncz-, Brkó-, 
Jeszenő-, Lubló-, Újvár és Dunajeez várait r>), minden Szathmár legyé
ben lévő jószágaival s azokról szóló adomány levelei vei, melyek akkuiban 
a regéczi várban letéve valának, ajándékozd 7).
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1) Horváth TI. 18. 1. 2) Budái léx. T. 610. 1. 3) Okmánytár X. sz. 4) SzepesTiázi Mec. konig*
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1340. Nagy Lajos király Kassa városát pallosjog (ius glaclii) gya- 
korolhatására fölhatalmazá ]). E gyakorolhatási jognak jelképe (symbolmn) 
a városi levéltárban most is megtekinthető.

1347. Nagy Lajos király a városnak, s ennek polgárainak szaba
dalmat adván, a budai szokás szerint városuk bár mely területén legelső 
országos vásárt megtartani 2) , mely vásár mostan is az adott királyi
kiváltság szerint tartatik meg. *— Lajos a kassai polgároknak kiváltságot 
adván, hogy magoknak minden évben birót szabadon választhatnak. 
Akkoron sőt még későbben is a választott biró oly kitűnő méltósággal 
b i r t , hogy valahányszor a nádori vagy kerületi gyűlésekre ment vala, 
a város huszonnégy katonája körülette díszkiséretet tő n , előtte pedig a 
város zászlója vitetett 3). Ugyanez évben a király rendeletéré Miklós 
kassai lelkész, és Albert város bírája magokkal vivén esküiteket a királyi 
adót (censum regium) Eperjes, Sáros s Szeben városok közt arányosan 
elő sz tandók 4).

1352* Arnold és VЫЬІn-iSamphlebennek. György és János Óidnak 
utódai, Felső-Kassát (Cassa Superior) azon joggal és teherrel, inelylyel 
elődeik V. István királytól nyertek vala, Alsó-lvassa városa (Cassa infe- 
rior) községének birtokába eresztik. Capitulum Budensis Ecclesia e. c. t. 
Ad Universorúm igitur tara praesentium quam futurornm Notitiam Tes-
timonio Liter a rum volumus pervenire. Quod provido viro Joanne dicto 
Vejedner Filio Nicolai cive, et Jurato de Cassa pro Judice, Jnratis et 
Universitate eivium, et Ilospitum de Eadem Cassa ciim Procuratoriis 
Literis Eorumdem patentibus pro subscripti negotii executione specialiter 
emanatis ab una, item magistris Georgio, et Jacus íilii Petri íilii Samph
leben similiter civibus de Eadem civitate Cassa parte ex altéra coram 
nobis personaliter constítutis per Easdem partes pyopogjtam extitit Jurá
mén to vivae vocis, et relatum.

1304. Lajos király azon fél fertőn aranyat (dimidii fertonis auri 
tributum, id est IX auri pondo, seu deeem florenorum) vagyis 10 forint
ból álló évi adót, melyet a város Felső-Kassának birtoklásáért evenként
űzetni tartozott, örökre elengedi 5).

i m .  Az országban elhatalmaskodott turóczi keresztesvitézék, a
kassai alsókülvárosban lévő , s a sz. Lélektől nevezett kórház birtokába

1) Okmánytár VII. sz. 2) Okmánytár VIII. sz. 3) Cassovia vetus ac nova 182. 1. 1) Kassai szá
zadok. 5) Tim, Cas ov, vet. ac nov, 20. I.
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jutni kívántak: de ezen akaratoktól Lajos király rendelete folytán elal
tattak *). Az említett vitézeken kivül még János a szepesi vagyis daróczi 
sz, Antaltól nevezett keresztesvitézeknek p érj elök s alkotójok ugyanazon 
kórházhoz való jogát feszegeti kezdé, és e miatt a várost törvénybe 
idéztette 2). Mindezekből az derül ki, hogy azon kórháznak akkoriban 
szép vagyonnal bírnia kelletett; mert máskép a különbféle vitézek utána 
nem kapkodtak volna. E kórháznak vagyonosságát nem másnak, mint 
Nagy Lajos király anyjának bőkezű adomány zásai nak tulajdoníthatjuk : 
mert legvalószínűbb, hogy a kegyes királyné pártfogásából itten az 
élelemmel szűkölködő szegények ápoltattak.

1360. Lajos király ez évi rendelvényében meghagyá, hogy a város 
az eddigi czímerében, a már régibb egyszerű liliomhoz, melyet még 
mint falu használá, saját czimeréből még két liliomot s négy csíkot 
mellékeltesse 3). A kassai polgárok ugyanezen királyuktól kiváltságot 
nyertek saját szőlőikben termesztett boraikat Jakab naptól kezdve egé
szen január hó elsejéig kimérhetni, mi arra mutat: hogy a kegyes király 
nagy figyelmet fordított, a kassai szőlők mivelésére, s alkalmasint ural
kodása alatt a legelső szőlőtőkék hozattak vala Kassára; mert a szőlőhegyek, 
egyedül kormánya alatt kelt okleveleiben említvék 4). A több századon 
át használatban volt bormérési kiváltság, csak egy év-tized előtt; midőn 
a borfogyasztási adó Magyarszágon is behozatott, végkép töröltetett el.

1374. Lajos a Lengyelországot lecsillapítandó, egyszersmind pedig 
fiörököse még nem lévén a trónöröklési jogot leányára is kiterjesztendő, 
ez évben a lengyel rendekkel Kassán országgyűlést tartott, melyben az
tán azon feltétel alatt, hogy az örökösödési jog leányára is kiterjesztessék 
a telekadót egy harmadra leszállította r>). Az itt összejött rendek sept. 
17-én oda nyilatkoztak, hogy ha Lajosnak fia születni fog, akkor ez, 
ennek hiányában pedig a király, vagy neje megfogja határozni, melyik 
leány lépend a trónra (;). Hogy a kassai. országgyűlésen Lajos király 
szándékát elérhesse, Dlugoss szerint a tartott tanácskozraányok alatt a 
város kapuit zárva tartani rendelé.

1375. Ámbár a tárnokmester (midőn a város perbe fogatván s 
maga elébe idéztetett, meg nem jelent) a daróczi keresztes vitézek per
jelének keresetében a várost makacsságból is elmarasztalta, s az említett
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1) Prot. civ. Тош. I. lit. C. Hospitale Nro. 49. Cassovia 43* ]. 2) Kassai századok, 3) OkmAnytAr 
X- sz. 4) Okmánytár IX.sz. 5) Katona X, 505. 1, 6) Engel TI , 131, I,



kórházat a perlekedő vitézeknak megítélte légyen i s : mind annak ellenére, 
Laj os király a tárnok által hozott Ítéletet megsemmisítvén, a perlekedő 
feleket pedig maga előtt folytatandó törvényes eljárásra utasította, kiket 
egyszersmind a megújított keresetüktől azért elmozdított]) : mivel a városnak 
azon kórházhoz való jogának bebizonyítására erősebb okiratai valának, 
meg, hogy a vitézek azt eladni, inkább pedig elzálogosítani akarták.

13S2. Lajos, ki egyszersmind lengyel király volt, érezvén testének 
naponkénti való gyengülését, kevéssel halála előtt a lengyel főrendeket 
Magyarországra Zólyomba országgyűlésre meghívta 2), és ottan azoknak 
a maga idősebb leányának Máriának jegyesét Zsigmondot ajánlá lengyel 
királynak, sőt annak hűségére fel is esketeté őket. Ezen országgy 
után Lajos Zsigmondot egy magyar hadsereggel Lengyelországba küldvén, 
hogy az ottani zavarokat lecsendesítené s az odavaló ország kormányzá
sát venné által.

Míg Zsigmond Lengyelországba járt, Lajos addig meghalt. Zsigmond 
pedig annyira meguntatta magát a lengyelekkel, hogy azok Radom vá
rosában tartott összejövetelben Őtet a lengyel királyságból kirekesztvén, 
azt végzek; hogy Lajosnak akármelyik leányát Máriát vagy Hedviget 
válaszszák magok királyának, és egyszersmind annak oly férjt adni 
akarván, ki ő vele országokban lakna. Azonban ugyanott azt határozták, 
hogy december 6-án ismét gyűlendenek össze Visliczán. Megjelent a 
visliczai gyűlésen Zsigmond is a gnesnai érsekkel, hogy ott a lengyelek 
kedvét megnyerje; de a Lajos király özvegyének Hedvig szülő anyjának 
Erzsébetnek követe is oda érkezett, ki által azt kérte Erzsébet a gyűlés
től, hogy sem Zsigmondot sem pedig mást a hűségre fel ne eskettesse- 
nek, míg ő a maga két leánya Mária és Hedvig iránt bizonyosabb ren
deléseket nem teszem Zsigmond visszajött Magyarországba, mivel a 
lengyel országgyűlés Erzsébet kívánságában megnyugodott.

1383. A lengyelországi zavaros ügyek következtében szüntelen kül
dözték a lengyelek követeiket Erzsébethez , hogy akár melyik leányát 
mihamarébb ő hozzájok küldje; mert ők király nélkül sokáig nem lehet
nek, mivel már eddig is a nagy Lengyelországban sok vérontások és 
rendetlenségek történtek. A siradi országgyűlésre, melyre február végén 
a lengyelek gyűltek össze, Erzsébet Miklós Veszprém püspököt két világi 
urral elküldéj, hogy ők azon lengyel urakat, kik Zsigmond és Mária

------  2 9 ------ «

1) Prot. elv. T ó i d .  I. lit. C, tío-pilale  Nro. 52» Kassai századok. 2) Horváth II . G-J* I.
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hűsegére felesküdtek vala, tett eskü veséik alul feloldozná, egyszersmind 
a nem sokára bekövetkező lmsvétra Hedvig leányát elfogja küldeni 
Lengyelországba, csak hogy a rendek esküvel Ígérjék meg azt, hogy ők 
Hedviget mindjárt koronázása után haza bocsájtandják, mivel 6 még fiatal 
gyengesége miatt, anyjai gondviselést kíván.

Pünkösd napra Sandeczen Összegyűltek a lengyel főrendek, és ottan 
Hedviget nagyon óhajtva várak. Azonban hozzájok érkezik Sandivog, 
a káli sí nádor, a ki Erzsébettől azt a hirt nekiek hozván, hogy már 
Erzsébet leányával Hedviggel útban v a n ; de a nagy árvizek miatt Kassá
nál tovább nem mehet ]), kéri tehát a rendeket, hogy reája nehezteléssel 
ne legyenek; ellenkező esetben pedig élte veszedelmével kész tovább 
útját folytam. Ezen hírre némelyek a rendek közül haza mén vén, mások 
pedig a kalisi nádor kérésére Kassára Erzsébethez és Hedvighez jöttek. 
Itten ismét azt végezte Erzsébet, hogy Hedvig a jövő sz. Márton napra 
a légy eleknek kívánt jegyesével együtt menendene Krakoba, s fogná az 
ország igazgatásához 2).

1384. Lajos özvegye Erzsébet vonakodott ugyan, mint felebb láttuk, 
gyönge leányát idegen kezekre bízni; de miután lengyel országgyűlés 
fenyegetődzött, hogy királyválasztáshoz látand, ha Hedvig az újabban kitűzött 
határnapra hozzájok nem érkezik, Demeter bibornok és esztergomi érsek 
az ország előkelőivel Krakoba kisérte Hedviget, hol a szép magyar hölgy 
oktober 15-én királynénak megkoronáztatott, s férjül választatván számára 
a nagy hatalmú Jagelló lithván herczeg; de miután ez jövő év február 
14-én megkeresztelkedett, harmadnapra Ulászló név alatt Hedvig fér
jévé lett. 3).

Mária királyné Kassához intézett rendelvényében meghngyá, hogy 
a forgalomba hozott, s úgynevezett, koronás uj pénznemnek mindenhol 
való elfogadását eszközölje ki.

1392. Zsigmond király azon kassai királyi házat, mely az alsó-kapu
val szomszédságban állott, szétbontani rendelé, s annak köveit a város 
ujabbi erősítéséhez alkalmaztatni meghagyá 4). Zsigmond ezen rendelvé
nyéből kiviláglik: hogy itten több királyi házak villának, mert a király az 
említett házat széthányatni nem rendelte volna; de mivel azt felesleges
nek, a belőle szedett köveket .'pedig a város megerősítéséhez hasznosok
nak találta.

1) Kngel II. 159. 1. ?) Paíina II. 141. 1. 3) Dlugoss Libr. X. 86. 88. 91. 1. 4) Timon Cassovia 53. 1.



Ш 6 . Zsigmond király a nemeseket attól eltiltván, liogy azok a 
kassai polgárt ha ez rajtok vagy jobbágyaikon valamely méltatlanságot 
követett el, ezen vétségéért meg ne büntethessék, hanem ily esetekben a 
nemeseket a kassai törvényszékhez vagy pedig tárnokhoz utasítván, annak
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elégtétel vételére.
1309. A nyughatatlan daróczi keresztes vitézek perjele Alantas, a 

többször említett kassai kórház miatt a várost újra törvénybe idézte: de 
Zsigmond király rendeletére további keresetétől örökre clmozdíttatott ]).

1400. Zsigmond Kassa városának kirekesztő szabadalmát adván per
gamen készítésre. Ezen kiváltságot bizonyítják a királynak több évről 
szóló oklevelei, melyekben Magyar- s Erdélyország minden más városa 
eltiltatik pergamen készítéstől, oly utasítással: hogy a ‘körükben lakó 
vagy hozzájok vándorló pergamenkészítőket Kassára utasítsák.

1405. Zsigmond király a Szeben városa részére kiadott kiváltságos 
oklevelében meghagyván, hogy a városi tanácsuk előtt végzett perek, 
a felebbvitel esetében, vagy Kassa városa tanácsához, vagy pedig a tár
nok elébe terjesztessenek. Ebből világos, mennyire különböztetett meg 
Zsigmond által Kassa a többi királyi városok felett.

1410. Alig végezte be az osztrák ügyet Zsigmond, már ismét azon 
viszályok kiegyenlítésében lépett fel békebiróul, melyek Ulászló lengyel 
király s a német rend közt léteztek. A német rendtől jelentékeny pénz- 
öszveggel annak érdekeibe vonatván ez év tavaszán Késmárkra utazott, 
hogy ott Ulászló királylyal találkozzék. De ez maga Szandcczen marad
ván, csak rokonát Sándort, más nevén Yitold lithván herczeget küldé 
át Zsigmondhoz. E találkozás után Zsigmond király junius havában Kas
sát is meglátogatta.

1412. Zsigmond el nem felejtette Gács és Ladomér országok lengyel 
hatalom alá jutását, de mivel sem ideje sem elengendő költsége arra nem 
lé vén, hogy azokat fegyverrel vissza vehesse. így a lengyel királyt Ulászlót 
Lublóm meghívta , hogy ottan azon országokról személyesen értekezhessenek 
egymással 2)* Egy ideig tartott tanácskozás után martius 15-én, a két 
király oly közös egy ességre lépett, hogy mind Veres-OroSzország, mind 
pedig Podolia maradjon a lengyel hatalom alatt mindaddig, mig vagy 
Zsigmond vagy 1 lászló meg nem h a l : sőt azután is öt évig, s ezek alatt 
határozza meg Magyar- és Lengyelország, melyikhez tartozandnak az

1) Prot. elv, Tóm. I. lifcr. C. Hosp. Nro. 54. 2) Engvl ІГ. 269 J.



említett tartmányok *). Megkészülvén az egyess ég, Zsigmond JJlászlót 
beljebb hívta Lublóról az országba, hogy itten a nevezetesebb városokat 
nézné meg. Ulászló a meghívást elfogadván, és legelőbb a fejedelmek 
márczius 21-én Kassára jöttek, s itt a húsvéti ünnepeken át időzének 2). 
Ezen időnek eltelte után a két fejedelem innét útját T o k a jt Debreczen, 
Eger s Ijudára folytatta* Ulászló az országban mintegy öt havi mula- 
tása után haza indult. Zsigmond ez alkalommal visszaadván neki aO
Lengyelország arany koronáját, a királyi pálezát, arany almát és egyéb 
drágaságokat, melyeket még Erzsébet, első Lajos király anyja hozott 
vala Lengyelországból, midőn annak kormányzásából haza jött 3).

Zsigmond még ez évben Ulászlónak a tizenhárom szepesi várost és 
három korona uradalmát u. m. Knescn, Lubló és Podolint harminczhét 
ezer hatvanad széles prágai garasért (triginta septem millia sexagcnarum 
latorum grossorum, Bohemicalis monetae boni et iusti ponderis aut valo- 
loris earundem in auro, et argento fuerint efficaciter persolute) elzálogo
sította 4). E pénzt Zsigmond azért kölcsön vette Ulászlótól, hogy a 
velencziek ellen megkezdett háborút annál könyebben folytathassa, mert 
kiakarák őt Dalmátország birtokából kiszorítani, még az ezelőtt gyakori 
yenclégeskedés azt igényié 5).

1419. A lengyel Ulászló s a német rendek közt kötendő békesség 
eszközlőjévé s közbenjárójává Zsigmond király választatván. Az említett 
czélnak leendő összejövetelére, a király Kassát legalkalmatossabbnak 
találván, a megjelenő feleknek, itten határnapot tűzött ki. Egyszersmind 
Zólyomban febr. 21-én kelt levelében nieghagvá, hogy minden szabad 
királyi városnak birája három esküttjével azon jelenjen meg A felek 
ugyan 9 kitűzött napon megjelentek, de Zsigmond király, kit betegsége 
késleié a határozott időben meg nem jelenhetett. Ulászló pedig nem 
győzvén Zsigmondra tovább várni, neheztelve útnak indult. Zsigmond 
már akkor útban lévén, mihamar Kassára érkezett: de a mint lmllá Ulász
lónak eltávoztát, gyors követeket küld vén utánna, kik nagy nehezen tud
ták őt kéréseikkel kiengesztelni, hogy Kassára térjen vissza. Május 11-én 
létre jött a fent említett összejövetel, melynél fogva a német rendek

1) Dlugoss l i l r .  ХІ. Vagner Aual. seep. I. ?.l. Palma II. 193. 1. Engel II. 26J. 1. 2) Zsigmond király
márt. 23-án kelt oklevele szerint itten megerősítő Erzsébet, királyné által 1383-ik évi febr. 12-én  kelt és
h'zeben városa részére kiadott kiváltságot, mely szerint annak kebelében és határában  idegen kereske
dőknek a kereskedést eltiltá. 3) Palm a II. 193- 1- Engel II. 271. 1. 4) Katona Ií.ist« Crit XII. 127. 1. P ray .
Annál. II. 237. 1. Ezen összeg értékét, némelynek 155, mások 185 ezer forintra teszik. 5) Horváth II. 113. 1.
6) Engel II. 294. 1.
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vonakodtak Zsigmond királyt békebiróul elfogadni ]) (I)lugoss szerint 
bizonyos eltitkolt álnokság miatt). Ezen alkalommal Zsigmond király és 
a lengyel Ulászló több napokig Kassán időztek.

1422. Kassa már eddig is vastag kőfallal körülvéve lévén, a város 
annak nagyobb megerősítéséért s az ellenség előtt való megvédéséért, 
azt saját költségén egy vékuyabb kőfallal körűikentteté 2). E kőfalnak

f  ‘* ^ - ■ 11X 111 I - a ---------------------------------- 1

romjai még mostan i-s a város körül láthatók, s az első kőfaltól mintegy
hat ölnyi távolságban helyezvék.

1423. Zsigmond király a kassaiakat azon czímer használatában, 
melyet Nagy Lajos királytól n y e r t e k  vala, újra megerősítette, s azt az 
eddiginél díszesebben kiállíttatni rendelé 3).

1430. Az egész Európát pusztító döghalál, nemcsak a vidéken, hanem 
Kassán is tömérdek áldozatokat magával elragadván. Ugyanez alka
lommal, a városban lévő domonkos szerzetének nagyobb része kihalt 4).

1435. Zsigmond király alatt alkotott törvényrendelet, melyet Kassa 
követein, m. Ebenstreit Ján os az akkori városbiró, és Szepesi Gábor eszköz-
lének ki. E törvényrendeletben találtató lényeges jogok jelentékenyebb
pontjai, nevezetesen a polgároknak megyei törvényszék alóli kivételére, 
biráiknak polgártársaik közüli szabad választására, a tanács és valósított 
község személyzetének évenkénti uj választására , s azon köteleztetés 
megszüntetésére vonatkoznak, miszerint a város segélyezni tartozik a 
királyi kamarát, az uj pénzek beváltása által. Nagy nevezetességű azon
ban a községnek a Zsigmond király törvényrendeletében kinyilatkoztatott 
öröklési joga is, oly esetben, hol polgáraik egyike közel rokonok s 
végrendelet tétele nélkül hal el; e іоц- hasonlított az erdélyi szászokC 7 o  %}
jogához, kiknél halálozás esetében szinte nem a királyi ügyész, hanem 
a szomszédok örököltek. Nevezetes továbbá a polgároknak még azon 
Zsigmond törvényre1ídeletébeni joguk is, mely szerint ők a városukon 
keresztül vonuló kalmárokat és árukat letartóztathatták, s ez által elővá
sárlási jogot szerzel idők magoknak 5) ; e joggal más város is birt 
u, m. Buda. Végtére Zsigmond király világosan rendelé, hogy a, kassaiak 
az ország minden részében szabad kereskedést űzhetnek.

1440. Erzsébet, az özvegy királyné gyakori leveleivel a kassai pol
gárokat arra buzdítván, hogy a kisded László fiához hívek maradjanak6).

1) Eugel H. 295. 1. 2) Timon Cassovia; .‘38. 1. 3) Okmánytár XI- ax, 4) Timon Cássovia 79. 1.
5) Prot. Civit. C'assov. Tóm. I. lit. 13. Privil. Nr, 31. <i) Pethö krónikája. 203. 1.
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Nem eredmény nélkül maradt a királynénak azon buzdítása; mert utó
született (postlmmus) Lászlót a kassaiak már születése évében ismerék 
el trónörökösnek: bizonyítja azt a sz. Erzsébet egyházában bent a déli 
kapu felett, és a három király oltára alatt falon lévő s az ó német csi
nos betűkkel irt következő latin fölirat: „Anno Domini Millesimo qua-
dringéntesimo quadragesimo in die Cathedrae Beati Petri Apostoli circa 
aurorum in Castro Comarom ex praeclarissima Regnm prosapia videlicet 
Domino Alberto Romanorum, Ungariae, Boliemiae, Dalmatiae, Croatiae 
Rege, ac Domina Elisabeth Vidua eonmdem Regnornm Regina olim 
Filia invictissimi Principis ac Domini Domini Sigismundi Romanorum 
Imperatoris natus est Princeps Gloriosissimus Dominus Ladishius verus 
Eex et Haeres in suecessionem honim Regnorum, et Ducatuum haere- 
ditariae possidendorum. Eodein etiam Anno in Festő Pentecostes Sacra Regni 
Hungáriáé Corona omni cum solennitate in Álba Regali legitime cöronatus.u 
Nagyon valószínű, hogy ezen fölirat brandeisi Giskra (Ziska) János 
közbenjárására a kassaiak által az említett helyre illesztetett.

1441. Giskra János a csehek vezére, Erzsébet királyné meghivása 
következtében a kisded László király segítségére az országba jött, s 
Kassát hatalmába vette, s az özvegy királyné állal a város főkapitányává 
neveztetett ')♦ A hadvezér erősen fogott a város erősítéséhez, hogy azt 
első Ulászló hadserege előtt megvédhesse 2). Perényi Miklós Ulászló 
hadának vezére Kassát, melyet maga Giskra oltalmazott ostrom alá veszi, 
avval azonban nem boldogulhatván, odahagyja.

Kassa., Bártía, Eperjes, Kormöczbánya, és Lőcse önkényt állottak 
Erzsébet részére, mire a felső-magyarországi dolgok ezen kedvetlen mene
telét látván Ulászló, minden seregét öszvegyüjti s maga megyen  fel, sze
mélyes jelenlétével azoknak jobb fordulást adatni remélvén 3). Giskra 
ugyan mindjárt elejébe robog, de nagyobb erejét látván, vele összeütni 
nem mer és Kassa falai közé vonja magát. A király itt körülfogja őt 
és a város szabályos megszállásához hathatós készületeket teszen; de a 
gondos ^cseli vezér a város erősségeit megújítván és némely Csehország
ból érkezett nyugodt seregeket is magához vonván, a megszállási készü
leteket épen oly erélyesen gátlá gyakori és többnyire szerencsés kiütései 
által, és igy a megszállásnak berekesztéssé változtatását csakhamar esz
közlé. Ily körülmények közt a dolognak hosszabb időre vonulását látván

1) Bonfin Dcc. III, Hbr. IV. 416. I. Petin" krónikája  66. 203. I. 2) Timon Cassovia vet. ac nova 
38- 1. 3) Petliö krón. 203. 1. P ray  Annál. III. 353.1,



a király, a berekesztés folytatását Galearo Jánosra és Perényi Jánosra 
bízta, maga pedig Budára ment •).

A városban szorult sokaság miatt eleségben csakhamar igen nagy 
fogyatkozás támada 2). Azért Giskra .minden élelembelit az egész város
ból összehordat és négy felvigyázó, két polgár és két katona által napon
ként mérsékleti részletekben osztogattatja ki azt,  ezeket napról napra 
kisebbekre szabván. A népség kénytelen tisztátalan állatokkal enyhíteni 
éhségét, az őrsereg pedig már keresztiilvágásról kezd tanakodni, midőn 
egyszerre a berekesztés is felbontatik, A lengyel-magyar jsereg ugyanis 
sokat szenvedő hasonlókig az élelmi szerek szűke miatt, melynek meg
szerzését a szomszéd várakból időről időre kiütő csehek igen nehezíték, 
ehez járult még a beállott téli hideg. Az elégedetlen katonaság e miatt 
zúgolódni, sőt -széledni is kezde. E mellett híre futam ódé k, hogy a szom
széd várakbeli csehek Kassát felmentendők, gyülekezni kezdenek 3), és 
új tetemes segedelmet is nyertek Csehországból l). A király vezérei 
mindezeken megijedve, a bérekesztettek szorult állapotát pedig távolról 
sem gyanítva, Kassa megvételének reményével felhagynak és seregeikkel 
eltávoznak 5). Visszavonulásuk szinte futáshoz hasonlítva. A csehek 
azonban, a helyett'hogy ezt használták és őket üldözőbe vették volna, 
egész erejükkel Podolinnak fordulnak, ezen várat meglepéssel akarván 
lcezökre keríteni. De a várnagy Komorovszky Miklós készen és vitéz 
ellentállással fogadta őket, és így mire sem mehetett 6). Epén oly sike- 
retlenül állották el a Lengyelországból Odrovácz Péter vezérlése alatt jövő 
zsold nélküli szabadosok útját a Kárpátokban, ezek keresztültörnek rajtok, 
szerencsésen Budára érnek és onnan mindjárt tovább használtatnak 7)t 

Az ily egyes apróbb győzedelmek egy részről úgy, mint a másik
ról a polgári had dühét csak növelték, kivált miután Giskra, János több 
nemesekkel, különösen liptói Pongráczczal, egyesülve pusztításait, kegyet
lenségeit újra elkezdé, most nevezetesen Gömör vármegyében terjeszked
vén ki 8). A csendes polgárnak kelle megint a háború súlyát viselni
szorgalma gyümölcseinek feldúlásával э). Ulászló kénytelen volt a Len
gyelországból érkezett szabadosokat Odrovácz vezérlése alatt több sere
gekkel ellene küldeni. Ezek terjeszkedését nem csak gátolták, hanem 
Rozsnyót kezeikből ki is szabadították, és az ott talált cseheket

1) Bouiin Dec. 111. libr. V. 311. 1. 2) Ugyanott. 3) Scliwandtnsr IT. 477. 1. 4) P ray  Annál. III.
383.1. 5) Bonfin Bee. Ш . libr. V. 314. 1. Pethö k ién . 204. 1. 6) Dlugoss libr. XII. 762. 1, 7) e. h.
763.1. 8) <?. h. 762. 1. Engel III. 48. 1. í>) Ugyanott.
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mind összekonczolták !) , de mégis Őt egészen korlátozni nem voltak 
képesek.

1442. Ulászló király segítségére érkezett lengyel segéd-hadak a 
várost újra ostrom alá veszik, de szándékjoknak kivánt végét nem érhet
vén, innét Egerbe mentek 2). Csak kevéssel ezután némely a pozsonvi 
hadjáratban részt vett lengyel nemesek Odrovácz Péter vezérlése alatt 
a tatárok beütése miatt haza sietvén, Egerben az őket eddia* kisért ven-: ... O

dégszerető püspöknél megállapodtak és itt az ellenségről és annak közel
ié téről megfelejtkezve, kedvök szerint lakon?áztak, vigadoztak és mulattak. 
Giskra, mihelyt ezt megtudta, Talap húsz kassai várnagyra, bizza megle
petésüket 3). Ez mellékutakon észrevehetetlenül közelít a városhoz, haj
nalban, midőn itt minden a legbiztosabb csöndességben volt, annak kapuit 
elfoglalja, nagyobb zavar élesztésére azt több felől meggy uj tatja s trom
bitaharsogás közt ugrat az útczákra 4). Első mély álmukból felriasztva 
a fegyvertelen lengyelek és magyarok nem tudják mi történik, hogy 
és ki ellen védelmezzék magokat. így történt egy az éjjeli csendet hasz
náló szerelmes párnak épen enyelgései közti meg zavar t.atá sa is. A vélet
len robaj okának megtekintésére siető férfi a csehek által összekonczol- 
tatik, és az utána siető leányzónak lábaihoz rogyik. A bátor magyar hölgy 
ezen szívrepesztő látványon inkább elkeseredve, mint megrémítve, nem 
hasztalan rimánkodással, hanem véres boszsziival akarja szeretője torát 
megülni. Férfias eltökéléssel egy cseh zsoldos kezéből kardját kicsikarja, 
azzal az ellenség közé rohan, közőle többeket megsebesít, de majd min
den oldalról körülfogva keriilhetlen vesztét látván , maga is abba eresz
kedik 5). Csekély, clszaggatott és sikeretlen volt minden ellen tállás, és 
így Talaphusz mind a mellett, hogy a megtámadok sokkal kisebb szá
mnak voltak a megtámadottaknál, tökéletesen elérte ezé Íját, a zűrzavar
ban ellenségei közöl sokakat össze vagdalt, több előkelő lengyeleket vezé
rükkel együtt elfogott, és gazdag kocsivá rokat kirabolván, tetemes zsák
mánynyal távozott e l fi). A magyarok és lengyelek többsége csak a dolog 
megtörténte után jött magához, csak ekkor vévé észre megpiszkoltatását. 
Szégyentelve, bosszuforalva többen tüstént lóra kapnak, az elsietett csehek 
után erednek, s a fáradt, zsákmánynyal terhelt lovaikkal lassan haladókat 
könnyen elérik, A vigyázó Talaphusz, miliebt a közelgető csapatokat

1) Dlugoss íibr* XII. 762. ). 2) Petliü Króii. 20-J. ). 3) Ugyanott, fingéi Ш. 50. J. J )  Toleky József* 
Hunyadiak lcora Magyarországon. I. 278. 279. I. 5) 11. o. 0) Dhigoss I i lr .  XII. 764. 1. Engel III. í>0. 1.
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észreveszi, és meggyőződik, hogy az elilhmásra sem mód , sem idő 
nincs, és egyedül bátor ellentállásban minden menedék, a zsákmányt 
közből vevén , katonáit Hegy szegbe állítja és a lengyel-magyar könnyű 
lovasság első rohanatát nem csak visszaveri , hanem annak rendjeit 
több helyeken megzavarja; de mégis végtére igen tüzes, ott a gyalázat 
lemosásának, itt a zsákmány megtartásának vágya által élesztett tusa 
után a sokaság által elnyomatik. Seregének nagyobb része a csatatéren 
maradt, ő maga több társaival és a zsákmánynyal a győztesek kezébe 
esett, és Egerbe vitetett ]). Az elfogott Odrovácz Péter azonban szabad
ságát csak később nyeré vissza, mert őt, mint zsákmányának legbecsesb 
részét, a cseh vezér még az ütközet előtt egy barátjára bízván, ez 
foglyát a csatázás alatt Zudar Miklósnak közel várába szállitá, ki megint 
békéini akarván a győzni kezdő Ulászlóval, előkelő foglyát békesség 
fejében Budára vitte s igy a királynál kegyelmébe visszafogadtatását esz
közölte 2).

A katonás egri püspök ezen hadi tettel nem elégedék meg; több 
vérnek, pusztításnak kelle Egerbeni meglep ette té se szégyenét lemosni.
m 0

Ot nappal pünkösd előtt, Lévai Cseh László társaságában, egy 4000 
főből álló magyar-lengyel sereggel az Erzsébetnek hódoló Selmeczre ront, 
azt meglepi, elfoglalja, kirabolja, leégeti, úgy, hogy a városi egyházak 
is, bennök lévő szentségekkel a tűz martalékai lettek3). Más felől Komo- 
rovszky podolini, és Jávori ( 'zajka berzeviczei kapitányok, a cseheknek 
másfelé elfogla Itatását használandók, előre megalapított tervük szerint 
hirtelen Eperjesre csapnak. A csekély szánni cseh őrsereg, mintegy 50 
edzett zsoldostól, kik Giskrához siettek és épen itt tárták éjjeli tanyájo- 
kat, segít tét v e , egy erősített bástyába veti, és itt vitézül oltalmazza 
magát, de a város kirablását és felgyujtását gátolni nem képes ; más 
felől a lengyelek sem tudván a belső várat hirtelen megvívni, a város
ban pedig magokat a cseh fősereg közeli été miatt e nélkül sem tart
hatván, a gazdag zsákmánynyal elvágtatnak. A dolog neszére elörobogó 
Giskra könnyű lovagjaival tüstént utánok ered, a vigyázatlanul haladó
kat, e mellett pedig a zsákmány terhe által serényebb mozgásaikban 
gátoltakat, még mielőtt biztos falaik megé juthattak volna, e lé r i, meg
támadja; némelyek közölök a csatapiac-zot mindjárt elhagyván, a zsákmány 
egy részével a várakba vonulni még időt nyertek; a többit könynyen

1) Engel IIT. 50. 1. 2) Dlugoss libr, XTÍ. 764. 1. $) Katona VI- 18 ) . 1.
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összevagdalja, vezéreiket elfogja, s az elmaradt zsákmányt visszaveszi. 
Ezután rögtön Berzeviczének fordul. A főnökétől megfosztott, de különben 
is nagyon meggyengült őrsereg, mind em ellett vitézül védelmezte ma
gát, és Giskra a megvívás reményéről letéve már azzal felhagyni szándé
kozók, midőn a várban történetből tűz támad és annak egy része a meg
gyűlt puskapor által felvettetik. Ezen véletlen eset az oltalmától megfosztott 
őrséget feladásra kényszeríté. Most már a győztes cseh vezér Podolint 
és Lublót vévé czélba. Azonban a gondos Sbignew krakói püspöknek 
ideje maradt, ezen várakba Lengyelországból új őrseregeket vetni, melyek 
minden ügyekezetcit sikeretleilíték. így ezen várak megszállását fel
bontván Eichnónak fordul, mely Perényi Miklósnak birtokában volt. A 
várbeliek jövendő segedelem reményéiben elszántsággal oltalmazták mago
kat, de több hónapi bátor ellentállásuk után is, a várt sepitséo* nem' A ? O ö
érkezvén meg, az eléség hiánya feladásra szorítá őket, magoknak szabad 
elmehetést kötvén ki ]).

1443. Erzsébet halála után pártosai közöl előkelőbbek Ulászlóhoz 
visszatértek 2): igy Rozgonyi Rajnald nógrádi és hevesi főispán neki 
hűséget esktivék, és ez iránt különös levelet saját pecsétje alatt adá; 
többen a csehek közül a háborúzás végét gyanítva haza siettek, minek 
következtében Ulászló a felső-magyarországi városokhoz biztosokat küldött, 
és azokat hűségre s ezek iránti engedelmességre intette. Ezen alkalom
mal Ulászló Kassa városához Nacsádi Koltle Jánost, Berzeviczei Pohárnok 
István hevesi főispánt és jász főkapitányt, Zlubiczei Vendelt és Dobes 
budai kapitányt küldötte 3). Ulászló még múlt évben a kassai tanácsot 
dicséré meg, azon hozzá való hűségéért, hogy Giskra János hazug 
szavaira mit sem hajtván, a verendő pénznemeket többé Erzsébet czímje 
alatt nem vereti 4). Ebből kitetszik, hogy a csehek fővezérének a városi 
tanács már nem igen engedelmeskedhetett, hanem inkább Ulászlóhoz 
szított.

1445. A várnái csatavesztésről s a király sorsának bizonytalanságá
ról az országban elterjedt hírek szörnyű zavart támasztottak, mely a 
közveszélyből magánhasznot szerezni törekvők cselsz®vényeinek s rab
lásaiknak tágas mezőt nyitott. Hunyadi s Iléderváry Lőrinez nádor? 
hogy a fejetlenség zajlón gásainak gátot vessenek, az év elején a főren
deket Székes-Fehérvárra hívták össze 5). Ezen gyülekezet határozatai

1) H unyadiak kora I. 281. 1. 2) Bonfin dec. III. 316. L 3) H unyadiak kora X. 123, I. 4) Timon
Cassovia vet. ac nov. 56. 1. ő) Kovachich Snpl, ád Vcst. Cora. II. 3.1.
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nak nyomán az ország négy kerületre osztatott, és mindegyikbe külön 
főkapitányok neveztettek ki. Erdélyt s a tiszántúli kerületet Himyady^ 
a tiszáninnenit és dunántúlit U jlaky; Kassa környékét Rozgonyi György, 
Pelsoezi Imre és Giskra János, a Vág vidéket pedig Ország Mihály és 
Szakolczai Pongrácz kormányozzák ]). Az országnak ezen uj elosztása 
után, Eozgonyi György Felső-Kassát . (Cassa superior) felsőbb rendelet 
következtében leromboltatá s)? s azt oly állapotba hely ezé, hogy az egy
kori Felső-Kassa (Cassa superior) bölcsőjének most csak romjainak nyo
mai látszanak.

1448. A szegedi országos összejövetelben a F első-Magyarországon 
támadott rendetlenségek is szoba jövénelc. Itt sokan nem hajtottak a 
Fridiikkel kötött fegyverszünetre, annyival kevésbé az országos tanács 
és a másfelé elfoglalt kormányzó tekintetére. Maga a hajthatatlan Giskra 
az utolsó országgyűlési végzések ellenére folyvást László király kapi
tányának nevezé magát, és kénye szerint adá parancsait; de mind e me l 
lett féktelen cseheit nem tudá zabolán tartani. Ezeknek egy része, külö
nösen a kelyhesek (husziták) összeeső port óztak Szepes és Sáros várme-

•«■CM*'
gyékben, magokat függetlenekké tették, testvéreknek (bratrik) nevezték, a 
catliolicus nemesek jószágait feldúlták, sok, a római tanokhoz, a szent
szék rendeletéhez ragaszkodó papot az úrvacsorának két alakbani 
osztogatására szorítottak; sőt ezek közűi egy csapat az újvári erősséget 
meglepvén, hatalmába kerítette, és e környéket is pusztító kiütései által 
háborgatni kezdette. E mellett Komorovszky Péter, ki Giskrától elvált, 
Liptó vármegyében zsarnokóskodását kiterjesztette. Perényi János tár
nok ugyanis, az újvári erősségnek a cseh rablók általi elfoglaltatása 
értésére esvén és attól tartván, hogy ha egyszer ott megfészkelhetik 
magokat, bajosabb lesz Őket kiverni, ezen vár rögtöni visszavételére Tere- 
besről megindult, és a bárfaiakat ezen ügyre nézve mind tanácscsali, 
mind tetteli segítségre felszólította 3) ; de a mint látszik czélt nem ért, 
mert bár ezen nyárban történt, a rablások még őszszel is folytak, mint 
az előtt. Kázinér és a lengyel országos tanács is még octob. elején 
panaszt tett a magyar országos rendek előtt a magyar földről tett pusz
tító becsapások miatt; sőt erre a felelet késvén, csakugyan a lengyel 
főrendek Sanokon tartott gytilésökből novemb, б-án Bártfa városának

1) H unyadiak kpra I. 4*58. 409. 1. 2) He nszl maira M agyar fold és népe 15, 1. 3) W agner. Dipl.
Comit. Sáros. 61.1.*



keményebben is írtak, hog*v a makoviczai és berzeviczei várbeli tiszteket,
«J \ -----  -— i | , - , '

kik sok rablásokat és gyujtolatásokat visznek véghez, és ez által a 
kereskedést gátolják, ránczba szedjék; mert különben magoknak kell 
bármily kelletlen is a bátorság’ helyreállításáról gondoskodniok ]). Mi 
következése lett a bánfaiakhoz írott: levélnek, nem tudjuk. Azonban 
Kázmérnak és országos tanácsának a mag v ar karok és rendek feleltekO O %j

Szegedről deeemb. 21-dikén.

------  40 ----- 

1440. Így mindenek, a mennyire lehete, tisztába hozatván, a Felső- 
Magyar országot újra pusztító csehek megfenyítése vétetett czélba. ^Mielőtt 
azonban ez foganatosíttatnék, szükségesnek látszott az országgyűlésre külö
nösen meghívott Kassa, Lőcse, Eperjes és Bártfa városainak követei által 
Giskrát arra birni igyekezni, hogy magát a kormányzónak, az országos tanács
nak és az utolsó országgyűlési végzéseknek alá ja  vesse -), Azonban ezen 
közbenjárás sikeretlen maradt. Hunyadi tehát nőtestvérének második fiát, 
Székely Tamást küldötte Giskra ellen,ki hatalmát mindinkább terjesztvén,ez 
évben Gálszécs és ííomonna várait vívta meg, mely alkalommal birtokosaik, 
Szécsi Miklós és Drugeth István és Bertalan fogságba estek 3). Székely nem 
soká Somos helységénél állott Kassán felül, várván a félelmes ellenség meg
jelenését, minden munka nélkül az időt vesztegetve. Ez sept. 15-én 
előrobog, véletlen a magyar seregre ront, azt megveri, elszéleszti, az 
egész tábort elfoglalja *). A magyarok közöl kevesen estek el, de annál 
többen jutottak fogságba. Dlugoss magát a vezért Székely Tamást is 
az elestek közé sorolja, de ez bizonytalan. Giskra ezen győzcdelmében
elbüszkélve, A bánj vármegyében egy lij erősséget épített Moldvát vagv 
Szepsit 5). Ennek következtében az ország főpapjai, zászlósai, nemesei 
s előkelői Kassa városát felhatalmazzák, hogy Semsei Frank Saeza nevű 
helységben fekvő kastélyát szétronthassa, nehogy az gonosz kezekbe 
jutva, mint erősség, azon vidéknek veszedelmére szolgálhasson (i).

Most már Hunyadi maga óhajtott Giskrával megmérkőzni. Nyugodt, 
boszszűt szomjazó seregekkel jelen meg Kassa vidékén; az országgyűlés 
határozatai makacs megvetésével épített Szepsi (Moldova) várát hirtelen 
körülfogja, megvívja, lerontja, az itt elfogott lengyeleknek, kikből állott 
az őrsereg, hitetlen rablásuk és pártütésük jeléül mindkét kezeiket és 
orrok czimpáját levágatja, egyik szemöket kiszuratja 7). Giskra seregének

1) W agner Dipl. Sáros. 110. 1. 2) Kovacfaieh Suppl. ad Vest. Com. II. 110. 1. Engel III. 146. !• 
3) Szirmay Nőt. Com. Zemplin. 30. 31. 1. 4) Dlugoss libr. XIII. 51. I. Engel e. h. 5) Ugyanott.. ö) H unya
diak kora  X. 242. 1. 7) Engel TII. 140. 147. 1.

I
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gyengesége miatt nem mer vele összeülni a sík mezon, és minden ütközet 
kikerülésével várai felé vonja magát. Hunyadi nem akart ezen vidéken 
időt tölteni, a várak megvívására elég készülete nem lévén, azért hirtelen
nyngotnak fordul, Gömör vármegyén keresztül ' a cseheknek birtokátO 9 ' ö  %Í
mindenütt irgalmatlanul feldúlva, a bányavárosok felé robog, ezeke*-, és 
főként a pénzes Körmöezot, hol több polgárokkal alkudozásban állott, 
meglepve elfoglalandó. Bármennyire sietett is azonban ezen szándéka 
végrehajtásával, az azt még* maga idejében megsejd ítélt Giskra kevesed 
magával őt megelőzi, a fenyegetett városokat hirtelen minden szüksége
sekkel ellátja, az ingadozókat személyes jelenléte által hűségekben meg
erősíti. így  Hunyadi ezél ja  elérését többé nem reménylhetvén, megelég
szik Körmöcz vidéke és a szomszéd bányák feldúlásával, megint éjszaknak 
Szepes és Sáros felé fordulandó, hol volt a csehek főfészke *).

1450. A pesti országgyűlésen tárgyalás alá vétetett a Giskrával kötött 
béke. Mielőtt u g y a n i s  Sbigneus László egri püspök, Palóézi László ország
bíró, idősb Perényi János tárnok, Palóczi Simon főlovászmester, Palóczí 
János, Pelsőczi István, Nánai Kompolti János É)ajtónálló, Tornai Seves- 
trény, Serkei Lorándíi György, az ifjabb Perényi János zempléni főispán, 
Kazai Gyulafi György és Berzeviezi Pohárnok István. Megvoltak híva 
némely megyék is követeik állal, így különösen Zemplén2) ; ez két alis
pánját, Kázméri Maza Mihályt és Kozmafalvai Gált küldötte ide. A 
csehek részéről megjelent, maga Giskra némely kapitányaival, Tworthow 
másként Jcszeniczi Miklós, Wlassymyei Jankóvszky, és Bassóczi YVence- 
slavval valamint Kassa, Lőcse, Bártfa, Eperjes, Körmöcz, Selmecz és 
Besztercze városainak követei. Ezek élénkebi) alkudozások után a békét 
valósággal meg is kötötték, és azután mindkét részről csakhamar kihir-O kJ O /
dették. E békekötés következő pontjai lehettek. Giskra megtartotta Kas
sát, Lőcsét hihetőleg Késmárkot, Eperjest, Bártfát, Körmöcz-, Selmecz-, 
és Besztercze-bányát , következőleg Felső -Magyar o rszábg legnevezete
sebb részét 3).

A kormányzó a György rácz-fejedelemmel megindított alkudozások 
és az ennek oldaláról minden további kedvetlenségre nézve biztosíttatván, 
mép’ mielőtt ezek eredményre vezettek volna, az országban a belső csendГ) 4/ *7 |  ^
helyreállítását vette czélba, melyet Giskra a felső részekben nem szűnt

1) Dlugoss libr. XIII. 51 1. Engel III. 147. 1. Horváth III. 106. 1. 2) Sairraay Xot., Com Zemp. 32, 1,
3) Engel ITT, 154. 1. Koyachich guppi, II. 112. 1,
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meg a békekötés ellen is háborgatni. Ez ugyanis több erősségeket kerí
tett hatalma alá. E mellett különböző színek alatt mint Dlugoss állítja, 
főként azért, mivel mind ő, mind társai tartottak megöletésöktől a laka- 
dalom alatt !), halogatá összekelését Hunyadi húgával. Azért a kormányzó
is késett a megígért összeg kifizetésével.

1451. Ez ürügyül szolgált a nyughatatlan cseh vezérnek az egye
zés több pontjainak elmellőzésére is. Újra mint László király főkapitánya 
lépett föl, mint olyan a keze alatt maradt részeket kénye szerént kor
mányozta, a jövedelmeket kezelte. így nevezetesen a Kassa városábani 
pénzveretés és pénzbeváltás jogát bizonyos feltételek alatt Mondrár Bál 
nagy-idai kapitányának és Gremczer Ágoston egykori kassai birónak, 
most idősb polgármesternek, egy évre 5000 arany forintért haszonbérbe 
adja, és őket ezen pénzverőház ispáiyaivá nevezi -). Ezzel még nem 
elégedék meg, hanem a még mindig zavart Csehországból uj kelvhes 
csapatokat hívta meg, melyekkel birtokát megint mind jobban meg job
ban kezdé terjeszteni. Különösen a bájos fekvésű Losoncz mellett egy 
kolostort elfoglalván, azt megerősíté és a termékeny környék háborga-

Л. . * ' •  t ♦ a

fására használá. O azonban ezzel nem elégedvén meg, hatalmaskodásá- 
nak nagyobb gyümölcsét kivárni aratni. Azért féktelen seregével Gömör 
vármegyének fordula, és ott Vár-Gedét szállottá meg. Ez akkor a Lorand- 
fiak birtokában volt, és várnagya által oly vitézül, oly sikeresen oltal- 
maztaték, hogy a cseh vezér többszöri hasztalan vívásai után is kény
telen volt szándékával felhagyni és eltávozni. Innen Eger alá sietett és ezen 
akkori időben igen nevezetes várat az elfogott püspök nevébe kérte föl, átadá
sáért ennek szabadon bocsátását Ígérvén; sőt a foglyot magát is ezen 
ígéret mellett arra birta , hogy embereinek hasonló értelmű parancsot 
adjon. „En, így felele a derék hazafi érzésű várnagy, nem csak a püspök 
embere, hanem az ország egyik várának hűséges őrje is vagyok; hitem 
nem engedi az ország javát egy magány személy megszabadításának 
feláldozni.44

Az alatt Hunyadi, kinek bátorságát a szerencsétlenség mindig csak 
edzette, az alföld felé vonul, ott készen á lló , alatta az ozmánok ellen 
vitézkedett és nagy részént hátrahagyott seregeit, melyeknek tántorít
hatatlan hűségében bizhat a, magához vonja, és így uj, az előbbinél még

1) Dlugoss libr. XIII. 81. 1. 2) Hunyadiak kora X, 297. 1.
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nagyobb erővel jelen meg a csatatéren. Giskra a síkon nem mer vele 
Össze ütni és seregeivel erősségei közé vonul. Nyomban követi őt a bosszú- 
szomjas kormányzó; a sághi kolostornál az Ipoly mellett, valamint a 
gálszécsi tetőkön a cseh sánczokat megvívja, és míg kapitánya Rozgonyi 
Lórin ez Gálszécset hosszabb megszállás után feladásra szorítja, ő maga 
Rozsnyót és Szepsit elfoglalja, a derecsényi várat körülszállja, a mellette 
folyó Bologli vizét elgátolván !), az egész völgyet, vízbe borítja és igy 
a várnagyot Valgathát, a vár átadására szorítja 2). Innen Beszterczánek 
fordul, Giskrának ezen egyik fo-fészkét elégeti, és azzal szemben egy új 
erősséget emel 3). Még tovább is folytatta volna gyozedelmeit, ha a 
magyar országos tanács magát közbe nem veti, s a hitszegés büntetésére 
felemelt karját nem tartóztatja, azt állítólag másfelé használandó. Giskrá- 
val egy uj békekötés eszközöltetik, melyhez képest Hunyadi megmarad 
az elfoglalt várak birtokában, de másfelöl Giskrának is kifizettetik a 
már előbb megígért Ősz végből lenmaradt 10,000 forint, még pedig 2000 
most mindjárt, 2000 Karácsonykor, a többi febrnárinsban /J). Ezért ő 
szentül fogadá, hogy csendesen viseli magát, miért jót állanak Bártfa, 
Lőcse és Kassa városai 5) ; minden további terjeszkedéssel felhagy, a felek 
közt támadható kedvetlenségeknek nem fegyverrel vetend veget, hanem 
azok elintézését a felek által választandó és Kassán összeülendő bírák 
ítéletére bízza, s mihelyt László király szabadságát visszanyeri, az ő és 
a Magyarország tanácsrendeleteinek alája veti magát. A fizetések pon
tossága iránt a magyar országos tanács vállalt kezességet, a többiről 
Giskra adott különös iratot G).

1452. A kihirdetett és kitűzött határnapon megindult országgyűlés 
irományai csak hiányosan fedeztettek föl. Ezen töredékek és a későbbi tör
ténetek szerint az országos tanács többsége keresztülvitte, hogy az osztrá
kokkal kezet fogjanak a Fridrikkel támadott kedvetlenségek befejezésében. 
Főként Ciliéi Ulrik volt itt munkás, Hunyadi megnyerésére Ígéreteket és hízel
géseket tékozolván. Giskra, ki most is inkább szított Fridrikhez, csak követei 
által jelene meg, és mint békerontó megitéltetett, átokba tétetett, és Kassa 7), 
Lőcse és Bártfa városai jelenlévő követeik által eltiltattak iránta minden 
további engedelmességtől. Az álnok Ciliéi magára vállalta, hogy vala
mint hajdan Erzsébet meghagyásából a felföldi városoknak ő mutatta be

1) Bartholomaeides, Comit. Gömör. 218. 1. 2) Engel III. Ifii. 1- 3) Pethö krónikája 73. 1. 4) Engel
III. 162.1. 5) Ugyanott, fi) Pray Annales. III. 83, 1. Katona VI. 7 )6. 1. 7) A város részéröl Kalmár
Jstván követ volt.



Giskrát, mint parancsnokukat, úgy most is ő fogja az ellene kimondott 
Ítéletet ugyanazon városokban az ország részéről kihirdetni, és azokat 
ezután egyedül az ország kormányzója parancsainak elfogadására bírni >).

Az ország főpapjai, zászlósai és előkelői mindnyájan előadják, misze
rint ők Ciliéi {jlrik gróffal és tótországi bánnal, és az osztrák s némely 
cseh és morva rendekkel László királynak Fridrik római király kezeibőli 
kiszabadítása iránt megegyezvén, ennek következtében Kassa, Lőcse és 
Bártfa városok Giskrától elpártoltak, mely városokat ők ezennel minden 
Giskra iránti köteleztetésöktől feloldoznak, s védelmüket és kormányukat 
László királynak az országba jöveteléig Ciliéi Ülrik grófra bízzák -).

A magyarok és Fridrik közt kötött egyesség ürügye alatt Hunyadi 
a következő történetekben tettlegesen nem vett részt, annyival kevésbé? 
mivel a hatalmas Giskra az ellene mondott országos átokra nem hajtott; 
sőt a felföldön új zavarokat kezde, s a tőle a Becsben kötött egyezés értel
mében elpártolt Kassa, Lőcse és_ Bártfa városai ellen Podiebrád és a 
cseh rendek előtt emelt panaszt, minek következtében a cseh kormányzó 
Körmöcz városát szólította föl közbenjárónak 3). Ez ügy, úgy látszik, 
nagyon elfoglald Hunyadit, és azért kénytelen volt huzamosabb ideig a 
felföld különböző részeiben tartózkodni.

A mint Ciliéi gróf Fridrik udvarából Lászlót sept. 10-én Bécs alá 
hozta, a nép zajgó öröm közt és fényesen fogadta fejedelmét. Nénje 
Erzsébet, a polgárság és a nép nagy része elejébe ment. Elül 4000 
éneklő gyermek, ezek után számtalan szűz a fejedelemnő vezérlete alatt, 
hátrább a sok polgári hölgy gyöngy-koronát ajánlva, majd az egyetem 
igazgatójának vezérlete alatt, végre Magyar-, Cseh-, Morva- és Osztrák
hon zászlói Számtalan sokaság kíséretében. A nép tomboló öröme zajos 
kitörésének nem turla parancsolni; számos nemes asszonyságok tolongot- 
tak a gyermek királyhoz kezeit lábait csókolandók. Az egész vonal 
előbb szent István egyházába ment, hol fényes Téged-lsten tartatott* A 
város maga drága ajándékokkal kívánta megelégedését nyilvánítni. A többi 
tartományok és városok is tudósíttattak a szerencsés eseményről, és azt 
ünnepély esen inegülték.

1453. Az országgy űlésen ajánlott segedelem begy ülésével kielégíthetett 
Giskra a kötött egyesség értelmében, és ő seregével Magyarországot darab 
időre ódahagyván, hazájába vonta magát. Kapitányai közöl azonban egyik,

1) Engel ІІГ. 1 <55• 1. 2) Hunyadiak kora. X. 328. 1. 3) e. h. 334. 1.
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Péter, ki hajdan gazdájától egy bársony ruhát elidegenítvén, Axamith azaz 
bojtos selyem nevezetet nyert, az áldott földet nem akará odahagyni, 
sem az egyezésre, sem vezérei parancsaira nem hajtva , tőle megvált és 
igen nagy zsoldnak — minden lovag részére egy, minden gyalogéra fél 
aranynak napéként, —  és azon fölül a zsákmányban illendő résznek Ígérete 
mellett számos, különösen sok cseh fegyverest gyűjtött Giskra elmaradozó 
népeiből maga körül össze. Ezekkel, kik magokat pajtásoknak nevezek, 
két várat elfoglal, Káposztafalvánál Lőcse mellett táborba száll, egy Tábor
nak (Grünberg) nevezett hegyet, megerősít, és innen az egész vidéket messze 
földre mindenfelé zsarolások által nyomorgatja '). Serege, mely eleinte 
csak 5000 főből állott, csakhamar 15,000-re szaporodik, és azzal több 
ellene küldött magyar csapatokat megver, egész Szepességet adó-fizetésre 
szorítja, később több várakat is építvén, ezekből másfelé is kiterjeszti 
zsákmányzó táborozásait. Kag*adományait minden hó végivel emberei 
közt egyformán osztja föl, annak akár elején akár végén állottak szol
gálatálja, az evangélium ezen parancsolatja szerint : egyformán ré 
jenek a jutalomból, kik az úr szőlőjében dolgoznak.

A király, vagyis inkább általa Ciliéi Ilim vádi Lászlót, kire voltak 
fordítva reményteljesen sok hazafi szemei, ezen nehéz feladat által ked
vetlenségbe hozandó, és népszerűségétől megfosztandó, őt a tapasztalatlan 
iíiat küldé a fegyver zörgése közt megélemedett vezér ellen, meghagyván 
a késmárkiaknak 2), kassaiaknak Perényi János, a homonnai urak, Pongrácz 
és Kozgonyi Osvátnak, valamint hat felső vármegyének з), hogy neki segít
ségül legyenek. Azonban ezen vidékek a fölkelésben késedelmeskedvén és ez 
által a cseh rablók merészsége napról napra növekedvén, Osztrákhonban is 
tetemes hadikész ideieket tett, mint nyilvánosan állíttatott, ezen rablók ellen, 
sőt az udvarban elterjedt hír szerint személyesen is szándékozott a 
sereggel menni, felszólítván az erdélyi szászokat, hogy egész erővel kel
jenek föl, Kassa városának pedig meghagyván), miszerint polgárai fejen
ként fogjanak fegyvert és minden ágyúikkal és erőmüveikkel jón. 24-én 
vele egyesüljenek; miután ő ekkor tetemes osztrák és morva seregekkel 
azon vidékeken lcend. A királynak ezcft szándéka Bécsben valószínűleg 
azért terjesztetett oly nagy gonddal, mivel így az osztrákok részéről a 
kivánt katonai segedelem megadását biztosban, r e m é n y ű i d é .  Ezek azon
ban országgyűlésen kivül arról semmit som akartak tudni, ennek tartásá-

1) Wagner Aual. Scep. II. 347. 1. •>) Huny. kora X 386. 387. 1. 3) Wagner Dijp'l. Com. Sárdfe. 111.1.



hoz pedig az uraságát féltő Ciliéinek nem volt kedve. így végre is 
Osztrákhonban csak zsoldosok gyiijtettek, és ezek közöl is csak 100 küldetett 
Axamith ellen; bár ez pusztító kiütéseit egész Kassáig kiterjesztette, s ezen 
városnak is sok kárt tett ]). A nagyobb készületek némelyek gyanításai sze
rint tulajdonkép inkább Fridrik, másokéi szerént Hunyadi János ellen vol
tak intézve. A megindult háború sikeréről bizonyost mondani nem tudunk; 
az egykorú írók arról egészen hallgatnak. Annyi még is bizonyos, hogy 
Axamith a Tábor hegyen körülszállva, több kemény vívásokat álla ki, és 
seregének nagyobb része elszélesztetett; de mind a mellett maga a
zendülés egészen nem nyomatott el, és végre is a király kénytelen volt 
Axamithet seregével együtt szolgálatába venni 2).

László király a már elődei által megbovített város czímerenek paj
zsát, arany koronával öregbíti 3).

1454. /V ti irtott országos tanácsban Hunyadi János újabban megha- 
talmaztatott az ország minden dolgainak és jövedelmeinek közönségesen, 
különösen pedig a török háborút illető tárgyaknak kormányzására a 
király távollétében, melléje adatván a király korlátnokságának egyik 
osztálya, mely a nevezetesb parancsokat a király nevében adja ki magá
ban az országban. Hunyadi János besztcrczei örökös gróf és Magyar- 
ország főkapitánya, a király nevében megparancsolja Kassa városának, 
hogy ezen évi szokott újévi ajándékát Gúthi Ország Mihály nyitrai 
főispánnak és főaj tó 11 ál lónak íizesse ki 4).

A bécsi academiában volt tanító Lénárt de Valié brixiensi domonkos 
barát László király rendelete következtében a kassai domonkos szerzete
seket, kik közt (több tagja meghalt az 1430-ik évi döghalál alkalmával) 
nagy rendetlenség uralkodott vala, reformálá 5) , s ezelőtti sz. Fülöp s 
Jakab apostolokról nevezett zárda.jókat egyházzl együtt, a Nagy Boldog- 
Asszony meny bemenetelének tiszteletére szentelé föl 6).

Perén yi Miklós a XI.V-dik század közepe felé több helyen különbféle ' 
szerzetesek részére zárdákat épített. így a római pápa tud iával s enge- 
delmével Szent-Kereszten, (Sárosban) melyet Nádasdi Laczk Domonkostól 
még 1321-ben az egri káptalan "előtt hatvan márkáért vett vala, a mino- 
rita-szerze|esek részére 1340-dikben zárdát alapított, honnét aztán utód
jai által az említett szerzetesek Kassára is behozattak, s részükre épített

1) Hunyadiak kora. X. 39‘2. I. 2) Ugyanott II. 301. 1. 3) Okmánytár XII. sz. 4) Hunyadiak kora
X. 419. 1. 5) Timon Cassovia vet. ac nova 80. 1. G) Kassai századok.
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zárdát egyházzal együtt elfoglalták. Ez egyházat némely történészeink 
már 1283-ban létezőnek állítják ]), mi igen kétséges; mert Petényi 
Miklós a család őse, s mint legelső zárdaépítő Hrapko (Sárosban) faluban asz. 
Ágoston remeteinek részére 1333-ban zárdát épített. A Perényi család 
által létesített egyház zárdával együtt idővel a ferenczick birtokába ment 
át, s ez mostan is ferencziek egyházának neveztetik 2). m

1455. Az országgyűlésen megindultak a tanácskozások, és az ellenség 
közelgetésének ujabb hírére a következő határozatok hozattak: 1-ször 
Részint az ozmán háború költségeire, részint a csehek kielégítésére, kik 
Pelső-Magyarországot még mindig háborgatják, egy uj segedelem ajánl- 
tátik, minden kaputól egy forintban. Ezen pénz királyi adószedők által 
lesz behajtandó, ezek pedig minden vármegyére nézve kiilön neveztetnek 
ki, és a szolgab irá Ívka 1 egye tértő lég fognak munkálkodni. 2-szor Az 
ennek segítségével gyűjtendő sereg a múlt évi rósz termés, különösen a 
Páczországban c miatt támadott szükség tekintetéből csak aratás után 
augusztusban kezdi el munkálkodását. Ezen határozatban azonban mind
járt változás történt. Tudosíttatván ugyanis a király április 7-én arról 
hogy az ozmánok Nádor fejér várt szándékoznak körlilszállaní, és e 
végett a készületek megtétetvék, seregével t üstén ti megindulását a Duna 
oltalmára elhatározá. Egyébiránt Hunyadi, ki minél előbb 7000 ember
nek saját költségén ajánlotta volt kiállítását; valószínűleg újra erdélyi 
vajdának nevezteték ki. 3-szor Az idegen segédseregek illendő foga
dására, szabad átmeneteiére, bátorságára, megkíván tató ellátására, az éle
lembeliek illendő árszabására, az azokkali kereskedés becsületes folytatá
sára ezélszerü intézkedések tétettek. 4-szer Palóczi Lászlóra és még 
némely mind egyházi, mind világi országiragyokra bízatott végre, hogy 
Ъ első-Magyarországon, hol nem csak Giskra sárosi főispán igénytelen 
czime alatt, de mint ő állítá a király egyenes parancsából a kormány
zást megint egészen magához ragadni ügyekezett, hanem több más cseh 
’abló vezérek a belső csendet fegyveres föllépésekkel igen háborították, 
ezekkel f égy versz ü n e te t kötni ügyekezzenek 3)»

Giskra Kassához intézett levelében hibáztatja azt, hogy helybeli 
kincstartó tisztjeinek a pénzverést megtiltatta kebelében, ez iránt a király
nak különös parancsát kívánván élőm utaltatni; miután pedig ezen királyi 
parancs már többször közöltetett, és mikor kivánandja megint kozöltetni

1) Szepesbázy Morkwürd. Ung. I. 107. í. 2) Sebem. Cassov. de Anno MDCCCXL. 50- I. 3) Hu
nyadiak kora II, 400. 1.
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fog helybeli várnagya (Mathias) által, a királynak és az ország rendei- 
nek a verendő pénz belső értéke és külső alakja iránt hozott határoza
tával együtt, meghagyja a városnak: miszerint a pénzverést tovább aka
dályoztatni ne merészelje 1).

Paloczi László országbíró és némely más országnagyai, mint László
egri püspök, Percnyi János tárnok, Paloczi Simon és János, Homonnai 
István és Bertalan, Olnodi Czudar Jakab, Tornai Sevrestyén és Mond- 
rár Pál, a köztök és Thalafusz János közt közelebbről kötött szerződés 
értelmében, az utolsó által nekik átadott Jászó erősséget Kassának oly 
feltétel alatt szolgáltatják kezébe, hogy ha ők Thalafusznak kötelezett 
pénzfizetésnek akármelyik határnapját elmulasztanák, azt annak vissza
szolgáltathassa, egyszersmind a városnak ezen erősség fen tartására a 
bejövendő adóból £00 arany forintot utalványoznak, sőt az ezen felül 
netalán teendő és törvényesen bebizonyítandó költségeinek megtérítését 
is Ígérik 2).

A felföldön ugyanis, több helyen felbomlott újra a belső csend, a 
cseli rablók megint csoportosan kezdek magokat mutogatni, és a földnép 
is nyughatatlankodék. Így egy csapat Axamith vezérlete alatt Késmár
kot, egy másik Tarkő és Palocsa várait foglalván c l , a vidéket egész 
Bártíáig mindenkép sanyargatta Az első ellen a királytól vett utasí
táshoz képest már jóval előbb Giskra ment: de Késmárkot sz. Márton 
napjától (július 13-tól) Kisasszony napjáig (sept. 8-kig) sikeretien szál-

• /I л/Ѵ * V u*
lotta meg 4). A másik ellen a bártfaiak I'erényi János tárnokot kérték 
föl, de ez tüstént nem küld hete segedelmet; mivel emberei Paloczi László 
vezérlése alatt a, parasztok zendülésének leesilapításával valának elfog
lalva; igére még is, hogy mihelyt innen viszajönnek, azonnal segítsé
gökre küldi. Mint látszik azonban, ez nem történt meg, vagy a küldött 
egedelem elégtelen volt; mert a bártfaiakat még a következő esztendő- 

ben is alkudozásokban találjuk Axamithtal* kinek bátorság levelet adtak, 
hogy e végett közöttök megjelenhessék 5).

1457* László király Kassának a jászói erősség' ügyében hozzá tett 
előterjesztésére válaszképen tudtál adja, miszerint Thalafusz Jánost leve
lében felszólította, hogy az említett erősség lerontását, ha tán a város
tól e részben kötelezvényt vett volna is, többé ne sürgesse, s az erről

1) Hunyadiak kora X. 524. 1. 2) u. o, X. i>28. 1. o) Wagner DipL Comit. Sáros, 65. 1. 4) Wagner 
Anal. scep. II. І05. 1. 5) Wagner Dipl. Comit. Városi 117. 1.
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adott levelet & városnak adja vissza, s hogy e mellett Giskrának is meg
parancsolta, miszerint Thalafuszt minden azon vidéken teendő kártételtől 
tiltsa el, mire ez igértetett is. Ezeknek következtében meghagyja a város
nak, hogy az említett erősséget, mely ismét gonosz kezekbe jutva, a 
vidéknek romlására válhatnék, gondosan őrizze, egyszersmind a városnak 
iránta mutatott hűségéért s a múlt időkben az ezen vidékeni béke fentar- 
tására tett fáradozásaiért köszönetét nyilvánítja •).

Л király Kassát értesítvén, hogy kivánatához képest Abauj- és 
Torna megyéket felszólította a jászói erősség’ fentartásáhozi járulásra, 
meghagyja neki, miként a mondott erősséget jó őrizet alatt tartsa, akár 
segítik őt annak fenntartásában az említett megyék, akár nem, azt leron
tani az ő parancsa nélkül ne merje; s azon esetre, ha mondott megyék 
a segélyt elmulasztanák, őt arról tudósítsa 2).

László a kassai kamarai tisztséget megdicséri, hogy Giskráuak a 
pénzverést nem engedte meg, mig az iránt az általa állítólag nyert, de 
valóban soha sem kapott királyi engedelemlevelet elő nem mutatja 3). 
Ebből úgy látszik, mintha a király és Giskra közt némely kedvetlensé
gek támadtak volna.

*
A király Lukács jászói prépost panaszos előterjesztése következté

ben, miszerint a jászói vár jelenleg őrizet végett Kassa hatalmában lévén, 
ő saját uradalmából ki van rekesztvé, szorosan megparancsolja Kassá
nak, hogy mindjárt levele vétele után gondosan megvizsgálván Lukács 
prépost tehetségét, ha azt valamennyi cseh' rablók elleni védelmére elég
ségesnek találja, az erősséget minden további parancs megvárása nélkül 
azonnal szolgáltassa kezeihez 4). Ennek következtében a király értesül
vén , hogy Lukács a jászói erősségnek védelmére saját embereivel és 
saját költségén elégtelen, meghagyja Kassa városának, hogy ezen erős
séget a nevezett prépostnak ne adja át, hanem mint eddig jó őrizet 
alatt tartsa, s ha erre elégtelen volna, őt tudósítsa; minthogy ő ezen 
várnak szétrontását semmi esetre sem akarja megengedni 5).

A török elleni készületek miatt februárius 28-án egy nagy or
szágos tanács ülésében április 24-ére a Rákos mezején tartandó ország- 
gyűlés összehívása rendelteték, melyen az egész nemesség személyesen

1) Hunyadiak kora X. 5o7. I. 2) Ugyanott 530. 1. :->) Prot. Civ. Tóm. I, 1 if Ц. Monetaría Nr. 1. 
Katona VI. 1139. 1. 4) Hunyadiak kora X. 540. 1- 5) Ugyanott X. 541. I.
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0. a városok pedig követeik által jelenjenek meg. Ez alkalommal Kassá
nak meghagyatott polgárai közöl bizonyos tekintélyes számú képviselő
ket az országgyűlésre küldeni J).

A mint azon hír elterjedt, hogy a törökök be akarnak az országba 
törni: Hunyadi László atyjának nyomdokit akarván követni, sok kato- 
nát szed, és a törökök ellen készül. De az ő ellenségeinek tanácsára, 
addig őt a király Budáról el nem bocsátotta, mig oda öcsesét Mátyást is 
el nem hívta. Midőn már az áldozatra szánt két személy Budán vala, 
Lászlót valami szín alatt mart. 21-én a királyi udvarba meghívják 2), 
s ott fogságba teszik; Mátyást pedig a maga lakásán csukják be.

Egy hirtelen összetett és a Hunyadi család halálos ellenségeiből 
alkotott bíróság, minden hosszasabb vizsgálat nélkül bűnösnek itélé a 
szerencsétlen iíiat, és halált monda fejére 3). Már harmad nap átadaték 
Buda városa birájánalc és esküttjeinek, az Ítéletet végrehajtandóknak 1). 
Erre szokatlan idő és szokatlan hely választaték; mivel különben a nép, 
mely a szőlőmunka tekintetéből felesen gyűlt Budára, kedvenezét hihető
leg erőhatalommal mentette volna ki poroszlói kezéből. Estve felé a 
fris palota elejébe, — így nevezek a magyarok a Zsigmond által épített 
királyi lakot szépsége miatt, — vitetett a 24 évet még nem töltött deli 
termetű ifíu 5). Egy fekete gyászzászló, mint siralmas esetének előjele, 
loboga előtte; hosszú szőke hajának tömött fürtjei szabadon bocsátva 
terűiének el széles vállain, deli testét aranyos gazdag ruha fedé, talán 
ugyanaz, melyet a király csak kevéssel azelőtt Temesváron kegyelmének 
jeléül ajándékoza neki; kezei hátra valának kötve, mint egy közönséges 
bűnöséi, de ő ártatlanságának, igazságtalan elitéltetésének érzetében föl
emelt fővel, szemeivel büszkén tekintve szerteszélyel, rettegés és féle
lem nélkül haladt az őt körülfogó erős fegyveres kíséret közt 6). A vesztő
helyhez érvén, a bakó parancsok! letérdelését, mit ő minden vonakodás 
nélkül meg is tett, hajának felkötését sürgetvén, és kevés szavakkal 
kívánván ártatlanságát előadni. Mély hallgatás uralkodék a közönség 
közt; csak a kitöréshez közelítő elégedetlenség tompa moraja, a köz 
részvét elnyomott zokogása szakasztá néha félbe a meglépés és rémülés 
okozta halálos csendet 7). Több ízben vágott félre a bakó, a szép ifiú 
siralmas sorsán maga is megindulva, mint sokan állítják; különös parancs-

----------------------------  5 0 --------------------------------------------

1) Katona VI. i l  42 .1. 2) e. h. VI. 1148. I  3) Hunyadiak kora II. 50.9. 1. 4) Ugyan olt 509 .1
5) e. b. f>10. 1. 6) u. o. II. 5lJ. ], 7) Ugyanott.
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ból, mint a Ciliéi évkönyv mondja ]). Csak a harmadik vágás terítő 
földre az erőteljes iíiat, és ez most minden erejét összeszedve felugrik, 
és így kiált fe l: az igazság és bevett gyakorlat több vágások eltűrésére 
nem köteleznek 2). Egyszersmind a sokaság felé szalad, de lábai hosszú 
ruhájába bonyolodván, elbukik. Ekkor némely nagyok, kik a fejedelmi 
lakból nézék a királylyal együtt a szív repesztő látványt, a bakót kemé
nyen unszolák kötelessége teljesítésére. A negyedik vágás elválasztá fejét 
testétől, és az ország heroldja ily szavai: „Ez a felségsértők és haza
árulók jutalma44 harsogának az elrémült sokaság füleibe, szemei előtt 
egy gyász-ruha fedvén el a meghűlt tetemeket

A nagy Hunyadi fián végrehajtott véres ítélet nem csak Budán, 
hanem az egész hazában nagy elégedetlenséget szült. Hunyadi László 
istentelen meggyilkoltatását rokonai és barátai megboszulni igyekeztek, 
mire László király kénytelen Ion ellenök fegyveres seregeket gyűjteni, 
s azoknak vezerévé Giskra Jánost tévé. Mind ezek következtében paran- 
csolja Kassa városának, hogy hűtlenség terhe alatt küldjön Giskra tábo
rába 32 lovas- és 100 gyalog katonát elegendő fegyverrel, ágyúval, 
hozzá tartozó szekerekkel s eleséggel 4). Az előbbeniek szerint a király 
újra Giskrát bízta meg seregeinek vezérlésével Magyarországon, meg
hagyván a hűségében maradott magyaroknak, hogy az ő zászlói alatt 
gyűljenek össze s őt egész erejökből segítsék; nem különben meghagyá 
Kassának, hogy Giskrát, kit előbbi levele szerint megint a felső részek 
kapitányának nevezett ki, egész erővel segítse a békeháborítók ellen, 
mivel már tettlegesen szükség ellenük fellépni 5).

Hunyadi Lászlónak ki végeztetése után rövid idő múlva a király 
Mátyást magával Bécsbe, innét pedig Prágába fogságba vitte. Nem jött 
többé maga a király vissza Prágából, Ugyanis midőn ott; a maga 
jegyesét várná, hirtelen betegségbe esett, és néhány órákig tartott nya
valyája után megholt november 23-ik napján, a melyen t. i. ezelőtt való 
évben Hunyadi Lászlónak esküvel kegyelmet ígért vala 6). Így nyitott 
utat a királyságra, annak a Hunyadi Mátyásnak, a kit Prágába fogságra 
vitt vala.

László király halálának hírére a háborúzás tüstént megszűnt béke

l) Han II. 731. 1- 2) Budai polg. Іех. II. 280. 281. 1 Hunyadiak kora II. 512. I. 3) Thurőczi IV.
cap. 60. 1. Pray Annál. III. 193. 1. Hunyadiak kora II. 5І2, 1. 4) Kapriuai I, 201. 1. 5) Kaprinai I, 210. 1.
6) Budai polg. lex. II. 535. 1.
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nélkül, minthogy a vetekedő felek bosszúvágyaik és oltalmi törekedéseik 
helyett nagyobb, érdekesebb ösztönt találának a király válás ztásho zi ké
születekben. A Budán összegyűlt oxszágnagyjai : Dénes érsek, László

9

egri, Ágoston győri, Yincze váczi és Pál bosnya püspökök, Garai László 
nádor, Újlaki Miklós és Bozgonyi János erdélyi vajdák, Perényi János 
tárnok, Ország Mihály főudvarmester, Marczali János és Ónodi Czudar 
Simon, kikre volt bízva a király távollétében az ország kormánya, Podie- 
brád által a király haláláról tudósítva, azt a honban mindjárt kihirdették !), 
és csakhamar a következő év első napjára országgyűlést hívnak össze 2). 
Ennek összejövételéig is azonban tartottak egy országos tanácsot Győr
ben az előleges rendelkezés végett 3).

Míg ezek szerint mind Magyar- mind Csehországban az új király- 
választás foglalatoskodtatá az elméket és sok készületekre ada alkalmat, 
a pártosság tettleges kiütését függőben tartva, Osztrákhonban a nyugta
lanságok tettekben is nuitatkozának. Magyarországon azalatt közelge- 
tett a választó országgyűlés ideje. A. Hunyadi-család ellenségei a király 
halálán elrémülve, a választandó király iránt meg nem egyezve, minden 
határozott terv és összevágás nélkül munkálkodának. Két feje, Garai 
László és Újlaki Miklós, egyaránt vágyott a királyi méltóságra, amaz 
hosszabb ideig viselt nádori tisztébe és kiterjedett rokonságába, ez gaz
dagságába és családja tekintetébe vetvén reményeit 4), de nyiltan fellépni 
egyik sem mervén. A Hunyadi-liáz barátai, mind a felvett szél egysé
gében, mind munkálkodásuk szilárd és czélszerü vitelében sokkal felül
múlták az ellenfelet. Szilágyi Mihály mindjárt. László király halála után 
elhatározta volt öcscsének Hunyadi Mátyásnak a királyi székbe emelését. 
Ezen eszme az akkori körülmények közt legszerencsésebb volt, és felta
lálójában a kivitelre igen alkalmatos eszközt talált, a Hunyadi-párt meg
hittebb hivei közt köz helybenhagyást nyert, és az országban közrész
vétre tarthatott számot. Szilágyi Erzsébet, a nagy Hunyadi lelkes özvegye, 
különös buzgósággal fogadá családjának ezen czélba vett felmagasztaltatását. 
Azonban az egész .dolgot még titokban kelle tartani a szükséges előké
születek megtétele végett. A két testvér utasításából a Hunyadiház régi, 
már annyi viszontagságok által megkísértett pártfog oltja, Vitéz János 
nagyváradi püspök, tüstént Prágába ment, Podiebrádnál Mátyás kiszaba
dulását akármely feltétel alatt eszközlendő. December 13-dikán már
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1 ) Kaprinai II. 1 10. 1. 2) u. o. I. 31S. I. 3) Ilunyad. U, III. 1 0 . I, 4 ) Fessler V. 5, I,



Prágában volt, és még a választó gyűlés előtt nem csak mindent elvé
gezve Podiebráddal, hanem haza iá érkezek, némelyek szerint 40, mások 
szerint 50 vagy GO ezer arany forint váltságpénzben egyezvén meg vele, 
és Mátyás számára annak második feleségétől Sternberg Katalintóli leá
nyát előre eljegyezvén. Azalatt Szilágyi maga Hunyadi Erzsébetnek 
pénzével sereget gyűjtött, ez által magának a választáskor nagyobb befo
lyást szerzendő. Vitéz visszajü vételé vei közönségesen elterjedt a hír az 
alkudozások szerencsés kimeneteléről, az ífiú Hunyadi jeles tulajdonairól, 
idejét haladott érett elméjéről és éles eszéről, valamint arról is , hogy 
Csehországban, mint már is gyanítani lehet, minden idegen versengző 
elmellőzésével, Podiebrád fog a királyi méltóságra emeltetni. Mind ezen 
gondosan terjesztett híreknek nem kis befolyása volt a már is Mátyás 
felé hajló közvéleményre.

1458. Ily környülállások közt jelent meg januarius elseje, és vele a 
választó gyűlés határnapja. Erre igen sokan jelentek meg még a köz
nép közül is, különböző indulatoktól vezéreltetve. A Hunyadi-család ellen
ségei a második fél nagy készületeiben, bár még valóságos czéljokat 
nem tudták, megütközve, Budán gyűltek össze, hol a vár Garainak, 
mint nádornak kezében volt, és hol magokat a vár falai megett nagyobb 
bátorságban érzék. Garai László nádor, és a büszke Újlaki Miklóshoz 
mint fejeikhez járultak a hatalmas Lindvai Bán fi Pál íoajtónálló, s az 
osztrák széleken lakó nemesség l). Ezek főkép időnyerés és cselszövé- 
nyeik bővebb kifejtése végett azt sürgették, miként most is, mint más hasonló 
alkalommal, mindenek előtt halgattassanak ki a királyi széket követelők, 
hogy kívánságukat indokaikkal előadván, a. választás jögszerüleg, és a 
haza körülményeinek tekintetbe vételével mehessen véghez.

Ezek közt legnevezetesebb volt Fridrik császár, a megholt király
nak férfi-ágon legközelebb vére. Követték őt Ivázmér legyei király, 
követe Voyssik Csezlaus á lta l, úgy is mint László király sógora, úgy 
is mint I. Ulászló testvéröcscse, valószínűleg Vilmos szász fejedelem, 
László királynak második sógora, valamint a franczia király leányának, 
mint László király mátkájának nevében. Ezekhez járultak maga Garai 
és Újlaki. Garai ugyan vagy nem bízván saját pártjának  erejében, vagy 
mi valószínűbb ellenfelét elámítani reménylvén, az országyülés határnapja 
után de a tanácskozások megnyitása előtt januarius 12-én Szegeden

1) Pray Annál. III 212. ],



Összejővén Hunyadi János özvegyével és Szilágyi Mihálylyal, velők itt 
mind maga, mind neje Alexandrina tescheni herczegnő nevében egy kü
lönös rokoni szerződésre lépett volt. E szerint egyfelül a Ciliéi IIIrik 
és Hunyadi László megöletése miatt a felek közt támadott kedvetlensé
gek, ide értvén Miklós pécsi püspököt, Bánfi Pál azelőtt királyi főud
varmestert, és Garainak minden más párthíveit elenyésztetvén, örökre 
megsemmisíttetvén, a nádor és felesége Ígérik, hogy Hunyadi Mátyásnak 
a magyar trónra emeltetését nem csak nem fogják ellenezni, hanem a 
magok és pártjok egész ereje szerint előmozdítandják, és annak mostani 
fogságábóli kiszabadítására is segédkezeket nyújtanak, e mellett a válasz
tási gyűlés alkalmával a budai várat a. I íunyadi - pártnak megnyitják, 
annak abba szabad menetet és mulat ást engednek; másfélül Iiunyadiné 
és Szilágyi is fogadják, miszerint Mátyás a nádor leányát Annát feleségül 
veszi, őt magát atyja, a nádornét anyja gyanánt tisztelendő Ezen házas
ság végrehajtátik még azon esetre is, ha Mátyás királylyá választását 
egyesült erővel eszközölni nem tudnák. A nádor mostani birtoka s min
den hivatala sértetlenül marad, mi iránt Iiunyadiné és Szilágyi a kezes
séget mind magok, mind Mátyás nevében magokra vállalják, sőt Garai 
nagyobb biztosítására egyszersmind szentül fogadják, hogy Mátyást az 
ország, sőt még családi jószágai birtokába sem bocsátják, míg a mondott 
házasságot végre nem hajtja. E mellett a felek egymásnak különös sege
delmet igéinek minden más ügyeikben és minden személyek ellen, kivé- 
vén a nádor részéről Miklós pécsi püspököt és Újlaki Miklós erdélyi 
vajdát, kik ellen segedelmet adni nem tartozik, de a Hunyadi-ház ellen 
őket sem segítheti. Ezen barátságos egyezés a két fél közt az egymás 
ellen adandó segedelemre nézve megmarad a maga erejében még azon 
esetre is, ha Hunyadi Mátyás vagy Garai Anna időközben meg találna 
is halni. Mind ezeknek megtartására nézve a felek a szent evangéliumra 
tévén kezeiket és a mindenható átkát mind ezen mind a jövő világban 
magokra hívári, megesküdtek és ígérik, hogy ezen esküt, a szent-angyal 
bibornoka és pápai követ, valamint Dénes esztergomi érsek és bibornok 
követ előtt megújítják, mihelyt erre alkalmok leend; különösen Mátyás 
is kiszabadulása s hazajövetele után köteles lesz huszonöt nap alatt mind 
ezekre hasonló esküt letenni. Egy ugyanaz nap és ugyanott kelt utóirás által 
ezen egyezségben foglaltatnak: Gersei Pethő Miklós és György, Szomszéd
vári Henning, Thuróczi Benedek, Gergelylaki Buzlai László, Véglesi 
Józsa, Szeri Pósaíi István és Saskői Korláth Péter, a menynyiben tovább is
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a nádor párthívei maradnának. Ezen egyezés, mint az egyező felek 
jellemével ellenkező, soha életbe nem lépett, a legnagyobb titokban tar
tatott, és Garai Lászlót nem akadályoztatta cselszövényeinek Újlaki Mik
lóssal és ez elleni folytatásában. Míg a korona elnyerése végett ő fényes 
és nagy hatása hivatalán kivii.1 reményeit helyezteté mind atyja mind 
nagy atyja érdemeibe is, kik mindketten huzamosabb ideig viselték a 
nádori hivatalt I. Lajos és Zsigmond alatt; addig* a büszke erdélyi 
vajda nemzetsége régisége s gazdagsága mellett tulajdon érdemeibe is 
veté bizodalmát, melyeket még Zsigmond és A lbert, de különösen a 
ni éhben hagyott László alatt is nagy részint Hunyadi János társaságá
ban harczolva, szerzett magának. Egyik sem merte a másiktóli féltében 
titkos vágyait nyilvánítani, s igy büszkeségek és közös félelmük által 
összekötve fő czéljokban, a Hunyadi pártiigyekezetei gátlásában mege
gyeztek ugyan, de mellékes kívánságaik, törepedéseik egymás iránt 
némi bizodálmatlanságot szült közöttök, erejök nem kis gyengítésével.

Számosban és nagyobb egyetértéssel jött össze az ellenfél Pesten. 
Itt volt a közönségesen tisztelt özvegy Hunyadiné, a tudós és ékesen 
szóló Vitéz János, a bátor uránai perely Székely Tamás, Hozgonyi Sebes
tyén, Kanizsai László, Szentmiklósi Pongrácz, és számos mások, valamint 
az alföldi és érdél) i nemesség, mely anynyi babért gyűjtött volt a nagy 
Hunyadi alatt, és azért minden alkalommal buzgósággal ragaszkodott 
személyéhez és családjához, mindenek felett pedig az egésznek lelke 
Szilágyi Mihály, Öcscse javának fáradhatatlan előmozdítója, ki csak kevés
sel a választás előtt jelent meg, de a Szegeden kötött egyezésben nem 
igen bízva 20,000 főből, különösen 7000 gyalogból és 13,000 lovagból
álló sereggel l), mely részint idegen részint magyar zsoldosokból volt 
alkotva, nem erőltetni a választást, mint nyilván mondá, hanem azokat 
elijeszteni, kik azt erőltetni akarák. Mihelyt ezen párt együtt volt, azon
nal egyes akarattal kinyilatkoztatta, hogy idegent nem fog a királyi 
méltóságra emelni 2). Köz volt itt a vélekedés Mátyásra nézve i s ; néme
lyek ugyan elemién Szilágyira is vetették szemeiket, de ez szakadással 
nem akará pártját gyengíteni, ez ellen ünnepélyesen tiltakozott, és min
den jogait öcscsére ruházá 3).

Szilágyi mindjárt megérkeztével követeket külde a nádorhoz Budára, 
ezt pártjával a szegedi egyezés nyomán is a tanácskozás elindítására

1) Hunyadiak kora Hl. ‘>0. 21. 1. 2) Ugyanott. 3) e. h.
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megkíván dókat. A Duna rendkívüli zajgása ezen sokkal gyengébb fele- 
kezetnek még nagy bátorságot nynjta, a Hunyadi-családot pedig gátlá 
hadi erejének .sikeres kifejtésében Buda felé. Azért Garai az átmenetei 
bátortalanságának ürügye alatt nem fogadta el a meghívást, sőt minden 
elejébe tett egyező pontokra kereken tagadó választ adott i). Azonban 
az örök végzésben • el volt határozva Mátyás választása, s még az ele
mek is segítségül jöttek az akadályok elhárításában. Egy hideg éj meg
állttá a Duna zaját, és oly kemény jéggel borítá be a kevéssel azelőtt 
még veszélyes folyót, hogy az az egész sereg megbirására elegendő volt2). 
Bizonytalan félelem fogá el Garait és egész pártját, úgy hogy minden 
további reményeivel felhagyva megszökésről kezde tanakodni. Ez ellen
kezett a heves, de még is előre látó Szilágyi szándékaival. Jól érzé ő, 
mennyit fog a választás erejében ily nevezetes, az ország legfőbb hiva
talaiban lévő férfiak távolléte által veszteni; nem minden alap nélkül 
félhete attól, hogy ezek tekintélyük, tetemes birtokuk által veszélyes 
zavarba hozandják a hazát, sőt ilagyravágyásuk és félelmök által vezé
reltetve, még idegen segedelemmel is éleszteni a. belháborút készek leen- 
denek. Azért mindent elkövetett, hogy a nádort társaival az átjövetelre 
és a választásbani részvételre bírja. Másfelül a nádor is csupán barát
ságos egyezés által reménylheté személyes bátorságának megszerzését, és 
a mostani környülállások közt ennek mindent feláldozni kész volt. Az 
iránt kívánt tehát mindenek felett, a, szegedi egyezés következtében 
ugyan, de még is annak több kedvezéseit hitetlen eljárásának érzetében, 
úgy látszik, sürgetni nem mervén, bizonyossá, tétetni, hogy Hunyadi 
László érdemetlen halála s a Hunyadi-család ellen elkövetett más vétsé
gek és hántások nem boszultatnak meg rajtok , annak szerzői és része
gei ellen sem most az országgyűlésen sem később akármely szín alatt semmi 
törvényes lépések nem tétetnek, és az országgyűlési tanácskozások bátor
sága és szabadsága fentartatik. Szilágyi erről nem csak a kívánt biz-

#

tosító levelet kiadta, hanem azt hitével is megerősítette, és így ezen 
párt önkényt megte vé azt, mire különben kény szerit te tett volna.

Az ily előkészületek közt viradt meg januarius 24-dike, mely a 
választási ülés folytatására vala rendelve. A rendek megint Pesten gyűl
tek össze. Garai és Újlaki még egyszer meg akarának mérkőzni sokkal 
szerencsésebb ellcnfelökkel, bár Szilágyi számukra kiadott oklevelében

J )P ray  Arinál. III. 213. 1. Fessler V. 9.1, 2) Thuróczi IV. cap.LXUI. Bonfin Dec.lll. libr. IX. 365 1,



niég az előtt való nap (jannarins 23-dikán) bizonyosokká tette okét, 
hogy Hunyadi László halála semmikép sem boszultatik meg rajtok, ezen 
ígéretét átkozandó esktivéssel is megerősítvén !). A választást minden
félekép húzták, halasztották 2). Végre azonban a Duna jegére kiállított 
40,000 fóbol álló sereg és néptömeg is megunván a csikorgó hidegben 
a hosszas várakozást, békételenkedni, nyughatatlankodni kezde, s Mátyás 
választatását fenyegetődzések közt slirgeté 3). Az ügy szentségétől lel
kesítve, elhatározott bátorsággal, minden harangok kongása, zeneszó és 
a velők egyesült nép örömzaja közt a városba siet, a talán még vete
kedő pártokat kívánsága teljesítésére hathatósan felszólítandó. Negyven
ezer elszánt fegyveresnek parancsoló szava megtörte az ellenkezők állha
tatosságát, megczáfolt minden ellenvetést, elhárított minden akadályt. A 
mindenfelül szorongatott nádor kénytelen engedni a közkivánságnak, 
és az elejébe szabott egyesség következtében Mátyást királynak elismerni.

így választaték el a 15 éves Mátyás, főként atyja érdemei tekinteté
ből, az isteni végzés szembetűnő kedvezései mellett, nemzetségének ala
csony eredetét nem tekintve, a rendek többségének közmegegyezésével. A 
kisebb rész ugyan sokáig makacsul ellenzette azt, és ezt végre is némely 
keményebb módokkal kelle szorítani a kitűnő többség kívánságának 
elfogadására: de azért a választást magát erőltetettnek nem lehet mondani, 
épen oly kevéssé, mint a méhben hagyott László testvéreinek elmellőzé- 
seért törvénytelennek. Mert valamint egy felül az örökösödési fogalmak még 
ezen időben egész Európában zavartak voltak, különösen pedig Magyar- 
országon ; ügy másfélül nem csak a rendek nagy obi) része, mely csak 
a nádor és némely oligarchák zsarnokságát kívánta keményebb fellépése 
által megtörni, minden erőltetés nélkül járult Mátyás választásához, hanem 
azt tomboló örömmel fogadta a Pesten összetódult nép úgy, mint az egész 
ország 4). Sebes hírnökök vitték az örvendetes újságot az Ország min
den részébe, és ezek több helyen ajándékokkal jutalmaztattak a kellemetes 
tudósításért, így Kassa városához Balázs diák solymosi várnagy külde
tett. A város ezen örvendetes hírért, Balázs diáknak 20 arany forint
tal kedveskedett 5).

A megválasztott király még igen ifm lévén a kormány személyes 
vitelére, Szilágyi Mihály kormányzónak választatott melléje öt esztendőre. 
E választás után mindjárt Prágába követek küldettek, Mátyást a válasz-

1) Kaprinai II. 118. 1. 2) Fessler V.16. 1. 3) H u n y a d i a k  kora III. 3 t. lf 4) Bonfin Dec. III. 
libr. IX. 3G7. 1. 5) Kaprinai I. -101. 1. Hunyadiak kora X. 670. 571. 1.
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tásról értesítendők, Podiebrádtól szabadon- bocsáttatását siirgetendők és 
öt arról tudosítandók, hogy az országnak fényes küldöttsége a morva
országi széleken várakozandik királyára. Podiebrád épen asztal felett 
vette az iránt a tudósítást; hogy mint jövendő veje az asztalnál ült, de 
valamely alsóbb helyen* A kormányzó őt mindjárt felhívja, maga mellé 
a tisztelt helyére ülteti, és így szólítja meg : „Mit adsz nekem, ha kelle- 
metes újsággal leplek meg?“ — n-^igy dolog nagy jutalmat kíván, 
felel a szerény ifiú; én mint idegen hatalomban lévő miről sem rendel- 
kezhetem.u Mire Podiebrád felkelvén üléséből, meghajtja magát előtte, és 
így folytatja beszédét: „Üdv neked, Mátyás, mag}'árok királya! Mit én
tőled kívánok, hatalmadban áll, barátságodra van csak szükségem44 7). 
így tudta meg Mátyás felmagasztaltatását, mely később a magyar köve
tek által és anyja leveléből bővebben értésére esett.

Februaríus 5-én az ország szélén várta már őt az országos magyar 
követség. Ebben voltak János váradi és Vincze váczi püspökök, Szilágyi 
Mihály kormányzó, Rozgonyi János erdélyi vajda, Ország Mihály főajtónálló, 
Marczali János sümeghi főispán, Rozgonyi Sebestyén főlovászmester, Bá- 
tori István főtálnok több másokkal és nagy katonai kísérettel fényének 
öregbítésére. Ezekhez csatlakozott Hunyadi Erzsébet a szerencsés anya.

Nem soká megérkezett Mátyás a Morva vize túlsó partján a strazs- 
niczi várba, Victórinnak, Podiebrád legidősb fiának társaságában illendő 
kísérettel. Más nap megjelent Podiebrád is, ki foglalatosságai miatt nem 
kísérhette el őt, de meghallván, hogy leseket akarnak az újonnan válasz
tott magyar királynak vetni, 900 lovaggal éjjel nappal utána sietett 2).

Itt az alkudozások a felek közt csak kevés napig tartottak. Már 
februárius 9-én alá volt írva az egyezség mind a két rész által 3). E 
szerint Mátyás elismerte, hogy Podiebrád fogsága egész ideje alatt, 
igen jól és illendően bánt vele, királylyá lett választását egész erejéből 
előmozdította, melyre nézve már előbb örökös barátságot és szövetséget 
kötött vele, sőt azt is megígérte, hogy leányát Kunegundát feleségül veendi, 
most pedig ezen egyezést bővebb megfontolás és szabadsága visszanye
rése után is megerősíti és ezennel fogadja, hogy esztendő múlva atyja 
által Pozsonyba hozandó jegyesét nem csak átveszi, hanem mihelyt tizen
kettedik évét eléri, vele megesküszik, azután pedig mihelyt lehet meg
koronáztatja 4). Egy másik oklevélben Podiebrád is ígérte a barátság

1) Hunyad. kora Ili. 41, 1. 2) e, li. 45, 1. 3) Fessler V. 21. I. 4) Hunyad, kora III. 40. 1,



és szövetség megtartását. Ezen összejövetelre meg volt híva Giskra is,, 
de ő személyesen nem jelent m e g , és előre kihallgatván a Mátyással
kötendő egyezés iránt ajánlott föltételekre nézve Kassa, Lőcse, Bártfa 
és Eperjes, valamint több más hatalma alatt lévő városokat, csak köve
teket külde. Ezekkel kellett is valamely egyezésnek köttetni, melynek 
tartalma azonban még eddig nincs tudva; annyi bizonyos, hogy az Gis
kra részéről nem tartatott meg •).

Ezek után a magyar követség Podiebrád kezéhez leszámlálta a vált- 
ságpénzt, és Mátyás tüstént átadatott nekie. Az ifin király diszes fogadá
sára küldött magyar sereg az ország szélén a Morva vize bal partján 
volt felállítva. Agyuk durrogása, dobok pergése s trombiták harsogása 
közt és leeresztett zászlókkal fogadta az a nagy reményű fejedelmet? 
Örömzajgások közt az összegyűlt számos népség. Vitéz János mint az 
országos küldöttség szónoka hosszú beszéddel köszönte meg ő t ; Mátyás 
pedig a régi jobb latin irókbani jártasságának nyilvánságos jeleivel ké
szült rövid de velős beszédében oly méltósággal és fenséggel, oly komoly
sággal és tiszta értelemmel, mély belátással felelt, hogy sokakkal a 
kormányra így mutatkozott termettsége elfelejteté ifjúságát, mások őt 
királynak születve, mindnyájan a mindenható által különösen erre rendel
tetve lenni vallották. Beszédének befejezésében az illetődés és ebből ere- 
dett zokogás gátiá.

Azután mindenütt egész a fővárosig örömzaj kisérte; összetódúlt 
a nép, kiváncsi a deli hősfit, a szép eszű, eleven tekintetű és érett komoly- 
ságú ifjú királyt látni, kire volt bízva egy nagy ország, egy egész 
nemzet boldogsága, kinek bájoló magaviselete, barátságos leereszkedése, 
mindenekhez kegyteljes, de még is önérzéssel párosult tartása igen bol- 
dog jövendőt látszott jósolni. Az úr nagy kegyelmét és igazságszere-
tetét éreztette vele, az úr tegye őt igazságossá irántunk is, — ez volt titkos
fohászkodása mind azoknak, kik őt kisérték vagy vele találkoztak. Sza- 
kolczán és Nagy-Szombaton keresztül vitte útja, és bár a jég a Dunán 
már nagyon meggyengült volt, ő maga kíséretének egy kis részével
Esztergomnál minden baleset nélkül ment által a vizen, mig más része 
útját annak balpartján folytatta. Buda előtt ünnepélyes szertartással
elejébe jött a tisztes esztergomi érsek több püspökkel és a papsággal 2). 
Az ország nagyjainak díszes koszorúja a kapu előtt fogadta, a vár kapu
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1) Hunyadiak kora III. 47, 1. Engel III, 218, 1. 2) Pray Annál, 111. 2 t r>. I, Fessler V. 2*. 1.
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jánál pedig a főváros bírája a városi tanácscsal várta őt, és átadá neki 
a város kulcsait. Innen az egész kísérettel a főegyházba ment, hol egy 
fényes Téged-Isten tartatott. Ez után a királyi lakban, melynek ajtait 
Szent-Miilályi Czobor Mihály nyitotta meg mint várnagy ]), az ország 
nagyainak hódolásait fogadá e l , másfélül maga is az országnak eskü 
alatt igére hűséget 2), Mind ezek végeztével némely törvényes tárgya
kat intéze el, és ítéleteket hoza azokban, melyek az igazság kiszolgál
tatásában megőszült bírákat is bámulásra gerjesztették. A király maga
viseletében semmi tettetés, semmi mesterkélt, vagy csupa külsőségre mu
tató nem találtatott; tiszta sajátságában jelent meg, egész erejében és mél
tóságában király volt. A nép között sem találtatott senki is, ki tiszteletét 
az ifin fejedelem iránt bebizonyítani nem ügyekezett volna, még maga 
a zsidóság is megtette ezt, melynek kiváltságait még ezen év lefolyta 
alatt megerősítette a király 3), ki e mellett örömének különös jeléül több 
foglyot is szabadon bocsáttata, és szerencsés kiszabadulását a fogságból, 
és megérkezését a fővárosba már februarius 16-dikáról az egész ország
ban kihirdette, hű alattvalóit felszólítván, kik közt a kassaiakat is, hogy 
örömében, melyet most Budán az ország mind két renden lévő nagyai- 
val élvez, ők is osztozzanak 4). Ez után Mátyás király Kassa városá
nak általa tetszése szerint visszavonható szabadalmat ad pénzverésre -1). 
A pénznemeket budai minta szerint veretni, egyszersmind azoknak orszá
gos elfogadását rendelvén, s még; ez évben az adott kiváltságot két évreo  O ; O O
határozta meg fi). Az itt vert pénzek nemét a borsodiak elfogadni vona
kodtak, mire Mátyás király meghagyá, hogy a ki azt az adás-vevésben el 
nem fogadja, annak minden vagyona foglaltassék e l , személye pedig 
fogságba vitessék. Ezeknek végrehajtása magára a városra bizatott, s a 
borsodi fő- s alispánoknak meghagyatott, hogy a városnak szükség 
esetében segélyt adni kötelességüknek tartsák.

A pusztítani nem szűnő cseh rablókon (latrones) vitt felso-vidékeni 
fényes győzedelem annyira felhevíté az egész íelső vidéket, hogy Roz- 
gonyinak és Hedervárinak (egri püspök) népe pünkösd előtt harmad nap
pal 5000 fegyveres paraszttal növekedék, kik mind kereszttel valának 
jelelve. Hozzájok csatlakozók Magyar Balázs is egy királyi csapattal. 
A három vezér, az ellenségnek seregei összegyűjtésére időt nem engedendő,

Kaprinai II. 17. I. 2) Fessler V. 23. I. 3) Bonfin dec. III. lib. IX. 370. 1. 4) Kaprinai II. 17. 1. 
5) Prot. Civ. Tóm. I. Ütr, II. Monetaria Nro, 2. 6) Ugyanott Nro, 3,



rögtpn Kassa felé nyomnia, s itt Mislyét fogá körül, melyet a csehek 
a szent-szűz egyházánál, hol a gyógyvíz bugyog ki, megerősítettek, és 
várrá alkottak volt ]). Ez az első véres vívás következtében kezeikbe keiül 
és 400 főből álló őrserege irgalom nélkül összekonczoltatik, csak egy 
asszony nyer neme miatt kegyelmet. Gálszécsre jött ez után a sor, mely 
hasonlólag erőhatalommal vétetett be pünkösd napja körül. Ho gy a győz
tes sereg föleleven ült bátorságának táplálékot nyújtsanak, azt a magyar 
vezérek minden haladék nélkül Sáros-Patak felé vezetik, hol ezen vár 
és több mások birtokosa, Qsztrovai Talaphusz és Axamith, két nevezetes 
cseh vezér tanyázott 2000 gyaloggal és 500 lovaggal, ide értvén több 
hozzájok vonult cseheket. A magyar sereg mindjárt megérkeztével rajok 
rohan a Botkő mezején 2), de igen vitéz ellentállásra talál, mely azon
ban végre a nagyobb erő által megtöretik. Hatszáz marada a csatatéren 
és ezek közt maga Axamitli, kétszáz juta fogságba, kiket Rozgonyi Val- 
gatával együtt Budára külde a királyhoz; a többi elszéledve, de nagyobb 
részt a mindenfelé feltámadott pórnép martaléka Ion, csak 200 menekedék 
meg és ezekkel Talap] msz 14 lovaggal. Ez Sáros felé vonult az egri 
püspök által üldöztetve, ki útjában Jászót szállottá meg. A várnagy 
1 derszky,látva, hogy itt nem tarthatja magát, az őrseregnek nagyobb 
részével kiszökik, és a berzeviczei várba vonul 3). Jászó más nap átadatott. 
Nem soká követte példáját Sáros is, bár mind a természet mind a mes
terség egyaránt nyújtott annak erősséget. Midőn Berzevicze alá ért a 
magyar sereg, Uderszky már ezen várat is elhagyta volt. Ezt Rozgonyi 
István pénzen vásárolta meg a csehektől, és miután Bcrzeviczi István 
neki ezen összeget megtérítette volna, azt neki átadta; kevéssel azután 
ez Mátyás által várnagynak is neveztetett abba.

Ezen fényes győzedelinek a csehek erejét ugyan nem törék meg,
de még is Mátyást ezen oldalról egy darab ideig biztosították, és ural
kodásának az országban nagy erkölcsi erőt adtak. Azért még azoknak 
folyama alatt készületeket kezde tenni Fridrik éllen, rajta a korona kia
dásának oly csúfos megtagadását megbosszúlandó. Mátyás azon ország- 
gyűlés megtartására, melyet Szegedre december 16-kára tűzte volt, a min. 
den megyéből négy követ küldésen kivül, egyszersmind Kassa városának
azok elküldésére meghívó levelet küldött 4).

------  61 ------

1) Féssler V. 3l. 1. 2) Kaprinai II. 204. 1. Sssirmay Nőt. Hiat. C'öm. Zempl. 3 5 . I, 3) Fcssler V* 
32. I. 4 ) Kaprinai I. 307.1. II. 217. 1.



1450. A Mátyás és Fridiik közt kiütött háború, később pedig ennek
gy Őzedelme ugyanis Giskrának és társainak uj életet adtak. Mátyás 
mindjárt ezen év elején az ellenök előbb küldött Hédervári László egri
püspök helyébe Paloczi László országbírót rendelvén, ezt a püspöknek
társával Ónodi (Jzudar Simon főudvarmesterrel, nekiek nagyobb tekinte-Ö J
tét adandó, a felső vidékeken országos kapitányoknak nevezte ki; később

^  M M  Г I l----М М ^

pedig martius 27-dikén újabban meghagyta K assa városának, hogy ezen 
kapitányainak engedelmeskedjék, őket, midőn akár együtt, akár egyen
ként szólíttatik fel állalok, egész erejével, minden népével és erőmüvei
vel segítse, egyszersmind értesítvén, hogy az esztergomi bibornok-érsek 
és több más egyházi nagyokkal tartott tanácskozmány következtében 
ő maga is nem sokára táborba szálland az ország belső csendét háborító 
idegenek ellen. Ostrovai és Heuwaldti Talaplmsz János és Pozogai Jakab 
a keresztesi (csenelovi) — Knyesicz Mátyás sárosi alispán és a sárosi, 
— s Rudnokovai Péter az njvári (Noví Castri) várak kapitányai különö
sen Bártfa környékét pusztíthatták és János szklabinai grófot, valamint 
Bártfa városának biráját, esküttjeit, s az egész polgárságot békére szo
rították oly feltétel alatt, hogy ha Palóczi László, ezen vidék kapitánya, 
a csehekkel közönséges békére lépne, ezen különös egyességök megszün
tetésével ők is részesülhessenek ennek pontjaiban. Palóczi, úgy látszik, 
a felső vidékeken valósággal meg is jelent, háborúzásait elkezdette; azon
ban (igyekezeteinek eredményéről adatok tökéletes hiányában mitsem 
mondhatunk; annyi bizonyos, hogy a kassaiak által híven segittetett, 
az eperjesiek ellenben kötelességöknek nem feleltek meg. Mert a király 
a kassaiakat ezen év végével (azaz decemb. 1-én) hozzájok intézett leve
lében, liűségökért megdicséri, nekiek jutalmat ígér, őket kegyelméről 
jövendőre is biztosítja, s felszólítja, hogy az eperjesieket hasonló buz- 
góságra igyekezzenek bírni ]). Még László király idejében némely viszál- 
kodások miatt több nagy-bányai polgárok kénytelenek voltak liazájokat 
elhagyni. Ezek közöl többen részint Kassa, részint Bártfa városaiba von
ták magokat és itt szegénységben éltek, minden vagyonuk elkoboztatván; 
de Szilágyi kormányzósága alatt folyamodtak ezek kegyelemért, mit 
mostan meg is nyertek 2).

1460. A Csanádi összejövetel után Mátyás személyesen a felső-vidékre 
jött a csehek ellen folyamatban lévő háború folytatására, az alföld oltal
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1) Prot. Civ. Tóm, II. Nro ЗІ0. Kaprinai II. 363. 1. 2) Kapriuai II. 3GT. I.



mát tovább is Szilágyira bízván. /V mint Mátyás Kassa vidékére jött, 
rövid idő múlva Podiebrád Postopuczi Kostka Zdenko Magyarországra 
küldött követe által meginté Mátyást mátkájának elvitelére *), egyszers
mind őt ezen tárgy bevégzése tekintetéből egy személyes összejövetelre 
híván meg Olmttezbe. A király azonban, ki ekkor Kassán tartózkodók, 
ezt nem fogadá el, és cseh követtel abban állapodék meg, hogy Podie
brád Olmüczben, ő pedig Trencsényben jelenjen meg december 29-én, 
és innen királyi arája mikor és mi módoni átadásáról, a menyekzőről, 
a jövendő királyné állásáról Mátyás udvarában, és ha ez nálánál előbb 
találna meghalni, özvegyi tartásáról, valamint a Strazsniozon a két feje
delem közt minden ellenségeik ellen kötött kölcsönös szövetség és barát
ságos egyezség mikénti végrehajtásáról követek által egyezkedjenek. 
Mátyás ezen tárgyban Kassán november 21-én tőn intézkedéseket Podie- 
brádhoz2). A király elébb mintsem a városba jött volna november 11-én 
még Eperjesen volt, innét nehány nap múlva Kassára jött, a sz. Erzsé
bet napját (nov. 19-én) megünnepelvén, több napon át itten időzik. Mátyás 
szenvedélyes vadász lévén, a városi erdőkben, melyek Szokolo vidékén 
terülnek el vadászhatott, hol a népmonda szerint egy bölényt is ejtett. 
Szokolo várban (ez mostan romokban hever s a szokoli lakosok által hra- 
deknek (várnak) neveztetik) a vadászatban elfáradt király megpihenvén, 
mire közel ahoz mai nap is egy kút Mátyás király kútjának, és a ren
getegben egy út Mátyás király útjának neveztetik. A király mint az 
oklevelek bizonyítják még november 25-én is Kassán volt, és csehek 
ellen foglaltatott háborúban kifáradt katonaságát téli tan vára bocsátván, 
maga pedig Budára utazott 3).

1461. Felső Magyarországon nem mentek a dolgok Mátyás kíván
sága szerint. O ugyanis még* a múlt év végével a cseh háború folv-ö  o  J  o  o

tatását Szapolyai Imrére bízta volt, melléje adván mint alkapitányokat 
Szapolyai István és Báthori Istvánt, később pedig Upor Lászlót, kik közöl 
az első Imrének testvéröescse, eddig darabantok vezére volt Esztergom
ban 4). Szapolyai István és Upor László sikeretlenül szállották meg 
Riclmo és Sáros várait, melyek a Kosztkával kötött egyesség ellenére 
tovább is a csehek birtokában maradtak vagy általok vissza foglaltattak. 
Mátyás felszólította volt a felső-magyarországi városokat mondott kapi-
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1) Engel 111. 239. 1. 2) Kaprinai II. 453. 1. 3) Katona VII. 376. 1. 4) Engel 111, 242. 1.



tanyainak segítségére J), de ez sem volt elégséges a csehek makacsságá
nak megtörésére. Szapolyai István ugyanis csakhamar Sáros körülszállása 
után a hegytövében lévő faerősséget megvívta, de a hegy csúcsán föl
emelkedő vár megvételében sikeretlenűl fáradozott, sőt távollétében gya
logsága egy rohamot kisértvén meg, tetemes veszteséggel veretett vissza. 
A cseh vezéreknek, Pán Mátyásnak, Korabinnak, Maginnak, Beliánnak 
és Rusziánnak ezen győzedelem által növekedék bátorságuk, a várból 
kiütének, egész Szebenig előnyomulának, hol akkor Szapolyai épen téli 
tanyáját tartotta. A körüíszálló sereg lovassága mindjárt utánok vágta
tott ugyan, de csak Szóbelinél érte őket el, épen midőn a meglepett 
várost vívni és meggyujtani készülének. Itt egy véres és sokáig két
séges csata fejlődött k i ; a magyarok végre kénytelenek a nagyobb erő
nek engedni, egy közel erdőben keresvén menedéket; azonban a csehek 
is tetemes veszteségük által meggyengülve, tanácsosabbnak látták szán
dékukkal felhagyni, és újra váraik megé vonulni. Az ily esetek jövendő 
akadályoztatására István Sárost szorosabban körülfogta ugyan, de vívá
sával felhagyott, és éhséggel kivánta azt eszközölni, mihez erővel nem 
volt reménysége 2). De így sem ért sokáig czélt. A megszállottak Len
gyelországból segédseregeket és ezek által élelembelieket kapván, uj erőt 
nyertek. Azért majusban meghagyja Mátyás a bárfaiaknak, hogy Len
gyelországból jövő cseh rablók ellen fejenként keljenek fel, Szapolyai 
István és Upor László alkapitányainak egész erővel legyenek segítségül 3), 
a Sárost és Újvárt megszállott seregeinek lőport és dárdákat küldjenek 4). 
E mellett Kassa városától az újvári (Sárosban) fallerontására a készítője 
után pethorealnak nevezett faltörő erőmüvét (bombardam) kéré ki 5), 
az abban történhető kár megigazítását ígérvén (i), egyszersmind pedig 
annak eddig a haza javára tett és ezután teendő költségei fedezése 
tekintetéből megengedi, hogy a kassai pénzverő házban Mondrár András 
és Neyzigler János igazgatósok feliigyelése mellet 100 márka ezüstöt 
ki verethessen ”). E pénzverési jog következő évben kassai polgár (később 
biró) Tokiár Jánosra ruJiáztatott át, és az 1467-ik évben a király által 
újra megerösíttetett.

1) Wagner Dipl. Comit. Sáros. 70. 1. 2) Boufiti Dee. III. libr. X. 383. 1. 3) Kaprinai II, 402. 1.
4) e. h. 403. 1. 5) Prot. Civ. Tóm. II. de anno 1461. Nro 321. 6) Kaprinai II. 495. 1. A király térít- 
vénye ezen erömü valóságos átvételéről kelt jnnius 24-én 1461. 7) Prot. Civ. Tóm. I. litr. H. Monetaria
Nro 1. E pénznemből egy arany forintra 300 egész- és 600 fél fillér számíttatott.



Még mielőtt Mátyás Sáros alá megérkezett volna, a vár éhség által 
kényszeríttetve megadta magát, az őrsereg bántás nélküli elmenetelt nyer- 
vén Azután megadta magát az újvári vár is.

1402. A királyi városok pesti országgyűlésen jelen nem lévén, maga 
a király által vettetékkirájok az adózás mennyisége tehetségükhöz képest, így 
Bártfára 2000, Kassára 5000 arany forint. Még ez év augustus 10-én 
Mátyás szólította fel hű Kassa városát a magyar korona kiváltására szük
séges összeg részének fizetésére, mire a város a vált sás* összeg tizenket-o  © 7 ІГ .  Т-ГГ.М
tecLxéazét шяо-а fizette, ki 2), a többi városok is hasonló arányban rovat- 
tak meg, a nemesség pedig vetekedve vett részt ezen teher lero-
vasf

w

A Fridiikkel kötött béke iránti tanácskozások közakarattal és ily 
fényes eredménynyel fejeztetvén be, tárgyalás alá vétetett a Giskrával s 
társaival kötött egyezség is. Ez ellen ugyanis Szapolyai Imre, testvé
rével Istvánnal együtt, a felső városok által, melyeket ez iránt Mátyás 
különösen fölszólított volt 3), segíttetve, az esztendő elején szerencsésen 
harczolt; Sáros és Újvár megvétele után Bichnót, Szepest és Késmárkot 
kevés hónapok alatt hatalma alá hajtá 4). Másfelül a lőcsiek a Tepla 
begyét megszálló cseheket megrohanván, őket megverték, 60-at közölök 
elfogtak, és mindjárt nyársba vonták 5).

Giskra. múlt évben még oly hatalmas volt, hogy Fridrik császár az 
ő barátságát is kereste. Magához hivatta Giskrát Gréczbe, ott őtet a 
maga hűségére feleskette, és az ausztriai herczeg Albert ellen küldött 
seregének vezérévé nevezte, kit ő három óráig tartó liarez után megsza- 
lasztott. Ezen győzelemnek az a haszna Ion, hogy julius 1-jén maga 
a császár kibékült, mely békességre Albert annyival tanácsosabbnak gon
dolt ráállani; mert Mátyás hallván, hogy Mahomed török császár Bel- 
grád felé igyekszik, a segítő seregét Alberttól visszahívni kényteleníttetett. 
Látván Giskra, hogy a csehek állapota az országban napról napra csök
ken, Ő is magába szállott, és Mátyáshoz küldött levelében nyilatkozott, 
hogy az országból önkényt kimenend, ha Mátyás hozzá biztosokat kül- 
dend, ő azoknak a még hatalmában levő várakat is átadandja (:). Midőn 
Mátyás biztosai Giskrától a várakat átvették, őt magát el nem bocsáták, 
hanem a meghagyott rendelés szerint a király kegyelmét nékie Ígérvén, 
_ __ __—

1) Boufin Dec. III. libr. X. 383. 1. 2) Engel iil. 253. 1. 3) Wagner, Dipl. Com. Sáros. 121, 1. 
4) Bonfin Dcc. 111. libr. X. 383. 1. 5) Wagner Annál. Scep. II. 48. 1. 4) Budai polg. lex. II. 135. 1.
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Mátyáshoz vitték, kit ő vidám arczczal fogadott, neki huszonötezer aranyat 
ajándékozott, Lippa és Zolyom városokat kezei közt meghagyá, és saját 
szolgálatijába marasztotta *). Sírt Giskra ezen iáratlan ajánlatokra, és
örökös hűségét esküvel is megerősítette. így lett ezután a csehek pusztítá- 

1 sainak vége, melyekkel az országot huszonkét évig sanyargatták. Gis- 
krának megadása után könnyű volt bánni a többi cseh rablókkal. Gis
kra megadása után, valamint minden egyéb cseh rablónak, úgy Tala- 
phitsznak sorsa is alább szállott. Ez Csehországba haza ment, hol vég
tére oly szegénységre jutott, hogy kezében kosarat hordván, az utczákon 
koldulva kéregetett 2).

1463. Mátyás junius 23-án Futakon kelt levelében Kassa városának 
meghagyá, hogy azon összeget, melylyel Bácsból tett rendelkezése követ
keztében tartozik ezen rendeletének vételével rögtön s mindjárt fizesse 
le Szőllősi Pál mester királyi korlátú oksági jegyző kezéhez. E levelet 
a király saját kezével irta alá 3).

1468. Mátyás midőn Podiebrád beütése ellen intézkedéseket tett 
volna, Pozsonyban kelt levelében Kassa városának, mely előbbi komo
lyan s keményen írt levelén megijedve, mintha nehezteléssel viseltetnék 
iránta, erről őt alázatos kifejezésekben értesíté, tudtul adja, hogy ezen 
levele nem haragból származott, hanem arra őt akkor a szükség kény
szerítette, s így, miután a város említett parancsának engedelmeskedve, 
a kivint pénzt maga idejében megküldte, azt jó szívvel vette s küldött 
levelével nyugtatványozza 4).

Az országgyűlés bevégzése után Mátyás még hoszszabb ideig maradt 
Pozsonyban, aztán lement Budára, hol az év végét töltötte. Itt vett tudó
sítást az iránt, hogy némely, hihetőleg lengyel rablók másfelé elfoglal

sz tatását használva, Kapi várát Sáros megyében elfoglalták, egy kis csa
pattal Szapölvai Imre szepesi grófot küldi a felső-vidékre, egyszersmind 
pedig meghagyja Kassa, Bártfa s Eperjes városainak, hogy őt ezen mű
ködésében ágyukkal, puskákkal s más vívó eszközökkel segítsék 5).

Kassa városa panaszolja Mátyás királynak, hogy ámbátor az ország- 
rendéi Semsei Frank Lászlónak saczai várkastélya elrombol tatását még 1449-ik 

i évben megrendelek, ő azonban afrnak fejet hajtani nem akar, nékiek az, 
ha netalán az ellenség- kezére kerülne veszedelmükre lehet. Kassa ezen

1) Hunyadiak kora III. 255. 1. 2) Budai poíg. lex. Iíí. 3í)2. I. 3) Hunyadiak kora XI. G2. G3. 1
4) U. o. 347. 1. 5) Wagner Dipl. С'ош. Sáros 72. I. Budai poíg. Іе̂ . Ш. 149. 1.
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előadásra azon választ nyeré, ha Semsei Frank a szétbontandó erősséget szét 
nem hányatná, azt vigye végbe saját erejével, mit egyszersmind a város tel- J 
jesített is 1). í

1409. Mátyás mindjárt a cseh királynak megválasztási napján Olmü- 
ezen történt eseményekről, mint a hit és az ország javát érdeklő dolog
ról, magyar alattvalóit körlevél által értesítette. Ezen eseményekről szóló 
körlevelet Kassa is megkapta 2). A király tudósítja Kassát, hogy julius 
27-ik napján Podiebrád György eretnek fiát Victorint Wessele városá
ban sereg*einek minden veszélye nélkül elfogta és mindig fogva tartja 3), 
Mátyás Csehországból visszajötte alkalmával Esztergomból értesíti^ Kassa 
városát, hogy Vámosi Vajdafi Pál magtalan halála után a koronára szá- 
lott várai s jószágai átvételére titoknokát, László budai prépostot kül
dötte k i ; minek következtében meghagyja a városnak, miszerint ha ezen 
várak átadásának az illető várnagyok ellenszegülnének, akkor László pré
post, vasry Parlagi György diós-győri várkapitány megkeresésére ezen 
várak és jószágok erőhatalommali elfoglalására minden népével és hadi 
szereivel segédkezet nyújtson 4).

1470. Mátyás május 2-kán Magyar-Brodról tudósítja Kassát, misze
rint a cseh eretnekek ellen személyesen folytatott háború bevégezhetése 
végett, Csupor Miklós erdélyi vajdának meghagyta, hogy utána számos 
hadi népet küldjön, mire bizonyos összeg kívántatik; miután pedig ez 
jelenleg a város segélye nélkül ki nem állítható, komolyan meghagyja 
neki, hogy levele vétele után legfeljebb 15 nap múlva gyorsan küldjön 
2000 arany forintot Csupor vajdának és ez ügyben hozzá semmi módon 
ne folyamodjék, mivel minden ily lépés nem csak siker nélkül maradna, 
hanem a seregnek ez, vagy hanyagsága miatti elkésését egyedül neki 
tulajdonítaná vétkül; ellenben ha a rábizottakban serényen eljár, köze
lebbi királyi bérét elengedni kész, sőt mind ezen, mind más jó szolgála
taiért vele királyi kegyét éreztetni fogja. V égtére tudatja vele, hogy az 
említett vajda általa fel van hatalmazva, miként késedelmeskedése esetére 
parancsainak teljesítésére minden terheltetéssel is szoríthassa 5).

1471. Rozgonyi Rajnald tárnokmester előre bocsátván, hogy nem

0

1) TimOn Cassov. vet. ac nova 25. I. ~) Kaprinai I. 450. I. Katona VIII. 381. 1. Pray Alinál. 
И. 433. 1. 3) Hunyadiak kora XI. 388. 1. 4) Ugyanott. 397. 393- !• 5) Okmánytár XIII. sz. Ezen 
levelét a király saját kezével irta alá, mely aláírást mi, nagyobb érdekesség tekintetéből okmány
tárunkban hasonmásban közöljük.
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csak az ő rövid hivataloskodása alatt, hanem elődei idejében is a tárnok
székek sok okok miatt elhanyagoltattak és elmellőztettek; mire nézve a 
király nekie az e miatt kárt szenvedők panaszira ezen baj orvoslását 
meghagyta, minek következtében meghagyá Kassának, hogy a többi 
tárnoki királyi városok közt ő is küldjön kebeléből néhány tapasztalt és 

1 érett korú férfiút az általa a közelebbi vízkereszti törvényszakon tartandó 
tárnokszékre 1).

Mátyás Podiebrád halálának hírére, melyet Győrben vett, mindjárt 
Brünnbe sietett és ott nagy tanácskozmányt tarta azon lépések megha
gyása s elhatározása végett, melyeket Csehország mostani állapotjában 
tenni legczélszerűbb volna. Ezen zavaros időben a királyi városok, 
melyekhez intézett körlevelében a király a cseh eretnekek ellen eddig 
szerencsésen folytatott és valószínűleg közelebbről bevégzendo háború 
számos költségei mellett, az alföldi végváraknak a törökök elleni meg-

I ^  i  f  ^

igazítása és fölszerelése szükségét is indokúl vette, egyenként rovattak 
meg, ezen alkalommal Kassa is 1200 arany forinttal. Ezen összeget 
a város Erneszt János zólyomi főispán kezeihez tette le 2).

Míg Mátyás a cseh korona után fáradozott, kevésbe múlt, hogy itt
hon királyságát el nem veszté. Az országban többen elpártoltak tőle, 
s az ifiú Kázmért a lengyel király íiát hívták meg választandó király
nak. Mátyás a lázadók tervének ennyire haladtáról az esztergomi kano
nokok által értesíttetvén, Budára országgyűlést hirdetett; az összeesküvés 
főbbjeihez irott meghívó levelekben, színlelve terveik s a lázadásbani 
részvétök nem tudását, dicsérte hüségoket, s az ország iránti érdemeiket, 
s biztosítá őket, hogy a még, mint állítá, ismeretlen lázongok ellen Őket 
egész hatalmával védendi. Azután Csupor Miklóst és Szapolyai Imrét 
Kassához küldötte, hogy Kázmér bejöttét a város segítségével gátolják 3). 
Csupor Miklós és Szapolyai Imre szepesi gróf a vett utasításhoz képest a 
vezérlésökre bízott királyi dandárokkal Kassánál táborba szállottak. így 
a katonasággal Szapolyai Imre és Csupor alatt megrakott, megerősített 
Kassát Kázmér nem merte megtámadni 4) , hanem jobbra fordulván, a 
Boldva jobb partján Szikszónak innen Egeren és Gyöngyösön keresztül 
Hatvannak ment, hová novembeV 8-dikán ért 5). Itt esett nem kis meg
lepetésével értésére, hogy a magyar lázadtak csapatai helyett, melyeknek

1) Hunyadiak kora XI. 428. 42X I. 2) l.’gyauott 442. 443. 1. 3) e. h. IV. 248. 1. 4) Fessler
V. 278» 1. 5) Bonfia Dec. IV. libr. III. 411. 1.
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a Rákos mezején kellett volna vele egyesülni, maga Mátyás várja őt 
Pest alatt csatára kész seregével. Mind ezekre Kázmér az országba]ii 
két hónapi időzése után szégyen szemmel hazajába visszament ]).

1472 A sz. Erzsébet egyház, mely nem egyszerre építtetett föl, 
hanem több századokon keresztül építményekkel bővíttetett, mit leginkább 
az egyház tornyai és a déli kapu bizonyítanak. Ezen egyház gyors 
felépítését leginkább Mátyás királynak köszönheti, mivel a király azon 
uj évi ajándékokat, (numera strennalia) melyek évenként nékie adattak, 
ez évben oly megjegyzéssel a városnak átengedé, hogy azok tíz éven át 
többé nem nekie, hanem a kassai sz. Erzsébet egyház további felépíté
sére fo indíttassanak 2), mire Mátyásnak e valóban királyi ajándéka követ
keztében a munka valószínűleg kettőztetett erővel folytattatott, sőt ered
ménye tovább is terjesztetett ki, mint 1482-ik évig; mert következő évi 
városi számadások említést tesznek 90 magyar forintról, melyet a pénztár az 
egyháznak ajándékozott szolok eladásából vett. Kérdezvén m ost: a Mátyás 
által ajándékozott pénzből mely részei építettek az egyháznak? a feljegy
zett évek és czímerek a következőkre mutatnak: a déli alacsonyabb
torony magas ablaka felett nagy czímertábla látható, melynek középső 
paizsán Magyarország négy folyói fordulnak elő, felette a királyi korona 
E paizsot hat kisebb paizs veszi körül, melyeknek egyikén a Corvin 
családé, a többi a király által birt országoké* e czímer joggal sejteti velünk, 
mikép a déli toronynak e felsőrésze Mátyás által a kassai községnek 
elengedett újévi ajándék (numera strennalia) pénzeiből épült, s hogy a 
kassaiak a király országainak czímeit hála jeléül tevék ide, továbbá 
Mátyás korában a déli kapu külső díszei is felépítettek: sőt ]vihető, hogy 
a kassai polgárok még későbben is akarták Mátyás emlékét és érdemeit 
e részben örökítem, midőn a déli kapu előtti előcsarnok elkészülvén, 
oldalára egy, az oszlop és íiala idomából összeszerkesztett kis építményt 
helyeztek, melynek teteje egyik oldalán az ország, a másikon Mátyás 
czímerét, a harmadikon pedig paizson keresztbe.jjütt ké t .nyilat mutat, miket 
némelyek az építőmester jelének tekintenek. Korabinszky véleményéből 
kiindulva, az említett kis építményben egy lámpácska helyezve vala. mely 
Mátyás nagyobb emlékére estenkint égettetett. A. király iránt ezen emlé
kezetes tisztelet meddig gyakoroltatott vala nem tudatik. Végtére Mátyás

1) Engel III. 310. 1. Budai polg, lex. III. 537. 1. 2) Okmánytár XIV, sz.



korában és ajándékából épült az egyház belsejében levő szentségház is 
(tabernaculum).

1475. A mint Mátyás Morvaországból visszatért, Budán a török elleni 
hadjárat elrendelésére országgyűlést tartott. A gyűlés után Mátyás szemé
lyesen a török ellen megindult, s erről értesítvén Kassát, hogy mivel 
nekie az országon kivül kell időznie, maga helyett az ország ügyeinek 
elintézését Szapolyai szepesi örökös grófra bízta és míg ő vissza nem tér, 
mindenben engedelmeskedjék, és őt mint saját személyét tekintse s 
tisztelje ]).

1470. Mátyás a török hadijá ratból haza érkezvén, mindenekelőtt a 
karok és rendek által megint hihetőleg az ő távollétében tartott ország
gyűlésnek, hol a megjrei nemesség követek által volt képviselve,' vég
zéseit helyben hagyta, aztán pedig sikeres lépéseket tett, hogy mindjárt 
a tavasz kinyiltával a törökök ellen egész erővel fölléphessen. Hogy 
Mátyás a törökök ellen erősen készült, kitetszik a királynak april 26-án 
Toklár János kassai biróhoz Budáról intézett leveléből, melyben annak 
tudtára adván, hogy Szapolyai Imre szepesi örökös grófot a török elleni 
hadi járatba minden népével együtt magával viendi és ezeknek kitartá
sára Abauj vármegye adójából 1000 arany forintot utalványozott, meg- 
hagyja neki, mint a mondott adó beszedőjének, hogy az említett összeget 
levele vételével minden haladék nélkül adja át a szepesi grófnak, vagy 
a küldött levele előmutató emberének, és legyen gondja, hogy fizetésbeni 
hanyagsága miatt a gróf szolgálatában ne hátráltassák 2). Mátyásnak a 
török elleni készületei nem akadályoztaták őt menyekzőjérőli gondosko
dásában. A király arájának diszes fogadására, menyekzőjének ünnepies 
megülésére, és az uj királyné megkoronáztatására rendkívüli készületeket 
tett Budán.

Innét hívták meg György budai és György pécsi prépostok (az 
utolsó egyszersmind királyi kincstárnok) a kassai birót Tokiár Jánost 
a város küldöttségével együtt, Beatrix nápolyi király leányának Székes- 
Fehérvárott tartandó megkoronáztatására és Mátyás király menyekzőjére 3). 
E prépostok a városnak, és ennek birájának meghagyták, hogy az ez 
alkalomra megkivántató konyhaeszközöket minden késedelem nélkül sze
rezze s küldje meg: u. m. 200 fazekat, 100 vaskanalat, 50 vasnyársat 
különféle konyhakésekkel* A fazekak (Item emantur et disponantur olle
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J) Huny ad. kora XI. 546. C 47. 1. 2) Ugyanott 553. 552. 1. 3) Okmánytár XV, Ha.
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mag ne CC. ex qnibus X. olle tani magne sint in qnibus duó boves co- 
quere debeantur, item olle XX. sint tales in qnibus duabus unus bős 
coquere debeat; cetere olle sint mecliocres et minores.) közöl 10 oly nagy 
legyen, melyekben két ökör, 20 pedig, melyeknek kettejében egy 
ökör főzethessék; a többiek lehetnek középszerűek vagy kisebbek is. 
Azon pénzbeli kiadások, melyek a konyhaszerek, és a szekér megvásár
lása által nekiek okoztattak, majdan a királyi adóba beszámíttatnak ]).

A királynét, ki september 18-dikán indult meg Nápolyból, valamint 
az őt kisérő követséget megkülönböztetéssel fogadták az olasz városok, 
kivált Ferrara és Velencze. Innen kezdve majd minden nyomton uj meg uj 
követségek fogadták a királynét, a fejedelmi vőlegény és' az egész ország 
őszinte hajlandóságát, szeretetét és örömét kifejtendők. Székes-Fehérvár
hoz közel deczember 10-dikén személyesen elejébe ment maga a király, 
fényes udvara, az ország nagyai, az előbbkelőbb, az akkori művelt világ 
majd minden részeiből megjelent vendégei kíséretében, mintegy órányi 
távolságra. Itt három sátor volt a szabad mezőn felvonva, az egyik 
egészen karmazsin bársonynyal kibélelve, a bémenetel előtt 12 vég posztó 
takarván be nagy távolságra a földet. Ennél állapodék meg a király 
a bosnya királynak és a többi fejedelmek követeinek kíséretében. Nem 
soká megjelent Újlaki Lőrincz a királyné által előre küldve, érkezését 
jelentendő, és nevében a királynak egy drága gyémánt gyűrűt és egy 
koszorút benyújtandó. Nyomban követte őt maga Beatrix is egy ara
nyozott zöld bársonynyal bevont drága hat lovas kocsin. A posztóval 
bevont térség előtt szállá le és az őt itt megköszöntő mátkája előtt mind
járt térdre akara ereszkedni, mit azonban ez nem engede meg, őt föle
melvén, és a sátorba vezetvén. Itt az olasz fejedelemnőt Gábor kalo
csai érsek anyai nyelvén köszönté meg a király nevében, mire ő röviden 
és mindent elbájoló kifejezésekben felelt. Ez után a pfaltzi követ a 
maga és több követtársai nevében fejedelmeik személyes meg nem jele
nését mentegetve a királyi párnak szerencsét kivánt menyekzőjéhez, 
mire a királyné szónoka által felelt. Trombitaharsogás jelenté a megin
dulás perczét. A királyné fejér, a király pej paripára ült, melyeken 
aranynyal hímzet és drága kövekkel kirakott szerszámok és csótárok 
fénylettek. A kiterített posztón mindjárt a főuraságok eltávozása után 
az összegyülekezett vidéki pórnép és az olaszok viaskodva osztoztak

1) Okmánytár XV. az.
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meg’. Л város előtt Kristóf bajor herczeg és müncheni Vilmos lovag a 
királyné előtt oly nagy erővel ütöttek párviadalban össze, hogy mind 
ketten leesének a lóról. Ekkor a velenczei követek a rendet vakme
rőén felbontották, mindent elkövetvén, hogy a királyi pár után az első 
helyet foglalhassák. A város kapuinál fogadá a királyt és aráját a pap
ság szent ereklyékkel és innen sz. István egyházába kiséré , hol lovaik
ról leszálván egy menyezet alatt vezettettek a karzathoz, melyen ünne
pélyes Téged Isten dicsérünk tartatott az egyházi szertartásoknak egész 
fényével. Azután Mátyás Beatrixot szobáiba kiséri, maga pedig a pré
posthoz szállá. Más nap megint igen fényes isteni tisztelet tartatott, Gá
bor püspök mondván a misét elbájoló hangászat kiséretében.

Harmad napra, azaz csütörtökön deczember 12-dikén volt a királyné 
koronázása. A király a fejedelmek és az idegen követek kiséretében jelent 
meg az egyházban kirendelt időben. A velenczei követek itt a többek 
elejébe akarának nyomulni, de a követek közt az utolsó helyre utasít- 
tattak ]). Nem soká megérkezett a királyné is a király anyjának társa
ságában nagy kísérettel, és a fő karban elfoglalá a számára készült ülést. 
A királylyal szemben a bosnya király ült gyöngyökkel eg'yített arany 
szálakból szőtt palásttal, melyen egy nagy aranyos kapocs 500 gyémánt
tal és sok más drága kövek ragyogtak; az egész 35 fontot nyomott. 
Kevéssel ezután megjelen a papság is, és midőn Vetési Albert veszprémi 
püspök a misét az agnusig elénekelte volna, az oltár elébe vezettetett a 
királyné, hol függöny megett levetvén felső ruháját, egy más, arany kel
méből készültet öltött magára, mely jobb karján és vállán nyitva volt, 
és egy veres arany palástot vetett nyakába. Azalatt a bosnya király, 
ki a királyi pálezát és almát vivé kezében, Mátyás elejébe megy és őt 
az oltárhoz kiséri, hol mind ez mind Beatrix letérdepelnek; a királyné 
felavattatik, a szentelt olajjal válla megkenetvén, miután a szent egyház
nak hűséget esküdt volna. Erre a nádor megkérdé a királyt, kivánja-e 
a koronát felesége fejére tétetni, mire ez igennel felelvén, a nádor és az 
ország több nagyai a koronáztatást szokott szertartással véghez vitték. 
Harsogó trombitaszó tudatá a számosán Összegyűlt néppel ennek meg
történtét. Ezután a király helyére visszamenvén, nápolyi király fiát, 
Kristóf bajor herczeget és számos másokat lovagoknak ütött. A koro
názást nagy ebéd követte két asztalnál; az elsőnél, mely négyszögü volt,

1) Hunyadiak kora IV. 486. I.



a királyi pár és a nápolyi királyfi, a másiknál, mely kerek volt, a nápo
lyi érsek Lajos, és Ottó bajor herczegek s a többi fejedelmek követei 
ültek. Huszonnégy étel vitetett ezen asztalokra, mind nagy urak által. 
Ebéd után bajnokjáték mulattatá a magas vendégeket Fridrik lignitzi 
és Kristóf bajor h erez egek közt, melynek következtében mind kettő 
leesett lováról.

Pénteken megindult az egész koronázási nép Budára, de csak vasárnap 
ért ide és ekkor tartá fényes bemenetelét. Megnyitó ekkor az ünnepé
lyes vonalt egy csapat katonaság, 4000 csinos lovag, több csapatban, 
mindegyik előtt czifra trombitások és hangászok lóháton; ezek Után 
mentek az idegen hatalmasságok követei. A követek után jött kilencz 
udvarnok, az ország szineibe öltözve, drága ruhákkal, ezüst kardokkal 
oldalukon, szép paripákon; kíséretükben volt ugyanannyi apród hasonló- 
lag ünnepélyesen öltözve. Ezek után ment a király maga drága gyön
gyökkel és kövekkel hímzett arany palástban szürke ménen, minden 
német divat szerint készülve; kiséré őt apródja büszke paripán két paj
zsát tartva kezében; egyedül ennek lova és minden készülete megért 
4000 aranyat. A király mellett lovagolt a nápolyi királyfi, utánok jöt
tek több királyi udvarnokok, vert ezüst kengyelekben és zászlókkal pari
pákon. Ezt követte a királyné almás szürke paripán sárga selyem pa
lásttal, és alatta gazdagon aranynyal hímzett ruhában, koronát viselvén 
fején, oly dúsan öltözve, hogy egészen aranyból és drága kövekből lát-

*

szott alkotva lenni. Az egészet bérekeszté nyolez csillogó kocsi, min- 
denik hat szürke mén által vonatva. Mindenek előtt a zsidó község 
köszonté meg a fejedelmi párt, 24 lóháton, mind gesztenye színű ruhá
ban és strucztollas süveggel, 200 gyalog veres zászlóval; elől ment egy 
tisztes öreg zsidó, ki körül fia ugratta paripáját és a ki kedveskedésül 
egy nagy szelenczét tiz font vert ezüsttel ajánlott az uj királynénak, 
az egész csapat Efodos fővel és énekléssel mutatván örömét. A város 
előtt egy térmezőn összeütöttek a bajor Kristóf apródai, mindkettő leesett 
lováról; csakhamar ezután két más lovag is megkisérté egymás ellen 
vitézségét, de ugyanazon eredménynyel mint az előbbi, min a királyné 
annyira megijedt, hogy élénk sikoltással töltötte be a léget. A város 
kapuinál a királyt arájával a papság ünnepélyes öltözetben és szent erek
lyéket hozván magával, fogadta, s innen a sz. Mária egyházába kisérte. 
Innen a királyi lakba mentek. Mátyás itt elbocsátotta kiséretét s mátká
ját maga vezette szobáiba.
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Következő kedden elsőben nagy mise volt, azután az idegen követek 
ünnepélyes kihallgatása, végre nagy ebéd és fényes tánczvigalom volt. 
Az ebédlő gazdag szőnyegekkel volt feldíszítve. Nyolcz asztal volt terítve; 
a királyi pár és legfőbb uraságok számára rendelt asztal előtti falazatot 
aranyos szőnyeg borítá, az asztal fölött pedig selyem mennyezet vala, 
melyen a király és királyné czimerei s a korona araynyal és gyöngy
gyei hímezve. Fölül a fejedelmi pár ült, jobb felül a nápolyi királyfi az 
olasz követekkel és tanácsosokkal. A második asztalnál a király anyja 
ült az úri hölgyekkel; a harmadiknál a többi nápolyi nagyok és urak, 
a negyediknél a nádor és magyar nagyok és püspökök, végtére a többi 
négy asztalnál a többi urak és nemesek ültek, közöttök kassai biró 
Tokiár János a város küldöttségével is helyt foglalt! l). Az étterem 
közepén, a királyi asztal előtt oszlop körül tiz rőf hosszú és nyolcz 
fokozatú pohárszék emelkődött, melynek két oldalán ezüstből készült 
két egyszarvú 700 márka nehézséggel, három rőf hosszú szarvval állott. 
A pohárszék fokozatain összesen 560 ezüst és arany ivó edény volt. 
Az asztal felett tiszta ezüstből vert hordó függött négy csappal, melye
ken ugyan annyiféle bor folyt. Az asztal előtt aranyozott nagy csésze 
és egy ember magosságu 600 márkát nyomó ezüst kút vala öt cső\el. 
Mindenik asztal számára külön pohárszék volt, arany és ezüst edények
kel, serlegekkel, kannákkal s. t. b. Az ételeket magyar zászlósok hor
dották fel, előttük menvén Hinko a cseh király fia, a bosnya király és 
münszterbergi herczeg, midőn a királyi párhoz, s négy magyar, német és 
cseh úr, midőn máshoz vitték. Ebéd fölött érkeztek meg az ajándékok 
a királyné számára a magyar uraktól és városoktól, legalább 100,000 ara
nyat érők 2). Ebéd után az asztalok elszedettek s a tánczvigalom indult 
meg. Az első táncz a német követeké és tanácsosoké volt, a másodikat 
Kristóf bajor herczeg, a harmadikat a mátkapár nyitotta meg, a negyediket 
a nápolyi királyfi testvérével, az ötödiket a nádor, a hatodikat végre Újlaki 
Lőrincz.

Kővetkező napokon is lakomák, küzdélyek kéjrándulások s egyéb 
mulatságok váltakoztak egymással. Deczember 22-kén végre az esketés 
volt sz. Mária egyházában, hol a király és királyné számára az oltár 
két oldalán két pompás trónszerli ülés vala. A pompás mennyezetet a 
fejedelmi pár fölött hat herczeg tartotta, az esketést Gábor egri érsek

1) Okmánytár XV, sz, 2) Hunyadiak kora IV, 490* 1.
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végezte. Erre megint fényes lakoma következett, mely alkalommal a 
külföldi követek nyújtották be ünnepi ajándékaikat. A nászünnepélyeket 
végre a király egyik rokonának, Pongrácz erdélyi vajdának haláláról 
érkezett gyászhir szakasztá félbe. Most fényes temetési ünnepély tartatott, 
melyet halotti tor követett >). Ez alkalommal az erdélyi városok a királyné
nak 39 aranyozott serleget, 6 szép lovat és három sólymot ajánlottak 2).

Az ozmánok tudosíttatván, hogy Magyarországon minden a király 
lakadalmával van elfoglalva és az ország* védelméről senki sem gondos- 
kodik, ezen kedvező körülményt használandók, a csak kevéssel ezelőtt

J '
Szendrő vidékén felállított öt erősség megvívását vették ezél]ja 3). Ez 
után az egész csapat két felé oszlott; az egyik, mely 30,000 fegyveres
ből áll ott, Erdélybe ütött, majd minden ellentállás nélkül keresztül kasul feldulá 
az egész tartományt nagy zsákmánvnyal és 40,000 fogolylyal tért meg.
Ily vakmerő pusztítást az ozmánok még eddigelő nem tettek volt 4).

1478. Ez alkalommal a törökök megajándékozták az általok feldúlt 
tartományokat a mirigy halállal, mely hazánkban is elterjedt, és a mely •+* 
miatt Mátyás több időt töltött a felföldön különösen Kassán a királyné 
társaságában 5). A mint a mirigy-halál az országban csillapodók meg, 
Mátyás is kassai tartózkodásával felhagyott, s Beatrixxel meg az egész 
udvari kíséretével, mely őt mindenütt követé, Budára elutazott. Mátyás, 
hogy ez útját királyi módon (more regio) folytathassa, a várostól hét 
arany forintot kölcsön vett 6), s magáról saját kezével irt kötelezvényt 
is adott. Ez századokon át a városi levéltárban őriztetett, de e század 
IV-dik tizedében az a mostoha kezek között végkép elveszett. Mátyás a 
kölcsönzött összeget azzal kárpótolta meg, hogy az építés alatt lévő 
kassai városház (curia civitatis) további építtetése folytatására még az 
évben harmincz arany forintot ajándékozott.

Mátyás Kassán kivül Besztercze-Bányát és Körmöczöt is nejével 
Beatrixxal látogatta meg. Itt megmutatták nekiek az arany- és ezüst 
bányákat, s az ezekből nyert nemes érezek olvasztása, s pénzzé átala
kítási módját, mit a királyné csodálkozva tekintett meg 7).

A király még az év nagyobb részét a fővárosban és kedves mulató 
helyén Visegrádon töltötte; itt nevezetes tárgyakról tanácskozott nem

1) Hunyadiak kora IV. 4^2. J. 2) u. o. 3) Dlugoss libr. XIII. Ь43. I. 4) Pethcí krónikája 8'л I.
5) Bonfin Dec. IV. libr. V. 436. 1. 6) Ezen pénzösszeg értékét Henszlmann Imre két ezüst forintra
teszi. Magyar fold és_népejl6. 1. 7) Bonfin Dec. IV. libr, 5, 600 1.



csak a köriilette lévő egyházi s világi nagyokkal, hanem némely ható
ságok követeivel is : így nagyon valószínű, hogy Kassa is kebeléből 
két vagy három polgárt küldött, úgyis mint a leghívebb városa.

1470. Mátyás Olmüczből hazatérve, a még mindig dühöngő' mirigy
halál miatt újra a felső-magyarországi vidékeken tartózkodott, meghalván 
a törökök beütését, némely csapatokat rendel ellenök, feleségét Beatrixot 
Kassa környékére küldi, maga pedig seregei után siet, és a Szapolyai 
István és Geréb Péter alatt Fridrik császár ellen küldött, s már a stájer 
határokon gyülekezni kezdő zsoldosait is magához vonja s a Száva felé 
robog oly elhatározással, hogy a viszszavonuló törököket még eléri s 
megvervén minden zsákmányuktól megfosztja, vagy legalább merészsé
güket saját tartományaikba teendő nagyszerű beütéssel bünteti meg.

1482. Mátyás Abauj, Borsod és több más felső -magyarországi me
gyéknek, melyekben, mint értesült, sokan az uj pénzből 100 fillért egy 
forintban elfogadni nem akarnak, a legszorosabban megparancsolja, hogy 
ezentúl senki egy forintban többet 100 fillérnél követelni s elfogadni 
ne merjen; különben az illető alispányok és szolgabiráknak meg-

ф Ш

hagyja, hogy az ezen parancs ellen vétők javait az ő részére fog
lalják le *').

Kassa városának panasza következtében, miszerint a múlt napokban, 
midőn a város részére annak emberei és cselédei, a király és a jászói 
convent emberével bizonyos idéztetést végezvén visszatértekben Sem se%J * -

helységébe értek, annak birtokosai Semsei László, János és Vilmos a 
nevezett királyi, conventi s városi embereket letartóztatván kegyetlenül 
megverették s vagyonaikat a nádori idéző parancscsal együtt tolok elvé
tettek, Mátyás Pozsonyból hagyja meg Monelli Bernátnak, a diósgyőri 
királyi (királynéi) vár biztosának, hogy rendelete vételével rögtön fog
lalja el a nevezett Semseiektől Sémse helységét, az elrabolt leveleket a 
panaszló félnek adassa vissza s a lefoglalt Semse helységét tartsa meg
mindaddig, míg az iránt tőle más parancsot nem veend.

1483. Kassa városa panasza következtében, miszerint közelebb múlt
sz. Mihály napja körül, midőn némely kassai polgárok négy edényekkel 
megrakott szekérrel szüretre Szántó városába ügyekezve Perényi István
nak Abauj megyei Vizsoly nevű helységébe értek és ott annak vámosá
tól Bálinttól régi útleveleik szerint szabad menetelt kértek volna, ugyan
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azon vámos urának megegyezéséből s annak több vizsolyi jobbágyai a 
Harangok félreverése mellett rajok rohantak, a szekeresek közöl némelye
ket halálosan megsebesítettek, másokat kegyetlenül megvertek, és azon
kívül Fér bér György kassai polgárnak egy kezét összetörték, Mátyás 
meghagyja a jászói conventnek, hogy ezen feladás iránt vizsgálatot té
vén, idézze meg Perényi Istvánt oly móddal, hogy 32 napi határidőre a 

i személyes jelenlét előtt jelenjen meg és egyszersmind nevezett 
vámosát és jobbágyait ugyanott állítsa törvény elébe •).

Még mielőtt azonban az osztrák háborút Mátyás újra elkezdhette 
volna, ujabb aggodalma keletkezék az ország éjszaki részében. Л hatal
mas Perényi Miklós váraiból a csöndes utasokat fosztogatni, zaklatni 
kezdé. Több alattvalói és némely Lengyelországból jövő kereskedők pa
naszára a király neki ismételve irt, őt az utasok és kereskedők hábor
gatásától és ez által a királyi jövedelmek csonkításától komolyan eltil
totta, sőt neki személyes megjelenésre és kicsapongásainak igazolására 
határnapot is tűzött k i ; de ez parancsait makacsul megvetve, előtte meg 
nem jelent, sem a kereskedők és más utasok kirablásaival nem hagyott 
föl, sőt az idegeneket fenyegetései által az országba jöveteltől végkép 
elijesztette. Azért Kassa városának, királyi neheztelésének terhe alatt 
komolyan megparancsolja, (július 21-kén) hogy rögtön minden vívó sze
reivel szál Íja meg Perényi .Miklós sztropkói várát és azt minél előbb adja 
át a királyi harminczadosnak, hoo’y ez után az utasokat védhesse s a káro-J  7 o  J

sultaknak elégtételt szerezhessen 2). Ezen rendeletnek kívánt sikere nem 
lévén és Perényi Miklós rablásait mindig folytatván, Mátyás Bajnai Both 
András királyi udvarnokot küldötte teljes felhatalmazással a dühös vak
merőnek a felső vidékbeli híveinek segítségéveli megszállására, Kassának 
s az illető hatóságoknak october 7-dikén megparancsolván, hogy min
denben , mit az ő nevében rendelend engedelmeskedjenek 3). De még 
mielőtt ezen parancsolat teljesedésbe ment volna, Perényi Miklós meg
halt és testvére Perényi István zempléni főispán, ugyanaz, ki minapában 
sz. Mihály napja körül némely, szüretre Szántóra menő kassai polgárokat 
vizsolyi birtokában megrohanván, ellenök tetemes és vérontással össze
kötött hatalmaskodást követett el, és azóta a városiak ellen hatalmas
kodni meg nem szűnt, Bizonyítja ezt a királynak egy november 29-én 
a szepesi káptalanhoz intézett kemény parancsa, melyben annak meg
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hagyja, hogy azon két rendbeli jelentő levele helyett, melyet a mondott 
káptalan Kassa városa részére Perényi István ellen némely hatalmasko
dások ügyébeni törvényes nyomozásról minap kiadott és melyek helyett, 
miután azok véletlenül elvesztek, a város felszólítására újakat adni vona
kodik, mostani parancsa vételével rögtön adjon az előbbiekkel minden
ben megegyező leveleket, vigyázván a rra , hogy e részben csalás ne 
történjék.

Mátyás előre bocsátván, hogy azon szakadatlan erőszakoskodások 
következtében, melyeket néhai Perényi Miklós és emberei a kézben lévő 
várakból és kastélyokból nem csak idegen kereskedők, hanem hazai vá
rosi lakosok ellen is elkövettek, nem rég még Miklós életében Sztropko 
várát megvívatni parancsolta; midőn azonban emberét kiküldötte, hogy 
Fülek várát hasonlólag vívja és az országutakat tisztítsa meg, Perényi 
István a királyi seregekre lövetett és most azon törekszik, hogy Újvár 
és Sáros váraiba idegeneket vigyen, minek gátlása végett Lábatlani An
drásnak meghagyta, hogy a szomszéd vármegyéket és várakat az emlí
tett várak megvívására szólítsa fel, ennek következtében a legkeményeb
ben megparancsolja Kassa városának, hogy Lábatlani András felszólítá
sára minden embereivel és cselédjeivel, hadi szekereivel különösen pedig 
ágyúival a nevezett várak megszállására keljen fel és Lábatlaninak min
denben, mit az ő nevében parancsoland, engedelmeskedjék !). Deczember 
10-kén Mátyás újra Kassa városának meghagyja, hogy Lábatlani András
sárosi és sztropkói királyi kapitány felszólítására, kit Perényi István eg) éb 
várai közt Terebes megvívásával is megbízott, e czélra küldjön tehetsége sze
rint embereket és erőmíveket, egyszersmind biztosítja a várost, misze
rint nevezett kapitánya mellett eddig tett, és ezután teendő költségeit 
megtéríti, s az ezen segélyét nem fogja megbánni 2).

1484. Mátyás február hó 21-dikén Zipser Kelemen és Szabó Ger
gely kassai polgároknak városuk nevében tett kérelmére, melyben a vá
rosnak a királyi- szolgálatban eddig tett fáradozásai, továbbá a város, 
megerősítésére, különösen pedig egy most építeni kezdett védfal emelé
sére fordított és még fordítandó költségek, valamint a város lakosai által 
a múlt években Sztropkóból szenvedett káraik tekintetéből némi könnyebb
ségért esedeztek, királyi kegyelméből a városnak 1500 aranyforintot tevő évi 
királyi bérét két egész esztendőre elengedi, oly formán, hogy abból a
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város 2000 forintot a maga segélyére tartson meg, a harmadik ezerből 
pedig a sztropkói várból megkárosított lakosokat elégítse ki, s rendele
tének megtartását kincstartójának Orbán győri püspöknek és minden 
királyi kincstartói ügynököknek a legszorosabban kötelességökké tévén.

1487. Máty ás király alatt a bányarendnek nj megállapítása tervbe 
vétetett, az akkor legnevezetesebb felső-magyarországi bányavárosok
u m. Gölnicz, Szomolnok, Ia ló , Rozsnyó, Jászó, Telkibánya és 
Rudbánya küldöttei Kassán tartottak gyűlést, hol új bánya-törvény 
hozatott.

1488. A hadviseletre, valamint az Osztrákhonban még mindig szük
séges zsoldosok fizetésére megkivántató költséget nagy részint a szabad 
királyi városoknak kelle viselnie. Ezen hadi költségek viselésére a király 
által Kassa is felszólíttatott, minden további halasztás nélkül]).

1480. Mátyás Kassa városát értesítvén, hogy a római királylyal 
kötendő üdvös béke végett közelebbről tartandó összejövetel költségeire 
az egész ország általános adót ajánlott, és illőnek találván, hogy ahoz a vá
ros is járuljon, megkéri azt és egyszersmind hííségi kötelességére figyelmez
tetve meghagyja neki, hogy ezen segély pótlékául a levelet vivő embe-

v

rének kezéhez rögtön szolgáltasson 1000 arany forintot, mivel ellenkező 
esetre Orbán egri püspököt és kincstartót utasította és felhatalmazta, 
hogy a város lakóit fejenként és birtokaráuylag rovassa meg, és az így 
kivetett adót tőlök mindennemű terheltetésekkel hajtsa be 2).

1400. Beati ix királyné Komáromból tudósítja Kassa városát, hogy, 
mint már bizonyosan hallotta, férje a király április 6-dik napján meg- 
halálozott, minek következtében ő s az országnak mellette lévő egyházi 
s világi nagyai a régi szokás szerint tartandó királyválasztásra a Rákos 
mezejére levele keltétől (april 17-dikén) számítandó egy hónapra ország- 
gyiilétt hirdettek. Felszólítja azért a várost, hogy ezen országgyűlésre 
küldjön kebeléből teljes hatalmazással ellátott hat férfiút 3).

Mátyás halála után Albert János Ulászló öcscse, némely pártosok 
által magyar királynak kikiáltatván, egyszersmind a trón elfoglalására 
az országba meghivatott. Albert lengyel herczeg 4000 gyalog s 8000 
lovas segédsereget nyer, melylyel mihamar Szebent s Eperjest meghó
dítván, Kassa felé közelgetett. Beatrix az özvegy királyné 400 lovas vitézt 
küldvén a város segítségére, azon okból, hogy a lengyel Ulászlót a kirá

1) Kapriuai 1. 228. 1. 2) Kovaclúcli Supl. ad Vest.. Comit. II. 268. 1. 3) Hunyad. kora XII. 48o. 1.



lyi székbe ültethesse, s vele aztán házasságra léphessen. A királyné 
által küldött segítséget Magyar Balázs Albert pártosa még útközben 
elszélesztvén *). Mind erre azonban a város el nem csüggedett, hanem 
ide bejönni kívánó Albert ellen kapuit bezárá, mire ö azt seregével 
körülvéteté, s Lengyelországból hozott nehéz ágyúival september elejétől 
télen át folytonosan ostromoltatta 2).

l— .i i.u.

1491. Ulászló még múlt év september 18-kán Székesfehérvárott 
magát ünnepélyesen megkoronáztatta, de mind ezen koronázás daczára 
Albert öcscse nem szűnt meg Kassa ostromlásával, minek következtében 
Ulászló Hatvant seregek gyülhelyeül kitűzte, hóimét hadával a város 
ostrom zár alóli felmentésére sietett 3). Kisérték a királyt a főbbek közöl: 
Bakács Tamás 200-, Báthory István 500 fegyveres vitézzel, Beriszló Ber
talan az auraniai perjel maga nem jöhetvén 500 katonát küldött, Kini
zsi Pál hozott 300-, Csanádi püspök Szokolyi János, s Ghúz Osvát külön- 
külön 300 vitézt küldöttek. Egyszersmind Kassa alá jött Szapolyai 
István is szép lovas- s gyalog sereggel Ulászlónak segítségére, kinek 
jövetelét a király megtudván, két mértföldnyi távolságra (Béláig) elébe 
ment. A király már messziről fenszóval köszöntvén fel Szapolyait, ez 
midőn közel lévén a királyhoz lováról leszálni akart, de azt Ulászló nem 
engedte m eg: hanem kezét megfogván vele beszélgetett, s aztán Csermely
völgyből a város alatti táborba kiséretével együtt visszament 4). Nagy 
akadályt okozott a város alatti táborban a rendkívüli hideg, mely nem 
csak Magyarországon, hanem egész Európában is uralkodott. Egy napon 
oly fergeteg' lepte meg a két tábort Kassa alatt, hogy se szekérrel se 
pedig lóval ki nem lehetett indulni abból, kiváltkép egy éjjel oly erősen 
fútt az éjszaki szél, hogy a tábori sátorokat mind felforgatta. A királyt 
körülállották emberei, s csak úgy oltalmazhatták meg a nagy hideg elől 5). 
Lecsillapodván a szörnyű fergeteg, mind a két fél liarczhoz készült. 
Ekkor kijőve az ellenfél táborából egy góliát nagyságú tatár, s hegy- 
kén párviadalra hivá a király seregbeli vitézeket 6). Jaksics Demeter 
Mátyás király egykori tanítványa (alumnus) fogadta el a kihívást, s az 
első rohanáskor kivetvén nyergéből a tatárt, annak fejét levette7). Ezen készü
letek alatt Albert Ulászlót békességgel megkínálta, mire Ulászló örömest 
ráállott, s a békekötés a város alatti táborban február 20-án megkötte-

1) Istvánfi libr. I. 7. 1. 2) Kassai századok. 3) Istvánfi libr. I. 8. 1. 4) Budai polg, les, III.
í>48. 1. 5) e. h. I. 169. 1. 6) Istvánfi libr. I. 13. 1. 7) Istvánfi e. li.



t e t t !), s következő feltételekbe foglaltatott: hogy Albert a magyar király
sághoz való jogáról lemond, Ulászló pedig évenként 3000 aranyat fizet, 
s a Silesiának némely városait általadja öcscsének 2). A már megkötött 
és megerősített békekötés után a király városba ment, a polgárokat, s 
ezeknek elöljáróságát iránta tanúsított hűségért megdicsérte, egyszersmind 
Lapispataki Miklós pártos jószágait Sebes várával Kassának ajándékozá; 
ezenkivül a várost mind azon jószágaiban, melyeket itt-ott pénzen szer
zett vala, királyi adományában megerősítette 3). Végtére pedig szép 
beszéddel továbbra is hűségükbe ajánlotta magát, s innét útját Budára 
folytatta 4). •

A város ostromáról említést tesz egy a sz. Erzsébet egyház nyu
gati homlok felső karzata alatt látható fölirat, mely a párkányzat leg
alsóbb léczáre vörös szinnel van festve: ,,Anno 1491 obsidio erat urbis 
Cassa per annum.“ Nem különben az említett egyháznak éjszaki hom
lokzatában az ostrom emlékezeteiül egy ágyúgolyó meghagyatott, mely 
most is ott látható.

1492. Albert lengyel herezeg felbontá a kassai békekötést, s ismét 
Felsőmagyarországba betört, hol nagy károkat tett, Tokajból 2000 hordó 
bort Lengyelországba elvitetett, s Kassát újra kóbor seregével megszállá 5). 
A király Szapolyai István nádorispánt ellene kiildé, ki Kassától nem 
messze Tarczafolyónál megütközvén vele, s seregét tönkre tette c). Albert 
csak huszad magával szabadulhatott meg Eperjesre , az egész hadikész
letét minden ágyúival a nádorispán elfoglalta. A mint Szapolyai meg
tudta, hogy Albert csak huszad magával menekült Eperjesre, utána indult 
s a várost megszállá, ottan kivánsága szerint Albertet békességre kény- 
szeri té 7).

1494. Ulászló ez év tavaszán Kassán várta be a lengyel urak 
elérkeztét, kikkel innét Lőcsére Albert lengyel király öcscséhez ment, 
ottan vele s több testvérével a két ország közt fenforgó nehézségeket 
eligazítandó. Ulászló, hogy pénztárán, melyet a lőcsei összejövetel vég
kép kimerített, némikép segítsen, Lőcséről visszajövet, Kassán a főren
dekkel gyűlést tartott, s koronázási oklevele ellenére, minden jobbágy
telekre, kivéve a főpapokéit és zászlósokéit, egy arany forintnyi adót

J) Istvánfi libr. I. 13. I I .  1. Palma II. 463- I. Eugel III. 31. I. 2) Pálma e. b. Engel e. b. 
Pray Annál. IV. 21J. 1. 3) Prot. Civ. Tóm. I. litr. B. Privilegia Nr. 4.3. 4) Istvánfi e. b. 5) u. o. 
libr. II. 18. 1. 6) Ugyanott 21. 1* Pethü ki ón. 01. 1. 7) e. b. libr. II. 13. 1. Pethö 03. 1. Engel 
III. 40. lap.



vetett. De a nemesség, az adókivetést alkotmán világ országgyűlésre 
tartozni állítván, ezen önkényes adóztatás miatt több vármegyékben nyug
talankodni kezdett; a zavargásban több adószedő agyonveretett; Erdély
ben pedig a nemesség nyilvánosan föllázadt, s csak a királynak a tarto
mányba®! személyes megjelenése, és Drágfy vajdának kegyetlen szigorú
sága által csillapítathatott le •).

1495. Kassa még Nagy Lajos király idejében 1361-dik évben áru
lerakójogot (jus depositionis mercium) kapott, minden a városon keresz
tül szállító áruktól vámot szedhetni. E jog azonban a lőcseiek által 
megsértetett. Egy időben a kassaiak meghallották, hogy a hegyaljai 
szüretről hazatérő lőcseiek a vámfizetésének kikerüléséből Jászó felé vet
ték útjokat, minek következtében Prechtel Péter polgártársaikat több 
fegyveressel azok elébe Imidé, hogy őket letartóztassák, kik is Márton 
nap estéjén Bodoló helységbe érkeztek, s ott pihenő lőcseieket, borral 
megterhelt kilencz szekérrel s lovaikkal együtt elfoglalva, letartóztatták, 
s aztán Kassára kisérték 2). A lőcseiek, kassaiak ezen tetteikért Ulász
lóhoz folyamodtak, kJ is két év elmúltával Buzitay Cherubin-, Kányi 
András-, s Ruszkay Pálnak meghagyá, hogy Kassát az említett hatal
maskodásért törvénybe idézzék 3). Ebből úgy látszik, mintha ez eset 
következtében 1504-dik évben a XIX törvényczikk hozatott volna. Lőcse, 
mely hasonlókép a város árúklerakójogát megsérté, egy esetben 2000 
magyar arany forint fizetéssel rnegrovatott.

1497. A fent említettekből tudjuk, hogy Ulászló öcscse a lengyel 
Albert, nemcsak az országot háborgatta, hanem Kassát is erős ostrom  
alá vette. Míg a két testvér egymással némileg is kibékült, a város 
sokat szenvedett s károsodott; mert Albert annak nemcsak ordonyait, 
(bástyáit) s falait a Lengyelországból hozott nehéz ágyúival összelövette: 
hanem a sz. Erzsébet egyházának a legszebb műrészeit annyira nieg- 
csonkítatta, hogy azoknak további díszes fentartása ezéljából a kijavítás 
elrendeltetett, mit Krompholtz Miklós építész véghez vitt. Ezt tanú
sítja az egyház nyugati részén egy a párkányzat horonyába bevésett 
következő fölirás:
„Anno 1497 -Cliristi Ecclesiae Nicolaus Crompholtz de Nissa reedificavi 
turim superiorem ac clipeos tectales omnes trés, quae ornnia destructa erant

1 ) Bouíin Dec. V. libr. IV. 718. 1. 2) Kassai századok. 3) u. o.



per obsidionem civitatis per Albertum Poloniae Regem, addo boraié . . . . 
tempore plebani Joannis Crom TJoctoris Vitrici Czimmermann d’Olzna !).“

1498. Ez évi törvényrendelet szerint a városnak a nemesek ellené
ben vitt peres ügyeik, nem annak tanácsához, hanem a megye s a sze
mély nők Ítélete alá rendéltettek. Ugyanez évben az mondatott ki, hogy 
Kassa a régi harmmezadnak főhelye.

1500. Már ezelőtti magyar királyok alatt Kassának vám mentesítési 
joga vala: de Ulászló iránta tanúsított hűségéért, a várost abban újra
megér ősfté.

1502. Kassa czímere Ulászló király által hűségének jeleűl megdi- 
szesíttetik. A paizs tetején lévő angyalnak vörös ruhája égszínüvé átvál
toztatván, egyszersmind annak közepébe fél sas tétetett. Anna királyné 
a czímeiben meglévő három liliomot, szinte a maga nemzetségének három

ф

liliomával azon ragaszkodásért megszaporítá, melyet a város mutatott 
férje iránt Albert öcscsével a magyar trón iránti vetélkedésében -).

1511. Ulászló a városnak iránta nyilvánított hűségéért jogot adott 
saját ezüstjéből pénzt verhetni 3). E pénzverésre szükséges ezüstöt a 
város Aranyitka bányaiból kapta.

Szathmáry Qyürgy kassai születésű, eleinte pécsi püspök-, később 
esztergomi érsek- és cancellárnak Kassa városa Forró helységgel négy
ezer aranyért eladatott, az utóbbit, mint sz. Erzsébet egyházának tulaj
donát, a szülő-helyéről meg nem feledő jóltevő, annak jövedelmét az emlí
tett egyház további építésére s fen tartására rendelé. Egyszersmind az 
egyháznak, s ennek paplakául Kassán két házat, s szántóföldeket, Tályán 
lévő szőlőkkel és épületekkel ajándékozá. Azon esetben, ha nővére Anna, 
Tlmrzó Elek neje örökös nélkül hal e l , 3000 magyar forintból álló 
tőkét is az egyházra fölajánlá 4). Szathmáry ezt mint pécsi püspök 1521-ik.

1} Hgnszlmann Imre j eles rt^sé&'buvárunk, .sokat, fáradozott ivimnjiiioílzot kassai születésűnek 
kimutatni, s a legnagyobb szorgalma mellett, csak annyira tudott fáradozásában e lő reha ladn i  , hogy 
a városi jegyzőkönyvek tesznek említést Krompholtzról s nem másról , mint az építészről , ki is 
1197-diktől egészen lő lá - ig  mint választó polgár ; s >fc 150^-ben és 6-ban mint a választott polgár
ságnak szószólója enilíttetik, — 1499-ik évben magának házat v e t t  Bank jgaiwMbftfoü» és.. lOOJ-ban 
tiz esztendőre felszabadíttatik az adó fizetéstől, ő t. i., mint a jegyzőkönyv tanúsítja , a város pin- 
ezéit a víz veszély tői megmenté, és azért kapta liáladatos polgártársaitól o szabadítékot (Freytumb),
2) Okmánytár XVI. sz. 3) Prot. Civ. Тош. I. litr. II. Monetaria Nro. 8. 4) Szathmáry nagy párt
fogón kívül volt Zakói Margit Baszk ay Pál Özvegye, kinek a férje 1U0 magyar forintot, ö maga 
minden ingó és ingatlan vagyonát az 1525-ik évben tett végrendeletében a sz. Erzsébet egyházára 
hagyta.
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évig tévé. Mint áldornagy (prímás) sem felejtkezett az egyházról, hanem 
újra Szántón, Nagy -Bátorban, Fekete-Gerinczen s Tályán lévő szőlőkkel 
is megajándékozd. Mind ezekből kitetszik, hogy Szathmárynak a városra 
nézve jelentékeny befolyása vala; mert ő annak ügyeiről mint tulajdo
nában szabadon intézkedhetett. A jeles férfiú nemcsak, hogy a sz. Mihály 
kápolnáját maga költségén uj itatta meg; hanem azt egy uj kápolnával 
is megbővíté l). Ámbár Timon ezen bővítést az ágosta vallásbelieknek 
tulajdonítja; mert akkoriban annak rejtélyét még nem tudván, mivel ez 
a kápolnának 1783-dik évben tett igazítása alkalmával fedeztetett föl. 
A kápolnában bent jó mélyen a földben két czímeres márvány kő talál
tatott, s mindkettején Szathmáry György nemes czímere vésve volt, 
melyeknek egyike a városházi lépcső'zetének baloldalára tétetett, s most 
is e fölirattal olvasható:

,,Lilia bina rosis totidem conjuncta gerebam
Rex dedid auratum Corvirius et ipse Leonem MC.DLXXXXVII.“
Már ily alapos adatokból, s az akkori viszonyokra visszamenve, 

bátran állíthatjuk, hogy a nagy férfiú a sz. Erzsébet egyházának öreg-
* " % •* k • Г - V . *| ■’ .

bítését is elrendelte volt, (az öregbített részek a mai sz. János kápolnája, 
a káptalan sekrestyéje, hajdan sz. kereszt kápolnája, s a legközelebbi 
időben volt plébánia sekrestyéje) habár éltében nem, hanem halála után 
kétségkívül eredményezte tett. 0  dúsgazdag vala, kitetszik vég-intézetén ele 
azon pontjából, melyben azon várak kiváltásáról intézkedik, melyek még 
Fridrik császárnak a magyar koronáért zálogba adattak vala, azok kivál
tására hatvanezer aranyat hagyományozott, melyekén Hunyadi Mátyás 
magyar király czímere, egyszersmind azokon az orrban gytir.01 tartó 
holló is volt -). Ezen ritka férfin 1524-ik évben april 7-én Budán halt 
meg. Az ország javára hagyott aranyakat idővel az ifjú Lajos király 
más dolgokra, különösen a közeledő török háborúra fordítá.

1514. A. Budán Összegyűlt országnagyok a királyi kincstárról gon- 
doskodandók, több uradalmakat s városokat, ezek közt Kassát is elzálo- 
gosíthatlannak nyilvánították. Az utolsót leginkább azért; mivel az már 
ezen intézkedésük előtt Szathmáry György pécsi püspök- s kancellárnál 
zálogban volt. Azonban az országnagyok határozata ellenére Eperjes 
városa Perényi Imrének abaujmegyei főispánnak zálogba adatott. Ezt 
a város eleinte ellenzé , de végtére nyugottan beleegyezett p>).

1) Budai polg. lex, III. -276, 1. 2) u, o. 3) Engel III. 193. 1.
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1310. Ulászló király elhunyta után fia, a 10 éves II. Lajos ült a 
királyi székbe. Az ifjú király uralkodásának mindjárt első évében Jaj- 
cza, Tinin, Klissa s Scadrona várait a török megszállottá, de szerencsére 
Szelim császárnak Egyiptomba kellett indulni, s így követei által maga 
keresvén föl Lajossal való békességet. Már ezelőtt, inkább most annyira 
kimeríttettek a kincstár jövedelmek, hogy a szabad királyi városok rend
kívüli hadiadó fizetésre felszól itta ttak ]) , s némely királyi javak pedig 
12 ezer magyar arany forintért elzálogosíthattak 2). Ebből látszik, hogy 
az ország állapota részint a török nyugtalanságok, részint pedig a kéj- 
vadászó Brandenburgi György törekvései által sülyedezni kezdett.

1520. E szomorú, zavart körülmények között szerencsének kelle 
tartani az országra nézve, hogy a törökök, I. Szelim szultán uralkodása 
alatt részint Ázsiában, részint Egyiptomban elfoglalvák, nagyobb hadjára
tokat az ország ellen nem intéztek; de miután ez év vége felé Szelim 
meghalt, utóda, a harczias szellemű I. Szulejmán mindjárt uralkodása 
elején elárulta ellenséges szándékait; mert még pasái Szreberniket, Szo- 
kolt s Knint elfoglalták s a hősies Beriszló Péter zágrábi püspököt egy 
csatában megölték, azalatt Szulejmán a háborúra még több okot keres
vén, követe által Lajos királytól hűsége jeléül évenkénti adót követelt. 
Ezen időben oly szűk állapotban vala Magyarország, hogy a királynak 
Pozsonyba való utazására elegendő pénze nem lévén, mire elhatároztatott, 
högv minden magyarországi s erdélyi szabad királyi városok legyenek 
azok főuraknál zálogba, vagy pedig az adótól mentesek, mindegy a rend
kívüli hadiadó fizetésre, mely hat arany forintból állván, minden további 
elengedés vagy késedelmezés iránt szoríthattak 3),

1521. Az ország politicai s polgári állapotának sülyedése szükségkép 
maga után vonta az egyházat is. Mely oly szoros kapcsolatban volt 
ez amazzal, hogy azon megromlásnak, mely az álladalom életerejét emész
tette, lehetetlen volt az egyház, sőt maga a vallás állapotára is károsan 
nem hatnia. Es nagy részben az egyház ezen sülyedése, s az ország 
zavargó állapotja volt annak oka, hogy a reformatio nálunk oly gyor
san terjedefct. Legelébb is az erdélyi és szepesi szászok közé szivárgott 
ez át, kik Németországgal nem csak kereskedelmi kapcsolatban álltak, 
hanem sokan közölök ifjaikat is a német egyetemekben neveltették s

1) Pray Epist. Procerum I. 119, 1. 2) Fessler VI. 7, 1. 3) Pray Epist, Proe. I. 141. 1,
Fessler VI, 44. 1,



papjaikat is jobbára onnan hozták J). Luther irományai s tanai ennél
fogva már elég ismeretesek voltak a szászok között; s mivel a politicai
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viszálkodásokba elmerült főpapok azt észre sem vették, rövid idő múlva 
az új tanok igen elterjedtek. De nemcsak a szászok közt, hanem a 
királyi udvarban is korán pártolókra találtak e tanok Brandenburgi 
Györgyben és Thurzó Elekben. György gróf pártfogása által nyerte 
el Henkel János, a reformatio titkos híve, Mária királynénál az udvari 
káplánságot, Grineus Simon és Winscheim Vida pedig tanszékét a budai 
főiskolában. Ezen új tannak terjesztése Kassára is átszivárgóit; mert 
Kox John ki születésére angol vala, mint lőcsei iskolák főigazgatója 
Kassára elhivatott -).• » *

A reformált tanokat Thurzó Elek is hűen pártolá, és későbben tett 
végrendeletében tízezer magyar forintot oly jószágok szerzésére hagyott; 
melyeknek jövedelmeikből a lőcsei prédikátorok évenként 100 forintot 
kaptak. Ugyanazokból minden félbeszakítás nélkül, két jó igyekezeti! 
s prédikátori pályára készülő ifjú nyert oktatást. Mindenikiik a lőcsei
városi tanács jóváhagytával 40 vagy 50 forintot kapott. Ugyanazon
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jószágok jövedelmeiből házas itta tott ki két árva leány , s végtére hat 
koldus táplálékot s ruházatot nyert. Mindezt a tanács csak az odavaló pré
dikátorának egyezésével hajthatta végre. Hogy a lőcsei tanács rá
bízott eljárásában serényen járjon e l , Thurzó Lőcse városának Kas-

i /  <J %J x) • —  II I - —

sán lévő két házat, (melyeknek egyike mostan is lőcseiháznak hiyatik, 
s melynek jövedelmét még 1516-ik évben a lőcsei sz. György kápol
nájának a káplánja húzta) és a szántói határban fekvő két darab 
szőlőjét ajándékozá. Ezeket ő első nejétől Szatkmáry Annától gyermek 
nem létében kapta vala. Az egyik ház, mely a lőcseihez (most városháza) 
közel feküvén, idővel Lövey Judit birtokába jött, melyet az özvegy a 
város községének 1625-ik évben 1050 magyar forintért adott el. A most 
is nevezett lőcsei házat a város 1554-ik évben részfizetés mellett törlesz
teni kezdé, míg végre 1625-ikben az utolsó részt kifizetvén, a birtoklevél 
is (lifcterae emptionales) részére kiadatott, s azt mai nap mint tulajdonát bírja. 
Thurzó által Eck Bálint nyeri el, a bártfai iskolákban tanári állo
mását, ki Elek sírjára (1543-ikban) szép latin verseket megirá.

1522. Robel János kassai lelkész meghalálozván, a város elki'ddé

------ - 8 6 ------

1) Fessler VI. 240. 2)1. 242. 1. 2) u. o. VIJI. 450. 1.



Veber jJános akkori főbírót s Engelbrecht Mihály tanácsnokot 12 lovas
sal. s három szekérrel Lőcsére az odavaló Henkel János lelkész méghív á- 
sára. E férfin a tett ajánlástól vonakodván; míg végtére a hozzájött 
város két küldöttjével megindult, s Kassán nagy pompával fogadtatott. 
A fogadtatás után más nap megmutattatok neki a 
tartozó majorral s kerttel, melyet azonban előde elég puszta állapotban 
hagyott vala *). Henkel, mint az elŐbbeniekbŐl tudjuk, Mária királyné
nak udvari lelkésze vala 2).

1523. Az új tanok tilalmára már nyilvánosan is fölléptek a refor- 
matio hirdetői; s ezek közt kivált a sleziai Ambrus, és Vick Konrád 
Erdélyben Pcnflinger Márknak, a szászok ispánjának pártfogása alatt 
nyilván kihirdették Luther tanait; melyek aztán oly gyorsan terjedtek, 
hogy a király Csehországból hazatérvén, Szálkán érsek s más püspökök 
ösztönzésére Szeben város elöljáróinak megparancsolta, szedjék öszsze s 
égessék meg nyilvánosan Luther iratait, a népnek pedig hirdessék ki, 
hogy mind azok, kik az új tanokhoz szítanak, javaik elkobzásával fognak 
bünhesztetni. De valamint a szászoknál nem volt sikere e tilalomnak, 
úgy Magyarországban is mindinkább szaporodtak az új tanok követői; 
s bár azokat Szálkán érsek a pápa meghagyásából minden nevezetes!) 
városban szószékről is kárhoztatta, Winscheim és Grineus mindazáltal az 
ezen évi országgyűlés alkalmával még Budán is nyilván tanítottak, miért 
Szálkán amazt az országból kifizette, emezt pedig elzáratta; ki azonban 
Thurzó Elek s más urak közbejárására nem sokára megszabadult. Szál
kán ennélfogva keményebb rendszabályokat látott szükségeseknek, s e 
tárgyban a catholika valláshoz buzgón ragaszkodó VerbŐczyvel egyesülvén, 
a rendek által oly törvényt alkottatott, liogy ,,a lutheránusok, s azoknak 
pártolói mint nyilvános eretnekek, fej.- s jószágvesztéssel bünheztessenek.“ 
De valamint más, úgy e törvények is sikeretlenek maradtak az eláradt 
pártviszályok között, s a reformatio több urak, kivált Tlmrzó, Petrovics 
Péter, Petényi Péter, Török István védelme alatt Uj helyen, Sárospatakon 
s több más városokban, valamint Abauj, Sáros és Szepes megyékben is 
mindinkább terjedt, s a wittenbergi egyetemet is többen kezdték látogatni, 
nevezetesen pedig Sziklósy Mihály, Czirák Márton, Gálszecsy István, 
Azary Im re, L’mczv Dienes, Budai másként Gleba Boldizsár és Lányi 
Kristóf 3).

------ 8 7 ----------

1) Kassai századok# 2) Fessler YI. 2a3, 1* 3) F e ss le r  VI* 241. 1,
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1525. A .terhes hadiadók kivetése ellenére, kassai kamara ez évben 
8000 arany forintot hozott be évi jövedelmeül a királyi kincstárba ]).

1520. Míg a pártok egymással s a kormánynyal viszálkodtak, Szu- 
lejmán megindult retténtő hadával; és a szerencsétlen hazában semmi 
készület annak elfogadására. Lajos király végső sietségében meghagy-
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ván Kassa városának, hogy a török ellen állítandó táborba 115 fegyve- 
rés katonát küldjön, mely országérti szolgálatokat azonban pénzzel vál
tották meg a polgárok 2), látván azt, hogy az országra nagy veszedelem 
vár, midőn a hír elterjedve volt, hogy a török kész az országba beron
tani. Az igen csekély készület alatt Sznlejmán július 2-kán több mint 
200 ezernyi haddal Nándorfehérvárhoz érkezett s Péterváradot pár nap 
múlva egész erővel megtámadá, s azt mihamar be is vette. De hadjá
rata czéljául magát Budát tűzvén ki, táborát Eszék felé indította. Lajos 
ennek következtében Tolnára ment hadával, a nádornak pedig meghagyta, 
hogy Eszék védelmére siessen. De az urak, kiknek hozzá csatlakozniok 
kellett volna, állítván, hogy csak a király zászlója alatt kötelesek hada- 
kozni, vele menni nem akartak 3)-

Lajos erről értesülvén, haragra gyűlt. ,,Látom, úgymond, már min
denki velem mentegetőzik; holnap tehát, isten segedelmével személyesen
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megyek oda, hova nálam nélkül menni nem akartok. “ 4). Es auguszt. 
14-én táborával, mely már mintegy 20 ezerre szaporodott Mohács felé 
indult. Alig szállott a h:ereg Mohács vidékére, midőn tudósítás érkezett, 
hogy Szulejmán aug. 22-én a Dráván átkelt, Eszéket fölégette s táborát 
Mohács felé vezeti. Ugyanazon időben jött Szapolyay hírnöke is, kérvén 
a királyt ne ütközne meg addig, inig ő, ki 14 ezernyi hadával már Sze
gedig haladt, hozzá nem csatlakozandik. De miután még nehány hor- 
vát zászlóalj is megérkezett, melyekkel mintegy 25 ezerre ment a sereg 
száma, oly harczvágy szállottá meg a nemességet, hogy visszavonulásra 
bírni nem lehetett; aug. 27-kén tehát maga a király is a táborba ment 
s ütközetre készült. A következő napon Szulejmán két mértföldnyire 
állapodott meg Mohácstól 5).

Augusztus 29-én egy csöndes, szép nyári nap regeién Mohács alatt 
egy mértföldnyire csatarendbe állíttatott a harczot már alig várható 
magyar sereg* A. király a hadosztályokat Tomoryval köriillova-

1) Pray Epist. Proc. I. 221. 1. 2) Kassai századok. 3) Horváth II. 373. I. 4) u. o. 5) e. h.
II. 374. 1.
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golván, mindenütt harezvágyot s bátorságot látott visszatükrözni a 
vitézek arczairól. A török had korán reggel Mohács felé indíttat
ván, azon halmokat foglalá el, melyek félkörben vonultak el a ma
gyar tábor előtt, s melyeket el nem foglalni , nagy hiba volt a ma
gyarok részéről ]). E halmokra, honnan az egész magyar tábort át 
lehetett tekinteni, dél tájban érkezett meg Szulejmán, s ott azon
nal tanácskozást tartott pasáival; három óra tájban pedig a támadót 
megfuvatta. Midőn a tárogatók megriadtak, a király harczsisakot téte
tett fejére, mi közben vész előérzete szállottá meg szivét, s arczát halál- 
sápadtság borítá el 2). Mint villámfergeteg rohant ezután a magyar 
sereg a törökökre, s azoknak előhadát visszanyomván, űzni kezdé. titá 
nok iramodék a király is a második hadoszloppal; de e közben a jobb 
szárny a 3ü0 török ágyútól, melyektől már alig volt 10 lépésnyi távol
ságban, iszonyd csapással visszavettetett; minek következtében a közép
had is megzavarodott.; és a csata, melyből az ország sorsa függött, rövid 
másfél óra alatt el volt döntve. Omló zápor fedé azon kevesek futását, 
ki ka csatatérről megmenekültek; de hét főpap 28 világi zászlós nr, s ezek 
közt Drágfy János, Országh Ferencz, Szapolyai György, 500 főbb nemes, 
és mintegy 22 ezer vitéz áldozatul esett. A király Aczél és Czettricz 
kamarások kíséretében futott el a csatából; de tőlök aztán elszakadt, 
s midőn a Cselye patakon átugratni akart, fáradt lova hanyatt esett, s 
a szerencsétlen Lajos a mocsárba fúladt 3). ,

Szulejmán e győzelem után seregének egy részét rablásra felszaba
dítván, maga Buda felé indult, melynek kulcsait a benne maradt néhány 
lakos egész Földvárig küldötte elébe. A megelőző hódolat azonban nem 
menthette meg a fővárost a jancsárok dühétől, kik azt a szultán akarata 
s parancsa ellenére felgyújtották, minek következtében az, Mátyás palo
táján kívül egészen leégett. Szulejmán, ki nem hódítani, hanem csak 
követe megöletését jött megboszulni, s miután a Duna és Tisza közti 
vidéket is elpusztítván , az országból sok ezer fogol ylyal kitaka
rodott 4). • . . ' «

Ab a u j - v á r m e g y e  f ő i s p á n j a i n a k  s o r o z a t a :  1301 Péter, 
Aha nemzetségből Somosi György fia; 1312 Mich Mihály fia; 1322 — 
1327 Drugeth Fülöp nádor, egyszersmind szepesi főispán; 1327— 1338 
Drugeth Willerm nádor, egyszersmind szepesi főispán; 1345 Aladár

1) Horváth II 371. 1. 2) Ugyanott. 3) o. h. 370. 1. 4) Ugyanott 379. I,

4*1 r'Q
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Tamás; 1345—1348 Pocii Péter; 1352— 1357 Kapy Poliáros Péter; 
1363-ban Perényi Péter; 1370 Olnodi Zudar István; 1390 László és 
Ferencz, Pelsőczi Bebek István a királyné főtárnokmester fiai; 1401 
Gersei Petheő János; 1412 Palóczi Máté; 1412— 1414-ig Perényi Péter, 
később országbíró; 1418— 1435 Palóczi Mátyás, utóbb nádor; 1447 
körül Olnodi Zudar Jakab; 1466 Bozgonyi Raynald, egyszersmind 
zempléni főispán; 1484 Osztopáni Zewld János, egyszersmind zemp
léni főispán; 1492— 1519 Perényi Imre, utóbb nádor; 1522— 1526 
Perényi Péter.



HARMADIK RÉSZ.
A  habsbiirgi házból származott magyar királyok korszaka Kassára nézve.

1 5 2 0 -ik  évtől a jelenkorig:

ELSŐ FEJEZET.

I. Ferdinánd és Szapolyay János ellenkirályok uralkodási ideje.

A mohácsi vésznap után szomorúan virradt a magyar nemzetre 
európai életének újabb korszaka. Szapolyay János még Szegednél tábo- 
roztakor eltökélte magát, hogy. a királyi széket, teljék bár mibe, elfog
lalja. Eleinte az özvegy Mária királyné keze által reménylett a 
trónra jutni; de miután ez nem sikerült, s a királyné november 25-kére 
Komáromba oly szándékkal hirdetett országgyűlést, hogy ott bátyját 
Ferdinánd fo'herczeget választatja királylyá. Az özvegy királyné a kas- 
saiakban az alattvalói hűséget remény Ivén, meghagyja nekiek: hogy a 
megtartandó országgyűlésre kebeléből két, arra alkalmas követet küldje
nek l). Látván Szapolyay a királynénak ezen tettét, mire ő terveivel 
ellene nyilván föllépett, s párthíveit october 14-kére előleges tanácskozás 
végett Tokajba meghívta -).

A felsővidéki királyi városok csodálkoztak azon, hogy Szapolyay 
János, a török ellenséget, melynek előnyomultában ellen nem állott, most 
sietve visszavonulandó akarná megtámadni; mindazonáltal a komoly pa
rancsnak ellenszegülni nem mervén, Eperjes 50, Lőcse 80, Bártfa szinte 
50, Kis-Szeben 20, tehát öszszesen 200 gyalog zsoldost toborzottak, a 
közembert három a tizedeseket négy forint hópénzzel, és Eperjest tűzték 
ki gyiilhelyűl, honnan aztán egyesült hadaik Kassára elsiethessenek 3).

1) Jászay Pál Mohács vésznapjai 1. 71. 72. 1. 2) P ray  Epist. Procer, I. 276. 1. Kovaehich
Supl* ad^Vest. Comit, TÍI, 70f lf 3)*Jászay I. 78» I,



A kassaiak pedig ezenfelül még 100 lovast állítottak, s az egri püspök
től, ki őket e végre a miskolczi gyűlésből felszólította, kértek utasítást: 
hová indítsák már kész hadaikat? Es itt nehéz volt az álarczot még 
tovább is fen tartani ; egy kis ügyes fogás azonban segítendett a dolgon. 
Váradi Pál egri püspök october 10-én kelt levelében, a kassaiak buzgal
mát megdicsére , s a következő vasárnap Tokajban tartandó gyűlésre 
kérte magához biztos és hű emberüket küldeni , ki által majdan meg- 
izenné: Budára kelljen-e menni, vagy a már visszavonult ellenséget ker
getni J). Ily bizonytalan helyzetben lévén a városi hadak, elunták a 
várakozást, és miután már a kassai külvárosban nyolcz nap hasztalan 
tanyáztak volna, küldőiktől vett rendelet következtében haza, oszlottak 2). 
János azonban tekintélyes férfiak, egyszersmind nagyszámú nemesség és 
fegyveres nép kíséretében érkezett meg tokai várába; melyet a Tisza és 
Bodrog összefolytál!ál a nagy Ilunyady János épített, íia a hős király 
megerősített, s örök adományul ruházott a Szapolyay házra 3). Itten 
Szapolyay részint adományok s Ígéretek, részint a hatalmas beszédű Ver- 
bőczy István ékesszólása, által annyira vitte dolgát, hogy királylyá válasz
tatása elvégeztetett, s novemb. 5-kére Székesfehérvárra király választandó 
országgyűlés hirdettetett 4).

A mint János vajda Tokajban Magyarország királyává kikiáltat- 
ván, ez magát az ős városban megkoronázandó, mindenek előtt annak 
meghódítására Bakics Pál, rácz vezért kétszáz főnyi seregével küldé e l ;
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miben sem került ennek Székesfehérvárt ura részére megnyernie. Ezalatt 
János értesülvén, hogy a mohácsi téren elhalt szerencsétlen II. Lajos 
király hullája a Cselye partján, hová, nehogy a török kezére kerüljen, 
halászok ásták el, már megtaláltatott, s Székesfehérvárra vitetett, s kirá
lyaink sírboltjába, a Boldog-Asszony főegyházába, néhai Imre herczeg és 
II. Ulászló közé helyzett márvány koporsóba, örök nyugalomra letétetett 5). 
Ezután a Székesfehérváron nagy számmal összegyűltek , Szapolyay Jánost 
november 10-én királylyá választották, s a következő napon Podmaniczky 
István nyitrai püspök által meg is koronáztatták c).

1527. János király ellenfele I. Ferdinánd ezután october G-án Bu
dán megnyitott országgyűlésen az ország szabadságait tiszteletben tartani,

------  92 ------
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1) Jászay I. 79. I. 2) u. o. 80. 1. 3) Szirmay Nőt. Top. Comit. Zempl. 136. 1. 4) Horváth
III. 3. 4. 1. 5) Palugyay Magyarország leirása II, 110. 1. 6) Katona Hist. Őrit. XIX. 7 tí>. !. Kova- 
chich ’Supl, ad Vest. Comit. Ш, 8". 1. Vagner Annál, Scep. IV. 37. 1. Horváth TIT, 4, 1,
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s azt úgy kormányozni Ígérvén, hogy megválasztását soha senkinek sem 
leend oka megbánni; a rendek által pozsonyi megválasztatásában meg
erősítették, sőt újra megválasztatván, a koronázás napja november 3-kára 
Székesfehérvárra határ oztatott ]).

Ferdinánd tehát a kitűzött, neje pedig Anna királyné a következő 
napon az urak és vármegyék nagyszámú gyülekezetében Podmaniczky 
István,, nyitrai püspök által megkoronáztatott 2). Ferdinándnak megko- 
ronáztatása végett a nagy Boldogasszony szentegyházába bevonulása alkal
makor az ország szokott zászlói s czímerei vitettek elől az országnagyok 
által, Báthory István, a nádor a koronát, Perényi Péter erdélyi vajda 
a királyi pálczát, Dosi Sándor 3), az ország almáját, Posnig gróf a kirá
lyi kardot. A szentelt olajjali királylyá felkenés a jobb karon, jelesen a 
kéz és könyök közötti tájon, továbbá a háton eszközöltetett a nyitrai 
püspök álta l, mint a ki nehány főur segédkezésével a szent koronát is 
Ferdinánd fejére ílleszté; ugyan ezen püspök nyujtá át az újdon megko
ronázott királynak az oltári szentséget is. Felajánláskor a király száz 
magyar aranyat tett az oltárra 4) ; az ájtatosság teljes bevégezte után a 
székes egyházból 200 lépésnyire helyezett sz. Péter egyházba gyalog 
ment át. Útja biborszínü posztóval volt bevonva, mely a királynak átha
ladása után a nép emlék zsákmányául engedtetett. Ez ünnepélyes 
menet közben különféle arany, s ezüst pénzek szórattak ugyan csak a 
néptömeg közéi A sz. Péter egyházban a jelen volt minden nemzetbe
liek közöl néhányat a király arany sarkantyúd lovagokká avatott föl. 
Innen a király lóra ülve a budai külváros végén lévő sz. István kápolná
hoz lovagolt ki,' hol magaska s aranyszövettel bevont emelvényen tévé 
le a veszprémi püspök mint akkori főkanozellár által előolvasott királyi 
esküt; most a király a néphez irányzá szavait, melyeknek általánosan 
kitört éljenzései tölték be a levegőt, mialatt az ismét lóra kelt király a 
város közelében készített király-dombra sietett, s ezen az ős szokásos 
négy vágást, kivont kardjával, a világ négy része felé megtevé. Az ün
nepélyes haza vonulás után következék a királyi ebéd, melynél a király 
jobbján testvére, Mária, a szerencsétlen II. Lajos özvegye, balján pedig 
neje, Anna, foglalt helyet; a következő napokon nyolcz törvényczikk 
alkottatott, melyek szerint János király és Verbőczy föltétlenül, pártfelei

1) Horváth III. 10. 1. 2) P ray  Auiial. V, 1І5. 1. 3) Budai szerint lhurzó  Klek vitte. Polg-. 
Іех. III. 476. 1. 4) Palugyay. II. 119. 1.



pedig La november 25-ldg Ferdinánd királynak nem hódolnának, a haza 
ellenségeivé nyilváníttattak; János király adományzásai megsemmítettek? 
s Ferdinánd királynak háború folytatására minden kaputól két arany 
szavaztatott T).

1528. János keveset hajtván Ferdinánd fölszólítására, hanem a len
gyel és erdélyi zsoldosaival Kassa felé jött, s azt elfoglalta 2). Ferdi
nánd látván, hogy János nem engedelmeskedik, Kaczianer Jánost Török 
Bálinttal ellene küldötte, kik nem nagy, de bátor haddal megfékezésére 
elindultak. János megtudván Ferdinánd vezéreinek Kassához лга1о kö
zeledését, a városból marczius elején Szina helységbe kiindult, s ott magát 
besánczolá. Kaczianer annak daczára, hogy János seregét sánczokba 
elhelyezte, megtámadja, snagy sikerrel elszéleszti, közölök 600-at levágat, 
Bodó Ferenczet elfogván, s őt az elfogott zászlókkal Bécs-Újvárosba kid
dé 3). A csatavesztett János nem bátorkodott tovább az országban meg
maradni : hanem Tarnovszky Jánosnál a krakói kapitánynál és a lengyel 
hadak fővezérénél menedéket keresett, ki őt Tarnócz várában szívélyesen 
fogadta 4).

János király megveretése után Kassa Ferdinándhoz állott, s annak 
a városban talált vagyonát feldúlván, híveit üldöztetve, egyszersmind 
azoknak a környéken lévő jószágait pusztította. Ferdinánd a várost 
hozzávaló pártolásának jutalmául pénzverési joggal 5), és a széplaki apátur- 
ságon lévő kegyúrsággal megajándékozta.

János az országbeli kiköltözése után nem sokáig csendesen maradt; 
mert megizenvén a honban lévő barátainak, Czibák Imre, somijai Bátory 
István s több másoknak, hogy minél több zsoldosokat gyűjtsenek, s 
azokkal Lengyelország felé elébe nyomuljanak, s neki az elvesztett orszá
got viszszafoglabii segítsenek. János azonban kénytelen volt lengyelor
szági menhelyét elhagyni: mert Zsigmond lengyel király azt Ígérte meg 
hozzájött Ferdinánd követeinek, hogy országában továbbra őt nem szenve- 
dendi. János már előre elkiildötte Lengyelországból Athinai Simont hétszáz 
vitézzel, kihez egyszersmind némely magyar urak segítségül érkeztek, ezek 
Ferdinánd hadával sept. 25-kén közel Kassához találkozván, összecsaptak, s 
elleneiken győzedelmeskedtek (i). E győzelem hírére maga János is felkere-
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1) Horváth III І0. 1. 2) Kassai századok. 3) Budai polg. lex, III. 550. 1. 4) u. o. 5) Prot*
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keclett Lengyelországból Laszki kíséretében, s october elején egyenesen 
Lippára jött, a hol régi barátai öt várak !).

1529. Sznlejmán Jánosnak tett ígérete következtében nagy haddal 
az országba bejött, és a maga minapi helyére Mohács alá szállott, hová 
pár nap múlva János király is megérkezett üdvözletére, kit Szulejmán 
szívesen fogadott s vigasztalt, egyszersmind néki a fogoly Perényi Péter
rel együtt a magyar koronát általadá, maga pedig augusztus vége felé 
Buda alá jött, s azt bevette, Jánost pedig a vár és a magyar királyság 
birtokába behelyezte, és táborát Bécs felé indította 2) ; de huszonhárom 
napig tartott hasztalan ostrom után october 15-én visszaindult s öt nap 
múlva Budára jött Jánoshoz, itt rövid időzése után visszatakarodott Kon- 
stantinápolyba 3).

1530. A török kitakarodta után Ferdinánd jobb szerencsével kezdett 
hadakozni János ellen, s vezérei által Kassát több más várakkal elfoglalta. 
Ferdinánd Serédi Gáspárt, ki Jánostól Egert bevette vala, Kassa főkapi
tányává kinevezvén. Ezen magas hivatallal volt összekötve a felső-ma
gyarországi részeknek a főkapitánysága is 4). Serédi Bodokő várát hat 
hétig ostromolta Bebek Ferenczczel, de avval nem boldogulhatott, mire 
oly alkura lépett annak kapitányával, hogyha Ferdinándot fogja az or
szágnak nagyobb része királynak elismerni; akkor minden erőszak nél
kül tartozik annak a várat feladni, ha pedig János lesz hatalmasabb, 
akkor az. az ő kezénél marad.

1531. A. zavarban lévő felső-magyarországi városiak mart. 3-kán Kas
sán összejövetelt tartottak, melyben azt végzék,. hogy Ferdinándhoz köve
teket küldeni fognak eddig tett sérelmeik orvoslása végett, melyek részint 
Ferdinánd, részint pedig János hívei által okoztattak *), és felkérik őt, ha 
valljon kivánja-e őket János hatalma ellen oltalmazni vagy sem? Mire 
Ferdinánd a hozzájött követeknek jó szónál s biztatási ígéretnél egyebet 
nem tehetett cj. A város részéről követekül valának Vértes György a
varos tQümxja, s jegyzője.

November 6-kán Tamás egri püspök a város hitszónokát, ki szökött 
barát vala; elfogatja, s Pekry Lajos huszárjainak őrizetük alatt Likavába 
fogságba küldötte. Л püspöknek ezen tette oly elégületlenséget szült a 
város polgárai között, hogy ő életét csak annak rögtön odahagyásával 
mentheté meg 7).

1) Fessler VI. 422. 1. 2) Ugyanott 424. 1. 3) Horváth III. 1?. 1. 4) Budai polg. lex. III,
3 J 1. ]. 5) Fejsler VI. 451. 1. 6) Budai polg. lex* III. 322. 1. 7) Kassai századok.



1532. A folytonos aggasztó nyugtalanságok következtében szepesi 
városok, Eperjes és Kassa újra követeket küldöttek Ferdinándhoz Regens- 
burgba, hogy tőle János féktelen emberei ellen segítséget kérjenek, de 
Laszki azokat Silesiában Plesz nevű városnál elfogatta, s mindnyájokat 
Árva várába Koczka Miklós őrizete alá klildé. Ezen fogoly követek közt 
Eperjes részéről Werner György volt. 0  fogságából irt a városoknak, 
hogy Koczkánál esedezzenek szabadulásért, mire fél évi fogsága után 
a lengyel közbejárásra és kétezer magyar forint lefizetése mellett kisza
badult. Ezen kiszabadulásnál azt mondotta Wernernek Koczka , hogy 
hiába reménylenek Németországból segítséget, hiszen ott Luther tanai 
miatt nagy zavar van l).

1533. A kassai főkapitány Serédi, Ferdinánd előtt avval vádoltatott, 
hogy ő nem elegendő figyelmet fordít féktelen huszárjainak megzabolására, 
minek következtében őt Ferdinánd Bécsbe felhivatta. Hogy Serédi ma
gát a tett vádak alól kimenthesse, Kassától bizonyságot kiadatni kért, 
de a város kivánságát nem teljesité, tartván attól, ha visszajövend, még 
inkább sanyargatandja. Mindazonáltal Serédy a gyanúból kitisztulván, 
jövendőre is a régi hivatalában megmaradott 2).

1530. János király hívei Berzeviczy Gáspár, Kállay János, Ödönfy 
László, Horváth Ferencz regéczi várnagy, és Yitus kapitányok alatt nem 
messze a várostól táboroztak, vigyázván arra, nehogy a városba élelem 
vitethessék. Történt, hogy a város főkapitánya Serédi Gáspár neje neve- 
napját meg ülendő, Nagyidára családja körébe utazott, bízván a város 
őrizetét Lúnyay Gergely .helytartójára 3). De mivel ez Jánoshoz jobban 
szított , Gecsey István bajtársával egyetértvén , fölhasználd a főka
pitány távollétét, s tudtára adván azt János vezéreinek; kik még 
azon éjjel 1501) fegyveres katonát megindíták, s deezember 4-kén korán 
reggel a város alá érkeztek 4). Segedelemül lévén nckiek a nagy köd, 
mire észrevehetetlenül az alsó kapuhoz jöttek, melyet Lónyay nekiek 
felnyittatván, legnagyobb csenddel a főtéren sort foglaltak, s János 
király nevét felkiáltván, a várost részére elfoglalták 5) , s benne talált 
Serédi Gáspár kincsét elragadozták fi). Ezek után János követet küldött 
Serédihez Nagyidára, hogyha Ferdinándtól hozzá pártoland, minden kin-
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1) Budai poíg. lex. II. 514. I. 2) U. o. 322. 1. 3) Timon Cassovia vet. ac nova 164. 165. 1.
Bellici Cassoviae 4. 1. 4) Istváuíi és utána Timon ez eseményt 1535-ik évre teszik, azonban a kas
saiaknak eperjesiekhez irt levelük szeriüt az általunk említett évben történt. 5) Timon Epit. Chron.
123. 1. <i) Istvánfi Libr. XII. 202. 1.



eset s elfoglalt marháját visszaadandja •). Serédi más napig: gondolko
dási időt kért magának: de azalatt a várnak egy külön ^zugolyában 
nehány ládát árpa- s korpával megfőhetvén, azok tetejére véknyan arany- 
és ezüst pénzeket hintetvén, és a meghatározott időben János követét 
az említett helyre bevezette, s a ládákat megmutatván, azt izente vissza, 
hogy ne gondoljon Szapolyay, mintha ő kassai kára miatt már koldus 
maradott volna, mert kincsének nagyobb része még kezei közt van 2). 
Ezen izenet következtében János zsoldosai a várost szörnyen feldúlták, 
s főbbjeit részint Nagyváradra fogságba, részint pedig számkivctéssel 
megbüntették. Magát a várost minden eddigi szabadalmaik- s kivált
ságaiktól megfosztották. A bírói hivatalt, melyet akkor Gönczy, és Mel- 
czer Mátyás viseltek, eltörölték, rendelvén e helyett nekiek katonai kor
mányzóul tályai kapitányt Czéczey Lénártot, ki a városnak aztán gon- 
dosabb őre is lett Serédinél. O, eszében tartván, mily utón jutott a vár 
hatalmába, nehogy vele is hasonló mi történjék, tizenöt év folytában 
mind azon ideig, midőn a város 1552-ik évben szerződésképen Ferdinánd 
kezére eresztetett, soha egy éjét sem töltött annak falain kivül. Végtére 
János király a kassai pénzverő házat Perényi Péternek ajándékozta 3).

1537. Kassa eleste után Ferdinánd egyéb városait, Lőcsét, Bártfát, 
Eperjest és Szebent is veszély fenyegette; miért is azok Ferdimíndtól 
segedelmet sürgettek. Serédi is vágyott lemosni magáról a gondatlan- 
ság gyalázatát. A király, kérelmeikre hajolván, Ebersdorfert pár ezer 
labanczczal Serédi segedelmére. Lőcsére küldötte. Fráter György (Mar- 
tinuzzi) előre látván, hogy Ferdinánd Kassa elfoglalását nem fogja boszu- 
latlan tűrni: a nem rég Jánoshoz pártolt Bebek Ferencz alatt Sáros, 
Zemplén és Abauj megyékben oly erőt gyűjtött össze, hogy Serédi velők 
nem mert szembe szállani. Majd azonban a nyár elején Fels Lénárt, 
Pekry Lajos, Nyáry Ferencz, Bánffy Boldizsár és Bakics Pál is 
hadakat hoztak a felvidékre, s a Branyiszkón áthaladván, Sárost, Peré
nyi várát megszállótták, s hosszabb ostrom után be is vették.

Az ellenség Kassához ily közel lévén, Fráter György Czéczey sür
getéseire, Majláth István társaságában maga is haddal sietett Kassa felé, 
eltökélve lévén Felsnek, ha jó alkalom kínálkozik, harezot adni. A 
szintoly erélyes hadvezér, mint ügyes államférfin, ki miként püspöki 
székén és az országtanácsban, úgy a hareztéren is szerzetének fehér
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ruháját viselte a pánczél alatt, oly térvvei közeledett Tokaj felé , hogy 
annak vidékén Percnyivel és Böbékkel egyesülve folytassa munkálatait. 
Midőn ő Tokaj vidékére érkezett, Fels akkor már Hegécz, BodökŐ-Váral
ját és Tályát megvévén '), ezen vár alatt elsánczolt táborba szállott volt. 
Perényi és Bebek azonban, kik a harezmezőn most először föllépett püs
pök vezéri ügyességében nem bíztak; vagy büszke úr létökre a szerzetes 
vezért megvetették, rendeleteit nem teljesítvén, a vele egyesülés végett 
nem húzódtak vissza. Majláth István erdélyi vajda sem örömest ren
delte magát alá a püspöknek, s vele egyre viszály kod ott. Fels ennél
fogva, kilesvén az alkalmas időt, Fráter György hadát a Bodrogon visz- 
szanyomta, s egyesülését Perényi és Bebek hadaival egyáltalában lehetet
lenné tette. A büszke Perényi a győzelem kivívására saját erejét is elég
nek tartván, Felset táborában mind a mellett megtámadta. De ennek 
földművei oly sürüen meg voltak rakva ágyukkal, s ezek oly sükeresen 
működtek, hogy Perényi rövid harcz után, kénytelen lön Tokaj felé 
visszavonulni. A hátrálás rendetlenül történt, mit Fels észrevévén, nyom
ba utána eredt, s utóhadát, midőn a Tiszán átkelőbe volt, szélylyel 
verte, s egyúttal a védelemre eléggé el nem látott Tokajt is meg
vette.

Fels Lénárt a nyert győzelem után Kassát szándékozott megszál- 
lan i; de mielőtt ezt tehette volna, Ferdinánd parancsa a háborúnak vé
get vetett. E parancs részint az ujabb békealku, részint a töröknek 
Tótországba mind nagyobb erővel tett betörései indították Ferdi- 
nándot.

1538. Ily körülmények közt János is nagyon ohajtotta, hogy a 
folytonos harezok békességre jöhessenek, mivel Szulejuián kegyelmét 
maga iránt újra csökkenni tapasztalta; hanem még inkább azért, mivel 
Zsigmond lengyel király csak oly feltétel alatt volt hajlandó leányát 
Isabellát neki nőül adni, ha Ferdinánd is királynak elismeri. A sok-
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szór félbeszakadt alkudozások következtében febr. 24-kén köttetett meg 
Nagyváradon ama béke, melynél fogva a magyar korona birtokáért egy
mással küzdött, s ugyanazzal mindketten megkoronázott Ferdinánd s 
János egymást kölcsönösen magyar királyoknak elismerék; továbbá, hogy 
a hódított országrészeket birtokosaik megtartsák; János király halála 
után azonban Erdély egész Magyarországgal együtt Ferdinánd s mara-

1) Fessler VI. 514. 1. Budai polg-. lex. III. SÍ. 1.



dékaira szálljon; azon esetben is, ha íia maradna, ki nőül Ferdinánd 
leányainak egyikét nyerendvén, atyjának családi javait ,,Dux Scepusien- 
sisu czimmel birandja !j.

1539. A Nagyváradon megkötött békekötés után, János király Bro- 
derits Istvánt, Perényi Pétert, Drugeth Jánost s Yerbőezy Istvánt követ
ségben Zsigmond lengyel királyhoz Isabella leánya megkérésére küldötte, 
kik is ötét Krakóban januar 29-kén eljegyezték. A síikerrel járt köve
tek örvendetes hírrel viszszajöttek Jánoshoz, mire ő őket visszakiildötte 
Hornonnay Istvánnal, hogy jegyesét hoznák haza. Igen érzékeny beszé
dek után általadta a clielmi püspök Maciejovszky Samu Isabellát a kö
veteknek, kik őt Kassán keresztül Budára nagy örömmel s pompával 
vitték 2). Már akkor János Székesfehérvárott volt, hol a koronázási- s 
lakadalmi ünnep készült. János arájának két napi nmlatása után a kö
vetek elindultak Budáról Székesfehérvárra, kiknek részére János a szé
kesfehérvári mezőkön drága sátorokat ütött, s ott várta s fogadta el a 
kedves vendégeket 3). Más nap febr* 23-kán az ottani főegyházban 
Isabella először megkoronáztatott, ezután pedig Jánossal összekelt.

A véghez ment nászíinnep után az uj házaspár Budára ment, s 
itten adta át János nejének e következő várakat: S oly most, Lippát, Dé
vát, Osicsát, KüküllŐvárt s Tokajt, melyeknek kapitányai csak jövő év 
april 12-kén esküdtek fel Budán Isabella hűségére. Ugyanakkor a kassai 
harminczad, s Pebreczen városa nekie igérődött: de mivel még akkor 
Debreczen Török Bálintnál zálogba vala, mire János Ígérte m e|, hogy 
azt két év alatt kiváltandja 4).

Ezen évben Stöckel Lénáit bártfai születésű, s egyszersmind az ágos
tai liitfelekezetnek a íelsővidéken erős terjesztője, az uj evangéliumot 
az ágostai vallás szellemében annyira terjeszté, hogy azt majd az egész 
város elfogadta volt 5).

1540. Azon örömet, melyet Isabella Zsigmond János íia születése 
után élvezni remélt, óhajtása szerint el nem érlieté: mivel János férjének 
julius 22-kén 6) történt hirtelen halála, holtig okozott szomorú gyászt s 
nyughatlanságot, János kevéssel halála előtt, főbb tanácsosait magához 
hivatván, inté őket, ne vetnék magokat Ferdinánd alá, hanem a szultán
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segedelme által igyekezzenek a királyi székben fentartani özvegyét, s 
nem rég született Zsigmond János fiát, kinek is Marti mi zzi György nagy
váradi piiskököt, és rokonát Petrovics Pétert oly móddal rendelte gyám
jaiul, hogy amaz kormányozza, emez pedig mint temcsi ispán fegyver
rel védelmezze örökségét *).

MÁSODIK FEJEZET.

I. Ferdinánd király magán uralkodása,

1540. János halála után Ferdinándnak Martinuzzi György nagyvá
radi püspökkel Zsigmond János gyámjával volt leginkább dolga az ország 
birtoka miatt, György minden íigyekezetét arra fordította,, hogy gyáin- 
nokát atya trónján fentartsa, s e végre Verbőczyt és Eszéky János 
pécsi püspököt Ötvenezer aranynyal s más drága ajándékokkal Szulej- 
mánlioz küldé, kérvén öt, erősítené meg János íiát az ország birto
kában 2).

Ferdinánd, mihelyt János haláláról értesült, Isabellához, s ennek 
atyjához, a lengyel királyhoz azonnal követeket küldött a nagyváradi 
békekötés feltételeinek végrehajtása s az ország átadása végett, mihez 
annál nagyobb reménye is volt; minthogy Frangepán kalocsai érsek, 
Perényi, Bebek, Ráskay, Balassa és Majláth Erdély egy részével hozzá 
csatlakozott.

1541. Mindezek következtében Isabella meghatalmazta Martinuzzit, 
Statilius Jánost, s Petrovics Pétert, hogy Ferdinánd követjével Serédi 
Gáspárral az ő nevében egy örökös békét kössenek, kik is Serédivel 
ily alkut kötöttek: hogy Ferdinánd adja vissza Isabellának, és ennek 
árvájának Szepes várát, minden hozzátartozó városokkal, falvakkal, vá
mokkal s érezbányák jövedelmeivel, amint azokat hajdan Szapolyay csa
ládja birta vala, ezeken kivi.il’ fizessen neki Ferdinánd évenként tizenkét
ezer magyar forintot. Ha ezeket Ferdinánd teljesítendi, Isabella viszsza- 
adja Ferdinándnak nem csak a magyar koronát, hanem minden vára-

1) Katona Hist. Crit. XX. 13-71. 1. Bethlen Wolfgaug I. 321. 1. Horváth 111. 45. 1. 2) Horváth 
III. 48. 1.
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kát tartozmányaival együtt, melyeket eddig Magyar- s Erdélyországban 
birt vala.

1542. Midőn Isabella Déváról beljebb Erdélybe vonult, Gyulafehér- 
árt nézte ki magának legalkalmatosabb lakhelyül. Hogy pedig ő itten 

egy kis pihenést s nyugalmat élhessen, ily rendelést tőn tartományai
ban: hogy Petrovicsot Lippa, Temesvár és minden ráczok fejévé tette 
egészen a Dunáig. Martinuzzira a váradi- s csanádi püspökségeket, ezen
kívül a Körös s Tisza közt fekvő helyeket ő reá bízta. Czéczejr Dénárt 
igazgatása s gondviselése alatt Felső - Magyarországot Kassával együtt 
továbbra is meghagyta. Isabella G y n 1 a feli é rv ár ot t július 2 6-kán megerő
sítette Seréilivei kötött, s már fenemlített békepontokat. Következő 
napon igen nagy gyászszertartást tartott, s aztán gazdag tort adván, az 
ezélőtt két esztendővel megholt férjének emlékezetére s tiszteletére, mint
hogy annak idejében, temetésén Székes-Fehérvárott gyermekágya miatt 
meg nem jelenhetett, s azóta pedig sok viszontagságai őtet kötelessége 
végbevitelétől elvonták ]).

1544. Ma rtinuzzi, ki önkényében napi-ól napra jobban elbizakodott,
minden más főurakat magától eligazítván. Látván ezt Petrovics, Battyá- 
nyi, Patóczy Ferencz, Loyonczy Antal s több más ily gondolkozásu fő
urak, hogy Isabella királyságának csak nevét viseli, annak valódi hatal
mával s fényességével pedig Martinuzzi (Fráter György) dölyfósködik; 
mire rábeszélték Isabellát, hogy Martinuzzit számadásra vonja. Föl is 
szólította Ő ez iránt Martinuzzit, mire felelvén : hogy ő senkinek másnak 
nem tartozik számadással, mintsem Zsigmond Jánosnak, annak is csak 
akkor, ha egészen felnővelkedik. Ez időtől fogva, naponként öregbedett 
Isabella és Martinuzzi közt való bizodalmatlanság és alattomos gyűlöl- 
ség, mindaddig; hogy egyszer magát Isabella arra határozta, hazájába 
Lengyelországba menni 2).

1545. A mint Ferdinánd febr. 2-kára Nagyszombatban országgyűlést 
hirdetett, Sáros megye rendei Berthóty Mártont és Kapy Györgyöt kö- 
■etekiil oda küldték, hogy az összegyűlt rendek elé adják sérelmeiket, 

melyeket a kassaiak ellenök követnek e l ; mert úgyis megyéjüknek na
gyobb részét Isabella részére elfoglalták, honnét sem pénzt sem katoná
kat nem adhatnak. A nemesektől erőszakolt vámot követelnek, sőt a vá
rosi kapitányuk Czéczey Lénái't nyilván kimondotta, hogy ezután sem
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miféle adót, az ő megegyezése nélkül Ferdinándnak ne adjanak, s akkor 
is csak úgy, lia neki is a megye annyit íizetend ').

1550. Isabella Lengyelországba való utazása előtt Kolosvártt gyűlést 
tartván, hol az egész országban minden emberre egyforintnyi adót vetett 
ki török icsászár részére. Nem sokára ezután Isabella illendókép fogadta 
Kasztaldot s társait, ki is a szokott tisztelkedés után neki Ferdinánd 
akaratját kijelentette, mely abból állott: ha Isabella Erdélyt, magyar koro
nát s Kassát Ferdinándnak átadja, azok helyébe Ferdinánd, Isabellának 
százezer , vagy mint némelyek állítják száznegyvenezer aranyat fog 
űzetni2), ezekenkivül neki adja Opeln herczegséget, íiának Zsigmond János- 
nak negyven várból álló jószágát Magyarországban, egyszersmind annak 
idejében nőül egyik leányát 3). Ezen beleegyezés után Isabella Petro- 
vicshoz irt, hogy Temesvárt^ Lippát, Karánsebest s Lúgost Ferdinánd 
biztosainak adja á lta l: maga pedig Erdélyből való kiinduláshoz készült. 
Midőn Isabella Kolos várról elindult, négyszáz magyar kísérte el őt egy 
távolságig, nemkülönben Kasztald maga is két mértföldre,

1551. Isabella az álnok Martinuzzi fortélya által kijátszatva lévén, 
Erdélyből kiköltözött, s Kassa felé vette útját, itten elvárandó a Ferdinánd 
által megígért százezer aranyat. Ezt megtudván a kassai főkapitány 
í ^zéczey Lénái't, hogy Isabella a városhoz közeledik, katonáival elébe 
ment, s őt a városba nagy örömmel s pompával bevezette 4). Mind ezen 
fényes fogadás daczára, szomorúan tölte Isabella napjait: míg nem hallá, hogy 
Martinuzzi deczember 17-kén Ferrari Márk Aurél által Alvincz várában 
orozva megöletett, Aztán maga Ferdinánd megírta vala Prágából Isa- 
bellának Kassára azon okokat, melyek Kasztaldot Martinuzzi megöle- 
tésre határozták.

, • #• • • . ' é m

1552. Megkapván Isabella a Ferdináneltol sokáig várt aranyakat, 
többé a városban időzni nem akart, hanem június 14-kén Perényi Péter 
s több mások kiséretében Lengyelországba, innét aztán Opelnbe utazott 5). 
A mint Isabella a városból elindult, keservesen visszanézett Kassára s 
Magyarországra. Nagy bánatában a kassai hegyen egy hársfába vésvén 
e következő hetüket : ,,S. F. V.u melyek- jelentettek ,,Sie Fata Volunt.;t 
1 gyanezen betűket, idővel Isabella némely pénzeire is veretett (i). Se
rédi György Isabella eltávozta napján Ferdinánd részére a várost át
vette 7).
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Lippármk másodszori elesésével a bánságban is több várak vesztek 
el. Achmed ezután a budai pasával egyesülvén, Egert szállottá meg; 
de a vár vitéz kapitányai Dobó István, Mecskey István és a leleményes 
eszű Bornemisza György 1800 őrrel itt megállították az ozmánt diadal
mentében 1). A győzedelmeiben elhízott ellenség mindjárt megérkezte 
után felkérte a várat; Dobó azonban válaszul egy koporsót függesztett a 
falra, s meg esküdött,^ hogy a töröknek minden üzenetét olvasatlanul égeti 
meg 2). A török ezután szünetlen törette számtalan ágyúival a falakat; 
de a várba vonult vidéki nép a réseket szintoly fáradhatlarml becsinálta, 
mint az őrség visszaverte az ellenség heves rohanásait. Nők és leányok 
a férfiakkal vegye, én sietnek a falormokra, és versenyt vínak velők, 
nehánya fegyverrel is, a nagvobb rész köveket hengerítve, forró vizet, 
szurkot öntve az ostromlókra 3). Es lőnek jelenések, melyeknél mago
sai] feldobog az ember is hazafi szíve. Egy leány, látván; hogy 

anvja, épen midőn egy súlyos követ vala hengerítendő az ellenségre, 
golyótól találva, földre rogyott, és ő a pillanat hevében feledve vesztessé
gét, bosszútól izmosult karokkal ragadja meg az anyai vértől párolgó 
követ s oly erővel sújtja a feltörekvő ellenségre, hogy kettő közölök 
szörnyet halva hullott le a hágcsóról. Egy másik nő, férje mellett ví- 
ván, midőn azt elesni látá, a kardot elhaló kezéből kiragadja, s csak miu
tán három ozmán esett el csapásai alatt, telte meg férjének a szeretet 
utolsó szolgálatát. Ily hatalmas erkölcsi erőn nem győzhetett a török 
roppant száma; és Eger az éj beálltával meg Ion mentve. A török elta
karodta után a várbeliek 12 ezer ágyúgolyót szedtek Össze, melyek a 
töröktől belövettek, s e hírrel három főbb zászlót küldtek Becsbe, a győ
zelem jeléül 4). Ferdinánd a hős Dobót Erdély vajdaságával jutalmazta 
meg 5). Serédi a kassai kapitány Dobó segítségére Kendi Bálint had- 
nasrvsáö’a alatt ötven katonát küldött vala. Aztán Ferdinánd arra bírta

o  J  O

a felvidéki megyéket jelesen: Abauj, Zemplén, Sáros, Szépe8, Gümör, 
Borsod, Torna, Bereg és Ungot, hogy Gönczön ez év deczember utolsó 
napjaiban összegyűltek, a vidék védelme iránt tanácskozandók G).

1553. Isabella nehány hónap alatt igen megunta az opelni tartóz
kodást, visszajött anyjához s fivéréhez a királyhoz Lengyelországba, ki 
részére az Opeln jövedelméhez egy más jövedelmes jószágot is rendelt.

1) Horváth III. 78. 1. 2) u. o. 79. 1, 3) n. o. 4) István fi libr. ХѴПТ, 203. 1, 5) Horváth III, 80. 1, 
f>) Horváth III, 81. I.



Innen Isabella a török császárhoz követeket küldözgetett, kik által arra 
kérvén Szulejmánt, hogy Ferdinánddal mindaddig ne béküljön meg, míg 
6 neki Erdélyt vissza nem adja, egyszersmind kérvén őt, parancsolnál a 
budai- s temesvári pasáknak, hogy segítsék őt Ferdinánd ellen. Szulej
mán Isabella ezen kérésére, visszaadván neki Lippát, Solymost, Csal y át, 
Csanádot, Fellákot, Nagylakot és Szolnokot, hogy ezáltal minid az erdé
lyiek, mind a magyarországiak annál nagyobb bizalommal részére áll
hassanak 0. Azonban mind Isabella s Petrovics, és számtalan mások
sürgetésére, mind Szulejmánnak végső veszedelemmel való fenyegetésére,
az erdélyiek magokat eltökélték: hogy őt Erdélybe visszahívják.

1554. Az annak helyén említettekből kitetszik, hogy a felsővidék, 
nemcsak a harczok színhelye; hanem a hit uj tanainak bölcsője is volt. 
így Kassa lakosságának nagyobb része Stöckel Lénárt tanait követvén, 
minek következtében az ágostai vallást követők, a sz. Erzsébet egyházat 
a római katholikusoktól elfoglalják, s benne szertartásaikat számos tize
deken át végzik 2).

1550. A. kassai főkapitánynak Maczedoniay Péter neveztetik 3), de 
mivel ő még az évben a városból elment, helyébe Dersíi István Ion '*). 
Ez után nem sokára Telekessy Imre foglalja el a főkapitányságot, s ezt 
négy évig viseli 5).

A mint Bebek György a szepesi városokat hatalmába ejteni szán
dékozott , Ferdinánd ellene küldötte 1000 lándzás vitézeit , kiknek 
egyik részét Lőcsére beszállásoltatta, másik részét pedig Kassa felé fel- 
állíttatta ÍJ).

Fgyanczen időben a várost is nagy csapás érte: mert april 13-kán 
a város jegyzőjénél Zaj esik Mátyás házánál esteli kilen ez órakor tűz 
ütött ki; s négy óra alatt harminoz házon kivtil, az egész város hamuvá 
Ion 7). Leégett ez alkalommal a sz. Erzsébet egyháza, Domonkos- s 
Minorita egyházak zárdáikkal együtt, melyeknek elpusztulásuk után 
mind a két szerzet a városból kivándorolt8). E tűzvészkor leégett a vá
ros tanácsháza, (Ouria Civitatis) mely ott állott vala, a hol jelenleg a 
íVjsetatér déli része, casino-épületek és a szinház állanak, az mind régi- 
ségére, mind építési modorára nevezetes vala 9). A vészt hirdető lángok

1) Budai po!_v. lex. II. ЗІЛ. 1- 2) Timon Cassovta 72. 172. I. Schematisrcms Cler. Cassov. de Anno 
MDCCCXL. 1-2. I. 3) Belliéi Cassoviaé 10. I. 4) Istvánfi libr. XIX. 377. I. Bellici Cassoviae 20. 1. 5) u. o. 
12. 18. 1. G) Fessler VT. 856. 1. 7) Prot. Civ. Tóm. II. de Anno І556, Istvánfi libr. XIX. 373. 1. Timon 
C'assovia vet. ac nova. 70. 168. 16:). 1. Fessler VI, 856. 1. 8) Pethö krónikája 259. 1. Kassai száradok,
9) Donau Straund 70, I,
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R ozsn yóig ' világi tán ак, s Bebek Györgyöt arra indították, hogy fegyve
reseit szekerekre rakatván, sietve a város ezen zűrzavarba,ni könnyen lehető 
elfoglalására. Meg* is érkezett Nagyidáig*, de azalatt a baj lecsillapodván, s 
e szerint a hóimét jött, oda is visszament ]). Némelyek csakugyan 
Bebeket tartják az említett tííz eszközlőj ének: mert jeleméhez képest, 
hozzá férhetett az ily szenny is.

Még múlt év karácson tájban Maros-Vásárhelyen összegyűltek tanács
kozás végett a rendek, meghatározandó!?: Isabella visszatértét Lengyel- 
országból. itt Balassa Menyhértet hadseregek főkapitányává nevezték, 
Petrovicsért Lúgosra küldöttek, őt Erdélybe való meghívására. Ferdi- 
nándhoz Kemény Lászlót, Zombory Jánost és Bomel Tamás követeket 
avval a kéréssel küldték, hogy Isabellának Erdélybe való visszatérése 
se bántalmára, se pedig terhére nem leend: mivel ők Isabellát csak 
kénytelenségből visszahivandják. Mind ezt Kasztald és Dobó István vajda 
eihárítni akarákj de a körülmények kedvezőtlen állásánál többé meg 
nem gátolhatták.

Petrovics Kendi Eerenczet rendelt k i , háromszáz főurral Isabella 
visszahívására, kik is aug. 8-kán először Lembergbc utaztak, innét sept. 
23-kán elindulának Isabellával Munkács felé. Ötszáz csinosan öltözött 
lovas, ugyanannyi gyalog lengyel díszité Isabella utazását. A két ország 
határánál Báthory István üdvözlé Isabellát. Aztán a budai pasától érke
zett két török csapat. Végtére a két oláhországi vajda is megjelent 
számos bojárral, kik Isabella viszszajövetelét örömmel fogadák. Ily szá
mos és jeles kisérőkkel Isabella Husztra szállott, hol a városbeliek által 
örömmel íogadtaték. A várbeliek pedig sem tiszteletet, sem engedelmességet 
nem mutattak hozzá. Innét Isabella tovább folytatván útját, s mindenütt 
öíömkiáltással kisértetett. Közel Dézshez várta őt Petrovics az erdélyi 
főrendekkel, nemesekkel és Balassa Menyhérttel, kiknek iidvözoltetéseire s 
ssrencse kívánalmaira hasonló indulattal válaszolt. Kolosvárra octob. 
2‘-kén délután két órakor tartá bevonulását. Előtte vitték a török csá- 
sár zászlóját, melyen egy aranyszív ragyogott, a császár Isabella iránt 
szvessége jeléül. 0  még az nap ajándékokkal megtisztelve, elbocsátá 
mgától a két oláh vajdát 2). Nehány nap múlva országgyűlést hirde- 
tet Kolosvárra Katalin napra, hol az ország szabadságát oltalmazni igéi’-
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vén, a rendek pedig az erdélyi papság jövedelmét fentartására rendel ék : 
mivel azon jószágok, melyekből liajdan élt vala. a török járom alatt 
nyögtek. Isabella nem sokáig maradhatott csendességben: mert azok 
nyugalmát zavarák, kik leginkább vissza jövetelén buzgólkodtak, külö
nösen Bebek Ferencz, ki Szulejmántól erdélyi kormányzóságot kért 
vala.

Isabella Erdélyben lévén, Perényi Ferencz hozzápártolt, mit Ferdi
nánd boszulatlanul hagyni nem akart: hanem Pucheim vezért ellene kül
dötte, hogy a nagyidai várat, melyben Perényi büszkélkedett, részére 
foglalja el. A vezér ostrom alá ve vén Perényi fészkét, melyet Ö annak 
daczára, hogy más vitézei hiányzának, czigányokkal oly annyira vé> 
a szóróngatásban lévő várát: hogy Pucheim annak 20 napi ostromával 
felhagyott. Erre azonban a vitézczigányok büszkélkedni akartak, Pucheim 
után kaczajörömmel kiáltván, csak annak köszönje meg, hogy lőporok 
elfogyott, különben serege után iramodnának. Ily helyzetben Pucheim 
gyengeségüket megtudván, viszszafordult, a várat bevette, s a bent talált 
czigányőrséget egy tol utolsóig lenyakaztatta *). Nagyida nemcsak a czi- 
gányokról híres, hanem a zsidókról is; mert ezek itt tártának 1650-dik 
évben zsinatukat, melyben Mesiás eljövetelét várak.

Pucheim a nagyidai váron kivill az újvári földvárat is o tronnnal 
bevette, s azt oly állapotba hozá, hogy az egykori Abavárának mostan 
alig nyomai látszanak.

1557. Ferdinánd Alaghy /Jánosr regéczi várkapitányának megbigy- 
ván, hogy azon két szőlőt, melyet a kassai kórháztól Tályán jogtalanul 
elfoglalt vala, mihamar annak adja viszsza 2). Nagyon valószínű, log-y 
az említett szőlők azon kórházhoz tartoztak, mely egykoron a sz. Erzsé
bet egyházához kapcsolva volt. Hogy azon kórház az vala, mely mos
tan az alsó-külvárosban létezik, bizonytalan: mert a XVII-dik századleli 
vallási villongások, s a város számtalan ostromlása azt alkalmasint ia- 
nyatló állapotba hozták, bizonyítja az egyháznak a legközelebbi százid- 
ból való épitési modorra, s a nem régi időt jellemző külseje is.

1558. Pucheim eltávozta után Telekessy _ Imre Felső-Magyarorsiág 
Ukaüitánvává Ion, Ez Kassáról kétszer ütött Isabella s Zsigmond Játos

pártosaira, míg végre személyesen ment Perényi Gábor ellen Sárospa
takra, és a mit annak falain kivül elfoglalt vala, azt magával Kassra

1) Petliö krónikája 259# 1, Jiél Compewliuin Hung. Geographicum 222. 1, 2) Kassai lá z a d o k .



vitte. Innét Dersfi Istvánt Tokaj felé küldötte, ki megbízásában szeren
csésen eljárt !). Maga Imre is a városba visszajött, de itten nem sokáig 
pihenhetett meg; mert tokai kapitány Németh y Ferencz Kassa felé pré
dáivá jött, kit Imre april hóban megtámadott, s egészen Tokajig vissza- 
tizött. Itt Némethy incselkedései arra vitték Imrét, hogy aztán a szeren
csi vár ostromlására elindult: de annak körülkerítésével is felhagynia 
kelletett; mert megtudván budai pasa Szikszó felé közeledését. Ez Be
bek György jószágaira egy pusztító török hadat küldeni szándékozott, 
mi el sem maradott; mert mihamar a füleld béget Velizant 3000 török
kel oda küld vén, kik midőn Szikszón, s ennek vidékén dulásait kiterjesz
tették volna, Telekessy Bebek Györgygyel, és Pethő Jánossal Enyiczke 
faluból indult ki 1200 főből álló csekély de bátor seregével. October 
13-kán Sajó mellett, Kaza helységnél utolérvén a törököket, s velők 
mindjárt megütközött. Az első összecsapás alkalmával vitézeinek meg
hagyván, hogy egy törököt életben ne hagyjanak 2). A törökök ellen 
vitt nagy győzelem után Telekessy és Bebek György között, oly vita 
támadt, hogy a vezérek egymásközt majd kardra keltek, a törököktől 
nyert zsákmány miatt. E szerencsés harcz kimenetele után Telekessy 
Kassára jött, de itt sem pihenhetett sokáig: mert deczember hóban is
mét seregét Kisvárda felé Balassa Menyhért ellen indítá. Imre több kísér
tést tőn Balassát sánczaiból való kicsalhatására, hogy aztán vele ütköz
hessen meg; de erre őt reá nem veheté, minek következtében Telekessy 
Kassára jött.

A kassai sz. Erzsébet egyház, mely az 1556-ik évi tűzvész alkal
mával leégett, s folyton Luther követők által használtatott, ez évben uj 
fedelet nyert, s rézzel fedetett be 3). llarmincz évvel ezután az egyház 
Kálvin híveinek kezébe kerül, s ezek annak tornyára a kakast felteszik
következő fölirattal : B. T. T. B. L. B. S. H. N. W. G. S. G. G.
1589. H. K.

1559. János Zsigmond, míg anyja élt, semmi részt nem vett 
az uralkodásban, ámbár halála előtt rövid idővel önkényt akarta neki 
átadii Izabella az országlást, maga pedig Munkács- s Husztra közel Len- 
gyebrszághoz vonulni szándékozott, de abban őt a halál akadályoztatta 
meg )̂.
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3) Pót.

1) illőben Dér síi a város alkapitánya volt, s Telekessy a la tt  szolg/ilt. 2) Fessler VI. 90l. 1. 
, Civ. Сдак.оѵ, Tóm. ІГ. de Anno 1558. 4) JJudai polg. lex. III. 571. U
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1500. János, anyja halála után maga is megkísért Ferclináiiddal 
követei által a békességet: de kívánsága szerint azt meg sem köt- 
lieté.

Telek essy Imre Felső-Magyar ország s Kassa főkapitánya május 30- 
kán itten megháláló zván, hullája a sz. Erzsébet egyházának közepén lévő 
sírboltjába takaríthatott, el •). A néhai síriratának egyik része, melyet 
Ferdinánd emlékéül tétetett igy hangzik: ,,nihil unquam ab eo vei errore, 
vei timiditate vei negligentia commissum fuisse, quod praeclare gestis vei 
levissimam. aspergeret labemu -). Ezen kívül olvashatók m( g e következők 
is: „Insignia Magnifici Domini Emerici TelekeSsi, Gentium- Sacratissimae 
Romanorum Caesareae, Regiaeque Majestaíis in partibus Riegni Hungáriáé 
superioribus existentium , ao ( ‘ivitatis Cassoviensis Supremi Capitanei.
Obiit anno aetatis suae LXf[ die XXX Maji MDLX 3).u

Ferdinánd Telekessy halála- után Maczedoniay Pétert Kassa fo'kapi-
tányává nevezvén ki: de mivel ő még ez évben meghalt }) ; helyébe 
Zay Ferencz város főkápitánynyá lön 5).

150,2. János Zsigmond azáltal nagy kárt vallott, hogy Balassa Meny
hért és Sulyok György ő tőle pártolának el, és Ferdinándhoz álhínak. 
Ugyanazokkal együtt Hadad, Szathmár, Nagy-Bánya és más városok is 
Ferdinánd birtokába estek. Ezek következtében ő nem csak Ferdinánd- 
nál, hanem Szulejmánnál is erről panaszolkodott, de sehonnan sem vígasz- 
taltatván, fegyverhez nyúlt. János első lépései szerencsésen eredmé
nyeztek: de Iladad várának Balassa és Zay Ferencz általi visszafoglalása 
annyira megrettentvén őt, hogy ezen zavaródás következtében örökre 
Lengyelországba költözni akart (i).

1564. Miksa 37 éves korában a magyarok nagy reményei közt 
vette át atyja halála után az ország kormányát. Benne nyájas, könnyen 
megközelíthető, bátor s elhatározott fejedelmet kezdének a magyarok 
ismerni még Ferdinánd életében, ki őt több ízben a maga képviselőjéül 
rendelte a kormányban. Nem sokára trónra lépte után követ érkezett 
hozzá Szulejmántól, ki Ferdinánd halála iránt részvétét nyilvánítván, 
egyszersmind ígérte, hogy a békét, ha feltételei teljesíti étnek, továbbra 
is fentartja.

Egy ideig még János Zsigmond'lal is folyt a Ferdinánd alatt ueg’-

1) B ellid  Cassoviae 17. I. 2) Sehem, Clér. Cassow de Anno MDCCC'XL. 8. 1. 3) Belliéi Casoviae
17. 18. 1. 4) u. o. 32. I. 5) Istvánfi Libr. XX. 393. 1. BelKci Cassoviae 33. 1. Fessler VI. 911. 1. 6) iudai
polg, lex, Hl, G03f 1,



kezdett alkudozás; de a felek meg nem egyezhetvén, Báthory István, 
^János vezére, Szathmárt, N ag y -B án y á t  és Nyírbátort; Schwendi Lázár 
llenben Miksa tábornagya, következő évben Tokajt, Szerencset, Erdődöt 

vette meg !).
1565. Miksa Schwendi Lázárt, mint a német- s spanyol háborúk

ban elhiresült bajnokot Elzászból az országba beliíván, őt Felső-Magyar- 
ország s Kassa főkapitányának nevezte ki -). Lázár alig járt el külde
tésében, máris eperjesi haditanácsban részt vön, mellben Báthory András 
javaslatára határoztatott, hogy a tokai várat, melyet Németliy Fe
rencz 500 katonával véd, támadtassék meg 3). Erre Schwendi január 
31-re Propendorf Ferenczet ostromló szerekkel Gönczre- berendelvén, 
hová jövő nap maga is egész hadával, s Perényi Gábor csapatjával meg
érkezett 4). Innét aztán még több segédhaddal az összes vezérek indu- 
lának Tokaj ostromlására, melyet erős ellentállás után be is vettek 5). 
Schwendi a fogságba esett várőrséget, csak ily feltétel alatt bocsátá sza
badon, hogy becsületszavánál a király ellen többé nem harczoland 6). 
A győztes Schwendi kezébe, a váron kivtil négyezer hordó tokaji bor, 
és tizezer darab arany került, 7).

1506. Míg Miksa az ország ügyeiben Augsburgba járt vala, addig For- 
gách Simon a füleld-, neográdi- s szécséni bégeket, a kiket Bebek György 
lázított vala fel, Rimaszombattól nem messze, Balassa Menyhérttel, s 
kassai főkapitány Schwendi Lázárral derekasan verte meg. Ugyanez 
alkalommal kézre került a szécséni bég is, sok kincsével. Ezen vezérek 
Bebektől Pelsőczöt s Gombaszeget foglalták el, Schwendi Szíriáról Kas
sára utazott. Simon a mellette maradt sereg egy részével még Krasz- 
nahorkát szállottá meg. Itt vakmerőségének erős szándéka látszott: mert 
ámbár sietségében tévé a vár megszállását, mégis jó kimenetellel; mert a vár 
feladván magát, s igy Forgácli győzedelinet vitt Schwendi után Kassára 8).

1507. Schwendi Lázár és Forgácli Simon Kassán csak néhány na
pokon át pihentethették katonáikat; máris Munkács alá indulának, s azt 
feb. 17-én ostromba vették, s melyet rövid idő alatt Lugosy Jánostól, s Ke- 
repesy Demetertől el is foglaltak. Azután Ilusztot ostrom alá vették : de 
itten megtudván, hogy János Zsigmond maga is nagy erőt gyűjtött, s hogy 
temesvári pasa is jön segítségére, azt oda hagyván, s Ungváron keresz-
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1) Budai polg. lex. II. (37;f. 1. Horváth III. 91. I. 2) Bellid Cassoviae. 30. í. Fessler ѴІІ. 11. lap, 
Engel IV. 1,86. 1. 3) Fessler Л 11. Ц .  I. .]) u. o. 12. f. C) Engel IV. 186. I. 6) Fessler y II  12. 1. 7) Ist- 
vúuti Libr. XXII. 275. 1. Forgáeh Libr. XV. 350. 1. 8) Budai polg. lex. II. 36. 1.



tűi kassai falak mögé vonták magukat *). Utánok jött a török sereg' 
egészen a városig, s a környéket pusztítván. Mind ezeket Schwendi csak 
nézni kényteleníttetett, mivel csekély ereje miatt, a városból reájok ki 
nem üthetett. Ez alkalommal Ilaszan, a török vezér Kassa, Torna, Re- 
gécz, Szendrő s Eger vidékéről tizenkétezer embert rabszolgaságba vitt 
el magával 2). Ez évben Kálvin tanai a városban legelőszőr terjesztet
tek, s számtalanok által el is fogadtattak 3).

1568. Miksa király Schwendi tanácsára az országban jobb gazdál
kodási rendszert behozván, minek következtében Schwendi a király meg
hagyásából a még 15.65-ik év octob. 8-kán alkotott, s először Szepes- 
Csütörtökön elhelyezett, onnét Lőcsére áttett, az úgynevezett szepesi 
kamarai igazgatóságot Kassára tévé által 4). így a városban először 
felállított kamara igazgatójának Bornemisza Gergely Csanádi püpök, 
egyszersmind jászói s szepesi prépost neveztetett ki 5).

Károlyi Gáspár, gönczi prédikátor s Kassa völgyi református ekle- 
zsiának seniora januar 9-re Kassára conventet hirdetvén, a vallási tévely
gések megczáfokísára, elébb azonban kikérvén magának Schwendi oltal
mát 6), ez ki hasonlókép azon tannak híve vala, tettleg is gyámolítván 
azt. Ezen convént azonban a kitűzött időben meg nem tartatott, mi 
okból nem tudatik 7). Azonban Hillárius kassai prédikátor kérelmére 
jan. 27-én egy más tartatott meg 8),

Schwendi a kassai főkapitányságáról lemondván, helyére Miksa 
prxendorfí Rueber Jánost nevezett 9). Schwendi a lemondott hivatala után 
magát a császárt birodalmi gyűlésre Augsburgba elkiséré 10).

1571. Bár mily titokban kötött is János Zsigmond Miksával a békes
séget, a töröknek az még is tudtára esett; minek következtében János
alig kerülhette volna el a háborút, ha attól őt mart. 14-én történt halála

/ /  .  1  |  #  »  •  .

meg nem menté. O benne kihalt a Szapolyay nagy családja n ). Erdély 
rendei közakarattal a derék Báthory Istvánt vállasztották fejedelmükké, 
ki aztán a szultán által is megerŐsíttetett.

1572. Rueber János, nem csak Kassának, hanem egész felsővidéknek 
kedves és érdemteljes főkapitánya vala. Ezen különös érdemeinek meg-
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1) Bellící Cassoviae 41. 1. Fessler VII. 82. I. 2) Engel IV. 107. I. 3) Prot. Civ. Gassov. Tóm. ff*
de anno 1567. 4) Istvánfi Libr. XXIV, 507. J. Pethö krónikája 284. I. Vályi II. ‘299. 1. 5) Engel IV. 198. 1»
6) Larnpe Hist. Eccles. Refor. 174. 1. 7) Kassai századok. 8) Lampe u. o. 187. 1. У) Bellici Cassoviae 4 l. 1.
10) Engel IV. 202. 1. 11) Budai polg. lex. III. 603. 1.



jutalmazásaid, az ez évben hozott X-ik törvényczikk által meg is hono 
síttatvíín.

1573. Rueber az országban minden nyugtalanságoknak véget vetni, 
s magát egyszersmind a felmerülő bajoktól is megóvni akarván, bár 
nehéz feltételeknél, mégis saját biztosítására hadakat gyűjtött ]). Ezen 
munkálkodás kimenetelén sokat vesztett, mert két hív embere Csáky 
Mihály és Bornemisza Farkas meghalálozának 2). Rueber egyszersmind 
a reformatioi tanoknak erős híve lévén, s több kassai ifjút maga költ
ségén taníttatott a v*ittembergi egyetemben 3).

J 575. Rueber Békessyt mint legfőbb pártfogóját, midőn Kassára jönni 
akarván. a bemenetelt nekie mégtagadta, nemkülönben a király előtti 
kérésétől is elmozdíttatta, s így Lengyelország felé folytatandó útjára 
készteté 4). Az országban elterjedt mirigy-halál Kassán is sok lakost 
magával elsepert.

1578. Az ezelőtt huszonkét évvel leégett, s mostan pusztán álló 
domonkosok egyházát Rudolf király engedelmével a város éléstárnak 
fordítá. Azonban azt csak úgy nyeré e l , hogy mihelyest a domonkos 
szerzet azt újra megszállani kivánandja, visszaereszti birtokába. Ezen 
zárdának virágzó korában , benne néha száz domonkos-atya is talál
tatott 5).

1584. Rueber János, Felső-Magyarország s Kassának főkapitánya 
mart. 12-én Sárosban meghalálozott c), hullája ide hozatván, s a sz. 
Erzsébet egyházának dél felé eső kápolnába (mostan a káptalan sekrestye) 
letétetett 7). A felállított sír feletti szobornak, egy oltár kénytelen Ion 
helyt adni 8). Rueber halála u tán , Rudolf császár a város ideiglenes 
főkapitányává Nogarola Ferdinánd szathmávi kapitányt nevezett ki !)). 
A városban az uj naptár behozatik, a réginek használata eltiltatik, mi el
len a város óvást tesz ,u).

1585. Azon szepesi kamarának, melyet Selnvendi 1568-ik évben 
Kassára áttett, igazgatójául Melitli István neveztetett ki.

1588. A budai Szinán pasa győzelmi bátorságban magát gondol
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1) Fesider \ II. 1;J0. I. 2) it. o. 3) Horváth III. 109. í. 4) Fessler VII. 141. I. ő) Timou Cassöv. vet. 
ae nova 82. 1. 6) Engel IV. 2-37. 1. 7) Pethü krónikája 2Г.4. 1. Bellid Cassoviae 46. 1. 8) «. o. A helyéről 
elmozdított, oltár 17o3-ik évben visszaholyeztetctt., a szobor pedig- a kápolna más szegletébe tétetett, 
honnét 1'825-ik évben annak a jta ja  mellé feláll.ita tott, s 1859-dikben az egyháznak éj^zaki kapu jobb 
oldalához illesztetett, hol most is látható. 9) Bellid C'apsoviae 47. 48. 1. І0) Prot. Civ. Cassov. Tóm. II. 
de Anno 1‘ 81.
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ván, az országban azon városokra és helységekre, melyek a török por
tának adóztak, nagyobb adót kivetett. Azonban ezen terhes adózás követ
keztében, több ily város és helység a magyar kézben lévő erősségekhez 
állott. A törököknek adózni nem akaró városok közt leginkább Szikszó 
állt ellen: mert remény Ivén több váraknak, s Kassának segedelmét '), s 
ez nem is maradt el. Mind ezekre Szinán semmi jót nem sejdítvén, 
minden alatta lévő bégeket hadseregek készentartására szólította. Már 
a székesvári Karaali bég is parancsot kapott, maga erejét váczi-, szé- 
cséni- s fuleki őrségekkel kapcsolatba hozni» Ezen intézkedések követ
keztében octob. 8-án közel 15 ezernyi török sereg Szikszó alatt jelent 
meg. Erre a város lakosságának nagyobb része azt elhagyá, s annak 
csak fiatalsága maradt bent: de ezek is az egyház köröli falon, s annak 
tornyában gyiilének össze, bevárván a törökök közeledését 2). Estve felé 
itt már a bátor fiatalság, semmi menekülést nem reménvlvén, örömrival- 
gások közt a városon kivül lévő baj társaikat, kik annak másik részén 
táborozásiak, csatára bnzdítá. Itt Rákóczy Zsigmond egri kapitány sere
gét két részre osztván, a ségítségére érkezett hadakkal, kik közt valá- 
nak: Balázsdiák István és Bárczay János ; Kassáról Serényi Mihály; 
Szendrőről Szécsy Tamás, Rotlialer János s Raibicz Béla; Homon- 
náról a zempléni főispán Drugeth István, s így összesen 2500 főre 
menő sereggel nyomulván előre 3).

Ezen közelgő magyar sereg előnyomulásában Karaali b é g , ki a 
szikszói egyház udvarát ostromolhatta, az egyházat meggyujtatván, s avval 
az egész várost lángokba boritá, magát pedig egész seregével azon tér
ségre, hol a Hernád Bársonynyal s Sajó vizével összefoly csatarendbe 
állította. Itt a két had összecsapott, s a harcznak kimenetele sokáig 
kétes vala, míg végtére a magyar sereg a törökön fényes győzedelmet 
vívott ki, s közölök 2500-at levágván, a többit pedig szétszalasztatva, 
tőlök számtalan zászlót , s a sok elragadozott kincset is visszafog
lak  4).

1503. Ticffenbach Kristóf nyervén a kassai főkapitányságot, kivel 
Báthory Zsigmond megegyezvén s minden titkot a török hadimozgal
makról nekie tudtára adott 5). Ezek után a háborút tavasz nyiltával 
Haszán bosnyai pasa Sziszek ostromával valóban megkezdette, de a vár

1) Fessler ѴИ. 235. I. 2) u. o. 3) e. li. 2ii3. 1. ф) MvAnfi ІлЬг. XXVI. 356.1. Fessleí VII. 23л  1. 
5) Belliéi Cassoviae 61. 1. Engel IV. 250. 1.
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segedelmére sietett Erdődy bán és Auersperg Károly város kapitánya, 
seregét majdnem egészen tönkre tették; elveszett maga Haszán is, és 
vele a szultán húgának két fia. E vesztesség híre nagy zajt okozott 
Konstantinápolyban s a 80 éves, de harczias Szinán nagyvezír még az 
ősz elején megérkezett 150 ezernyi hadával, s Veszprémet és Palotát 
megvette; midőn azonban megértette volna, hogy a keresztény had Ko
máromnál táborozik, különben is lázongó hadával visszaindult *). Pálffy 
Miklós, Szinán távoz tár ól értesülvén, Fehérvárat megszállottá; de bár 
azt megvennie nem sikerült, a budai pasát mindazáltal, ki 20 ezernyi 
haddal útját állottá, keményen megverte. ■ Megérkezett e közben Tieffen- 
bach kassai főkapitány is a német hadakkal; de miután a nagyvezír az 
országból kitakarodott, mire ő serege részére Kassán, téli szállást von 2). 
Elébb mintsem azt megtette volna Tieffenbach, Tarczalra egy felsőma
gyarországi összejövetelt hirdetett, tanácskozandók azon módokról, melyek 
a háborúskodási állapotot legjobban elintézhetnék, mire sept. 23-án el
döntetett , hogy a nemesség úgyis szabad akarattal a sereg élelmezését 
fölajánlá, az igénybe vétessék 3).

1594. Ernő helyett Mátyás főherczeg vette át a magyar hadiügyek 
igazgatását, s Pálffy Miklóssal Nógrádot megvévén, Esztergomot szál
lottá meg. A város és Tamáshegy pár hét múlva elfoglaltatott; de a 
vár erősen tartá magát. Mivel kételkedni nem lehetett, hogy Szinán a 
nyáron ismét bejő, Mátyás a király nevében a táborban kis országgyű
lést tartott, s Tótországban Erdődy bán, Kassán pedig Tieffenbach által 
hasonló tartatott 4).

Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem, ki a jezsuitáktól neveltetvén, a 
török ellen gyűlölséggel viseltetett, mert már néhány évvél ezelőtt el
határozta magát, hogy az ozmántól elhajlik s Rudolf királylyal lép szer
ződésre. Az erdélyi urak azonban attól tartván, hogy a török e miatt 
veszedelmet hoz hazájokra, a szövetséget ellenzették, s még össze is esküd
tek a fejedelem ellen; mindazáltal Báthory legyőzvén az akadályokat, 
Rudolf királylyal a szerződést megkötötte, oly móddal, hogy a császár 
neki Károly főherczeg leányai közöl egyet nőül adjon, őt a német biro
dalom herczegévé nevezze, a török ellen egész erejével, s ha Erdélyből 
mind e mellett is eliizetnék, méltóságához illőleg; lássa el. Ha Báthorvnak

1) Horváth III. 121. 1. 2) Engel IV. 251. 1. 3) Eng'el IV. 251. 1. Kovachich Snppí. ári Vest. Com.
III. 301. 1. Horváth Hl. 121. 1. 4) Horváth III. 123. 1.
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fiörökosei nem lennének, Erdély a magyar királyra szálljon vissza, leányait 
pedig, ha lesznek, a császár 100 ezer arany jegyajándékkal házasítsa ki 
A menyegzőt ezután Báthory, Mária Kristierna Károly főherczeg leányá
val következő évben meg is ülte 2).

1595. A török szultán a fent említettek miatt izmán nagyvezírt 
150 ezernyi haddal kíildé Báthory ellen. De az ifjú vitéz fejedelem, ki 
ekkor épen menyegzőjét ü lé , azonnal Összeszedte hadait, s az előtte 
hátráló Szinánt, midőn Giurgevónál általkelni kezdett, nagy veszteseggel 
megverte, 100 ágyúját s pogyásza nagyobb részét elfoglalta 3). E köz
ben Magyarországban is szerencsésen folyt a háború.

A mint Rudolf, Mátyás főherczeget a vezérségtől fölmenté, helyébe 
Miksa főherczeget fővezérévé nevezvén, Basta Györgyöt pedig oldala 
mellé rendelét Ezen uj vezér Szolnokot ostrom alá vette, de megszállása 
által mire sem mehetett, elszáll alóla, s Kassán seregének téli szállást 
von 4). Seregének gyalogsága a városban, lovassága pedig a környéken lévő 
helységekbe beszállásoltatott, kik azonban a földnépen elkövetett kegyet
len bánásokkal a törököket is felülmúlták. A fővezér, Tieffenbach kas
sai főkapitánytól a város főkapitányságát is átvevé, mire Tieffenbach 
aztán a város alkapitanya maradt 5).

1590. Mohamed szultán múlt évi veszteségekért személyesen akart 
boszút állaiii az országban. Ennek hírére a király januar 15-kére 
Pozsonyban országgyűlést hirdetett az országbeli bajok orvoslása végett ö), 
Miksát pedig fővezérségében újra megerősité. Míg Miksa V áczot és 
Hatvant ostrom által megvette , Mohamed roppant táborával Szeged 
síkjaira érkezett, s onnan sept. 21-én Eger alá szállott. E nyomos vár
ban Nyáry Pál kapitánysága alatt 1000 magyar és 1500 vallon őrködött, 
ellátva minden szükségesekkel 7). A vár védelmére Tieffenbach is kül
dött segítséget, de hasztalan: mert a vár árulás következtében törökök 
által bevétetett. Az árulók azonban halállal lakoltak: mert a szavát nem 
tartó török valamennyi vallont levágatván, magyarokat pedig fogságra 
hurczoltatta. 8)

Eger eleste után Báthory Zsigmond és Tieffenbach kassai al kapitány 
egyesült Miksa főherczeggel, ki az összes hadat azonnal a Mezők eresz-

------  114 ------

1) Horváth III. 12!). I. 2) Istvánfi Libr. XXIX, 421. I. Ivovaehich scrip. min. II. 3 j L Engel IV . 
259, 1. 3) Istvánfi Libr. XXIX. 4i2. 1* Petho krónikája 140.1, 4) Engel IV. 2.61. 1* 5) Fessler VII. 
331. 1. 6) Istvánfi Libr. XXX. 440. 1. Wolfgang Bethlen IV. 2. 1. Fessler VII. 308. 1. 7) Fesslei VII.
331. t* 8) Petkő króm H2. 1.



tes tájon táborozó ellenre vezette. A mint Tieffenbach seregével Miksa 
X4. táborába költözött, helyébe Prépostváry Bálint lön a város főkapitánya >). 

Ez nem sokáig vala a városban, ámbár Tieffenbach Miksa fővezér
rel eleinte a törökökön p-yőzedelmeskedtek, még is ezektől későbben iil-J I/ ™ W
döztetve, a szétfntott sereggel majd egyedül Tieffenbach Kassa felé útját, 
folytathatta 2), s úgy látszik: mintha újra főkapitányi állomását Prépost
váry Bálinttól vette volna át. Eger, a törökök által elfoglalva. lévén, az 
ottani káptalan Kassára jött.

1507. Tieffenbach Kristóf Felső-Magyarország s Kassa főkapitánya 
itten meghalálozván, helyébe silesiai születésű Lasso’ta Himér ideiglenes 
város főkapitányává neveztetett 3).

1598. Midőn Báthory Rudolfnak Erdélyt engedte át, Miksa főher
czeg azalatt Kassán megbetegedvén 4), s itten beleegyezett, hogy Báthory 
uj követeket a császárhoz a végett küldjön, hogy az Erdélyt átvevő biz
tosok szabad lábra tétessenek.

1599. Lusiczai születésü Bocacius János, kit a nevelés és tudomá
ny osság terén szerzett érdemeért Rudolf király Prágában 1598-ki atig. 
12-én kelt nemeslevél által magyar nemesi rangra emelt, és ki elébb 
Eperjesen tanár vala, ez évben Kassára református iskolaigazgatónak 
elhivatott, s itt először városi tanácsossá, aztán annak Imájává Ion 5). 
Bocacius nemeslevele (armálisa) Abauj vármegyének Gönczön tartatott 
közgyűlésben 1603-dikban hirdettetett ki.

1600. A változékony Báthory Zsigmondban ismét vágy ébredett visz- 
szavenni fejedelemségét, s mivel erre Rudolf megegyezését már nem 
remélhette, sógora tanácsára a törökkel kezdett alkudozni, s lengyel had
dal Mihály vajdát megtámadta, de megveretett. Mihály e győzedelem 
után szinte a törökkel bocsátkozott alkuba Erdély iránt, s midőn köve
tei kedvező válaszszal tértek meg, új pártfogója védelmében bizakodván, 
Rudolf biztosait kiűzte s iszonyú kegyetlenséggel sanyargatta a lakoso
kat, miért ezek föllázadván, Basta főkapitányt hívták Kassáról segítségre G). 
Basta, Mihály vajdával september 18-kán Miriszlónál megütközvén 
erősen meg vei te, s egész Erdélyből kiűzte, az elfogott feleségét s gyer
mekeit pedig fogarasi várban zárva tartotta 7).

1) Budai polg. lex. III. ІУ7. 1. 2) Petiül kión. 143. 1. Engel IV. 204. I. Fesslor VII, 39Э. 1. 3) Bel
liéi Cassoviaií fiS. 01). 1- 4) Istváufi Eibr. XXXI. 729. 1. ;">) Régibb kori ismer. tára. TI. 237. 1. 0) Horváth 
III. 144. 1. 7) Pethö krón 141. 1. Engel IV. 281- 1.
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Ezen évben Kassán első könyvnyomda létesíthetett, mel) etTlirsch Dávid 
János kezelvén, s az majd egész századig a protestáns nyomdászok alatt 
virágzásban volt.

1601. Rudolf meghagyván Gonzaga Ferdinánd kassai főkapitány
nak, hogy a Mihály vajda s Basta közt lévő súrlódásokat rendbe hozni 
igyekezzék, mire a két ellenfél Gonzaga engesztelésére itten békességre 
lépett l). Ezután Pázmány Péter, s Némethy Jakab jezsuita-atyák mint 
a romai katholikus vallás erős védői Kassára jövének, kiket Gonzaga 
oltalmába fogadott 2), s segélyt nyújtván nekik, minden bántál műk elle
nére, s ezek a városban első jezsuita-atyák valának.

1602. Gonzaga a rövid ideig viselt városi főkapitányságról le- 
V mondván, helyébe Barbiano Jakab belgiojozoi gróf neveztetett.

1603. A. mint Eger árulás által török kézre került, az egri káptalan
nak székhelyül Kassa tűzetett ki, leginkább a sz. Erzsébet egyháza végett, 
mely ötven év óta az ágostai hitfelekezetüek kezében vo lt; minek követ
keztében Rudolf novemb. 11-én kiadott rendeletében a kassai tanács- s 
községkép viselőinek meghagyá, hogy a sz. Erzsébet tiszteletére felszentelt, 
és a római katholikusok tulajdon egyházukat, ennek minden jelvényeivel 
(clenodia) a város főkapitányának Barbiano belgiojozoi grófnak adja át, 
minden további késedelem vagy ellentállás nélkül, ki aztán azt az egri 
káptalannak átadja, egyszersmind figyelmeztetvén a tanácsot, hogy 
azt isteni szolgálatban akadályozni vagy talán háborgatni ne merészel
jen; mert ha ezen parancs engedelmességétől csak némi kép is élté rend, 
az említett városi főkapitány meghatalmaztatott az egri káptalant erővel 
is a sz. Erzsébet egyház birtokába behelyezni, s az ellenszegülőket mint 
vallásliáborítókat megbüntetni 3).

1604. Bai ’biano, hogy a királyi parancsot sikerrel végrehajthassa, 
erő nélkül mitsem tehetett, hanem januar 6-kára a vidéken lévő vallon 
katonaságát a városba rendelé, mire is azok leeresztett zászlókkal bejöttek, 
s legelőször a kapukat elfoglalták, aztán a sz Erzsébet egyházat, az 
ágostai s református polgárok házait körülvették. Ugyanakkor az ágyuk 
megtöltetvén, az egyháznak szegeztettek. Most Barbiano maga elébe 
hivatta Bocacius birót s a tanácsot, erősen rendelvén nekiek, hogy az 
egyház kulcsait tüstént szolgáltassák kezébe 4), mire azok Barbianonak

1) Istvánfi libr. XXXII. 757. 75S. 1* Engel ÍV. 283. 1. 2) Akai Initia Cassov. Societatis Jesu 20. 1.
3) Rudolplii Rcg'ifl Litterao. arl Cassovicnsis Katona XXVII-I. 18.1. 1 Fcasler VII. 542. í. 4) Ortelius Ke-’
(liviviiB I. 350. 1.
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átadattak, ő pedig' ezeket az egri káptalannak kézbesíté *). Ezen átadás
nál a királyi részről dalának: Pethő Márton királyi helytartó s kalocsai 
érsek; Mikazzi Miklós kassai kamarai elnök, egyszersmind nagyváradi 
püspök; Szalatnoky György pécsi- Szuhaj István egri püspökök. A 
városi részről pedig a koszorús költő Bocacius János többi városi taná
csosokkal 2). Ekkor nem csak az egyház elvétetett, hanem a város 28. 
helységét a királyi ügyész elfoglalá 3).

Midőn 1600-ik évben Erdély Rudolf hatalma alá került, kismárjai
Bocskay István prágai követségből haza jött, s Bihar vármegyei jószá
gaiban lakást von. Azalatt, mivel a császári vezér Basta György meg 
nem szűnt Erdélyt sanyargatni, feltámadt ellene Báthory Zsigmond haj
dani hadnagya Székely Mózses, és jóllehet eleinte Gyulafehérvár alatt 
megveretett, mégis a temesvári pasától segítséget kapván, újra beütött 
Erdélybe, és rövid idő alatt annak legnevezetesebb városait kezére kerí
tette. De midőn Brassó alatt táborát felütötte volna, Bastától felszólítva 
véletlenül ráütött a havasalföldi vajda, ugyanakkor Radu is nagy véron
tást tett seregében. Maga Székely Mózses is elesett a csatában, az élet
ben maradt erdélyiek pedig a csatahelyről Bethlen Gábor vezérlése alatt
Temesvár alá futottak, s az ottan parancsoló pasa oltalma alá adták 
magukat. Innen levelei által szorgalmaztatá Bethlen Gábor Bocskay 
Istvánt, hogy a törökök segítségével állítsa helyre Erdély önállóságát, 
de Bocskay nem akart a dologba ereszkedni, hanem válaszában Bethlen 
Gábort biztatta, hogy ő maga tegye meg a próbát. Ezen időben Duval 
Henrik és Rákóczy Lajos császári had nagyok, ráütöttek éjjel Lippa vidé
kén a török táborra, azt zavarba hozván, az ellenség pogyászát kézre 
kerítették. E közben Bethlen Gábor mentezsebjében meglelték Bocskay 
levelét, s azt a kassai főkapitánynyal Barbiano Jakabbal közölték 4). Ez 
a ki különben is agyarkodék Bocskay ellen, Kassára idézte őt a maga 
mentésére; midőn pedig idézésének semmi foganatját nem látván, a csá
szár hírével s helybenhagyásával parancsot küldött a nagyváradi császári 
Concini név 11 várnagynak, hogy haddal szállja meg annak várait. Ké
születlen vala Bocskay, s azért Concini Sz. Jobbot csak hamar megvette 
s a kereki várat megszállottá, míg maga Bocskay Solvomkőbe zárkozott, 
Barbiano pedig átkelvén a Tiszán, Nagyváradnak tartott hadával. Ekkor

1) Istvánfi libr. XXXIIT. 806. 1. 2) Fessler VII* 5á3. 1. 3) Istvánfi libr. XXXIII, 815t 1. Fessler VII, 
542. 1. 4) Fessler VII. 550, 1#



kijött Bocskay Solyomkőrol, a császári zsoldon lévő hajdúságot a maga 
részére vonta, s míg Barbiano Adorján alatt táborozna, várván az erdélyi 
s német hadak h-ozzácsatlako zását, a Pecz János vezérlése alatt közelgető 
német gyalogságra ráütött, azt nagy veszteséggel visszanyomta s a vezért 
is octob. 14-én elfogta. Ennek hallatára Barbiano magát nagy sietség-

I

gél Kassa felé viszszahuzta 0, Bocskay hadától iildöztetve; a városba 
többé be nem mehetett; mert az ő hatalmaskodása s kiváltképen a már 
fent említett eljárása miatt gyűlölő kassai ágosta- s reformata vallást 
követők bezárták előtte a város kapuit 2). így Barbiano kénytelen volt 
haddal való visszavonulását Szepességig folytatni, hol neki Thurzó Kristóf 
és György szepesi várukban menhelyet adtak 3).

October 26-án a császári táborban lévő kassai alkapitány Ducker Gusz
táv a városba Lassotához azon izenettel küldetett be, hogy a hadak szük
séges helyéről s élelmezéséről illően gondoskodjék. A városi tanács (előbb a 
kapuknál lévő császári őrséghez számos polgári fegyveresek rendeltettek) az 
alkapitány (egyszersmind császári főbiztos) előadására azon elhatározott fel
eletét adá, hogy a fővezért s seregét ezen okoknál fogva a városba be nem 
ereszthetik: 1-ször, mivel a fővezér elfoglalván a város jószágait s malmait 
miáltal oly állapotba helyeztettek, hogy teljességgel nincsen módjok a 
sereg jó kitartására. 2-nzor a vallon katonaságnak ezelőtti kiállhatlan 
magaviseleté kényszeríti őket ezen tettre, annyival is inkább; mivel a 
fővezértől rajtok elkövetett sérelmükért soha sem nyertek elégtételt. 
3-szor a fővezérnek a városból kimenetele alkalmával tett fenyegetései 
erősítik a várost feltételeiben. Végtére 4-szer mivel a hajdúk nem szí
velhetik : ha tehát a városba beeresztenék, a hajdúk bosszújától lehetne 
tartaniok 4). Ezen választ Rottvicz ezredes vivé ki a fővezérnek. Aztán 
pedig Reiner Menyhért népszószóló jelenté a főbiztosnak, hogy a város 
hajdúktól való félelmében kénytelen polgári őreit megszaporítani s a 
főbb állomásokat által ok elfoglaltatni *). Miután a biztos a tanácsnak 
visszaizenvén, hogy csak hívek maradjanak; miért átengedendi az ágos
tai vallásbelieknek a kis sz. Mihály kápolnáját, mire a tanács köszönetét 
nyilvánítván, azonban az elfoglalt város jószágainak, s a sz. Erzsébet 
egyház visszaadatását is sürgetvén oly Ígérettel, hogy igyekezni fognak 

‘ bizonyos összeg pénz lefizetése mellett a hajdúkat a várostól másfelé
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1) Fessler VII. 552. 1. 2) Engel IV. 295.1. 3) Istvánfi libr. XXXIII. 815. 1. Petho krón. 161. 1.
4) Ortelius Reclivivus I. 367. 1. 5) u. o.



indítani, erre adandó válaszát a főbiztos más napra halasztotta *). Ezek 
alatt Rottvicz egy altiszttel a táborból visszajött, s jelentvén Lassotának, 
hagy Barbiano nejénél már a város alatt van, kihez Lassota újra köve
tet küldött azon izenettel, hogy mivel a tanács a várba be nem akarja 
bocsátani, jelenne meg a külvárosban lévő' kertjében, a hol szükséges 
intézkedésekről kivan vele értekezni 2). Be is lopódzott Barbiano a 
Lassota kertjébe; de midőn ez hozzá kimenni szándékozna, a polgárok 
által azon okból, hogy a külváros tele vallonokkal lévén, mi miatt a kaput 
ki nem nyithatnak, ki sem bocsáttatott. Így a vezérek közt kitűzött 
találkozás nem teljesíthetvén, mire a fővezér Eperjes felé indult meg, de 
elébb a városba nejének beizenvén, hogy követné őt, ki is déltájban a 
jezsuita-atyák társaságában el is indult, de a fent említett okoknál fogva 
a kaputól visszautasíttatott 3).

October 27-én a kassai kamaraigazgatóságnak jelenté Lassota a 
város által jószágainak s a sz. Erzsébet egyház visszaadatása iránt beadott 
sürgetését, mi ellen a pécsi- s nagyváradi püspökök sokáig tanácskozának, 
míg végtére az döntetett el, hogy a dolgok ily álltával, (rebus sic stan- 
tibus) és hogy a szükség törvényt ront, (necessitas caret lege) azért a 
város kérése teljesít tetett, beadván mindazonáltal Lassota ellennyilatko
zatát, hogy ő ezt nem az ágostai vallás terjesztéséből, (stúdió propagan- 
dae confessionis augustanae) hanem csak a körülmények kivánatából 
(pro te m por is exigentia) teszi 4). Ezek közt Reiner Menyhért jelenti 
Lassotának Bocskay István fővezér-, Lippay Balázs- s seregének a városhoz 
való közeledését, hozzá tévén: hogy azon esetre, ha Lippay a város
ban lévő püspökök, jezsuita-atyák s más papoknak kiadatását kívánná, 
a város kénytelen lesz kiváltságát teljesíteni, mondaná meg nekiek, hogy 
magokról jó eleve gondoskodnának. Mindezekre a megrémült püspökök, 
s az egri káptalan hat szekeret kért a várostól, de ez tőlök megtagad
tatok. Aztán a kamarai igazgatóság Reiner által a tanácsnak megüzen
vén, hogy minekutána a várost mint szerzeményt (peculium) mindig ol
talmazta, s a fővezérnek bánásmódját szüntelen kárhoztatta, jószágainak 
elfoglalásában sem egyezett meg, s jelenleg reményű: hogy a város is 
szinte jó indulattal lészen iránta 5). Lassota pedig e következő kérdé
seket terjesztvén föl a tanács elébe: ha Lippay a német tiszteket kia
datni kivánná, a város mit fogna tenni? aztán a kamara bizhatja-e
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magát a város pártfogásába? s végtére : ha a szükség úgy kívánná 
összekapcsolja-e a város a maga erejét a városban lévő császári őrséggel? 
Lassota azon feleletet nyeré, hogy a város O császári királyi Felsége 
mellett utolsó csep vérig fogja magát oltalmazni J). Erre Lassota újra 
megizenvén a városnak s tanácsának, hogy mivel a város kiterjedése 
az őrség számához képest nagy, több katonaságot a városba fog' ren
delni, még pedig az ágostai valláson lévőket. Azonban a város tagadó 
feleletét két tanácsnoka által Lassotának jelentette ezen okból: 1 -szőr,
mivel könnyen megeshetnék, hogy a német katonaság a polgárok vagyo- 
naihoz nyúlna, s akkor a támadásért a tanács jót nem állhat, 2-szor, 
mivel azon katonaságtól ezelőtt sokat szenvedtek, 3-szor, mivel kevés 
élelem van a városban. Ez alkalommal a. fővezér neje jelenté Lassotá
nak, hogy a város mindaddig ki nem eresztendi a'városból, míg a város
ban lévő sz. Erzsébet egyház ingó javai nem adatnak vissza, s azért 
kiszabadulásán való iparkodását ké ri, melyet Lassota kieszközölvén, s 
egyszersmind bátor^ágos elindulására 12 német katonát rendelt melléje, 
mire is a várost elhagyó jezsuita-atyák társaságában déltájban elindult; de mi
dőn Bökibe (Habzsán) ért volna, nehány száguldozó Bocskay lovasok által 
megtámadtatott, s mindenétől annyira íosztatott meg, hogy szolgálójával 
gyalog kényteleníttetett Somosra útját folytatni, honnan egy ott lakó 
özvegy-asszony maga kocsiján Eperjesre küldé 2). A fővezér nejét 
kisérő katonák közül csak kettő menekülhetett meg, a többi, valamint a 
jezsuita-atyák is levagdaltattak. Esteli 9 órakor az alsó kapunál lévő 
polgári őrök Lassotának jelentik, hogy a tályai szüretről megérkezett 
Varanay András polgártársuk a városba való bebocsátását kéri, ki is a 
kis ajtón Lassotához beeresztetett s egyszersmind azon jelentést tevén, 
hogy Lippay Balázs Lucznál a Tiszán átkelvén, a város felé igyekszik, 
Bocskay pedig Löknél táborozik, a székelyek pedig Capriola Tamás gró
fot cserben hagyván, Bocskay hoz csatlakoztak, a nemesség pedig nagy 
számmal gyűl hozzája, kik mind a vallás s az ország 'szabadságának 
védelmére esküdni tartoznak 3).

October 28-án a város követségbe küldé Varanay Andrást Lippay- 
hoz azon izenettel, hogy minekutána sérelmeik már megorvosoltattak, 
hogy ezentúl a császári tisztekre semmi panaszok nem lévén, barátságo
san kérik, hogy tőlök minden fegyveres erőt távolítson el. Ezalatt egy

l) Ort'elius e b. 2) u. o. 3) e, h.
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császári tiszt Lassotának jelentvén, hogy a magyar polgárok összeesküd
tek a városban lévő császári őrség s német polgárok kiirtására, mi iránt 
Beiner megk é r d ez tét v én, azt feleié : hogy a két különböző nyelvet beszélő 
polgárok között némely nyelv értetlenségből zavar támadt, de az már 
lecsendesíttetett. Mire azonban Varanay András Bocskay táborából meg
érkezvén, a városból küldött levelet személyesen adá át Lippaynak, ki 
azt elolvasván, nagy haraggal monda Varanaynak, hogy ha jó barátja 
nem volna, a hozott levelet hajára tekeritené, s azt fején égettetné el. 
A városnak pedig azt feleié: hogy az egyházat s jószágaikat visszakap
ták, azt csak neki köszönhetik; mert ha ő a városhoz nem közelít, min
den bizony nyal az meg nem történt volna. Egyébiránt a városra bizza, 
ha úgy tekintessék- e mint barát, vagy pedig mint ellenség? A község
hez (nem pedig tanácshoz) intézett levelének végén Zagyvav Miklós-, Kiss 
Lukács várnagyok-, s Várasdy György harminczadosnak kiadatását 
sürgeté ]). Megérkezvén Varanay a válaszszál, mire a tanács Lasotát s 
Duckert a tanácsházba való megjelenésre kérte, itten a Lippay levelét 
csak különösen felolvasták, (mivel a község jelen volt) és azt végezék, 
hogy uj követeket küldjenek Lippayhoz, s kisértsék meg őt ajándékok 
által a várostól eltávolítani, mely végre a tanács részéről Herczegh Ist
ván, a községéről pedig Beiner Menyhért két más kettővel délután 
Lippayhoz kiküldettek 2). Azalatt Kovács Albert Lippay századosa, vezé
rének izenetével a városba beeresztetett, ki is Lippay erejét túlságosan 
nagyítá. Este felé Lassota és Ducker a tanácsházba menvén, annak 
megtudására, hogy mit várhatnának a városi polgároktól azon esetben, 
ha a város Lippay által megtámadtatnék? mire a város végső csep vérig 
hűséget igért 3).

October 29-én megjelentek a Lippayhoz küldött, s tőle visszatért 
követek, kiknek kihallgatásukra megjelentek a császári tisztek is, Orlay 
s Korponay kamara tanácsosokkal együtt. A követek jelentik Lippay
nak mai napon a város alá leendő megérkezését. Ezek után nyomban 
érkezvén a várostól csak egy mértföldnyire lakozó Mladasevich Horváth 
Péter, ki előadá, miképen ezelőtt való napon kényszeríttetett Lippay 
előtt a hódolási esküt letenni, és most általa küldetett a városhoz azon 
izenettel : hogy minekutána ma Lippay a város alá érkezend, három 
század magával a városba eresztessék be, hogy a községgel végezni va-
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lóról intézkedhessék *). Erre a tanács kikiildé Lippaylioz Szabó Györ
gyöt, s a magyar hitszónokot Fedényi Györgyöt azon kéréssel: hogyha 
lehet kímélné meg a várost megjelenésétől, különben 20, vagy 30-ad 
magával készek bármikor beereszteni, de ez is ne legyen hadi szokás 
ellenére ; mert az ostromlót a városbani tanácskozásra oly nagy számú 
csapattal be nem bocsáthatják 2). Délután Lassota Bocacius János 
főbírót negyed magával a kamara elnökéhez elhivatván, nyilatkoznának 
ezen kérdésre; hogy mit kíván a város ily körülmények közt cselekedni ? 
de ezek újra kinyilatkoztatván hííségöket, s egyszersmind életteli feláldo
zásukat igérék. Estve felé megérkeztnek a kiküldöttek s Lippay levelét 
előadák, melyben 1-ször azt kérdezi, hogy valljon a városba bebocsátta- 
tik-e háromszázad magával vagy sem? 2-szor néhány pontot terjeszt a 
város elébe oly móddal, hogy azokra más nap reggel hat óráig végső 
feleletét adja, mire a tanács újra követeket küldött Lippaylioz a külvá
rosba, hol már seregével táborozott, s a felelet idejét 9 órára elhalasz
tani kérvén, miben ő is beleegyezett 3).

October 30-án hajnal előtt Ducke'r Lassotának jelentvén, hogy az 
éjjel a magyar polgárok Szabó György házánál tanácskozási összejöve
telt tartottak, mire Lassota e gyanútól tartván, a felső- s alsó kapu előtt 
két-két ágyút íelállíttatott, a középsőt (kis kapu a város dél-nyugati 
oldalán volt) pedig betorlaszoltatta 4). Ezek után Jeli főfizetőmester a 
polgárokat császárjok iránt való hűségre buzdította, kik is annak bebizo
nyítására háromszor „Jéznsu nevét felkiáltván, a város oltalmazására 
ajánlván magukat, egy szermind fel is fegyvereztettek. Reiner Lassotához 
eljővén, közié a Lippay által küldött s német nyelvre fordított egyező 
pontokat: 1-ször a város a vallás s az ország szabadságának oltalma
zására esküdjék, 2-szor, hogy a császári katonák őrhelyeikről mozdít- 
tassanak el, s a város kulcsai ezentúl a főbírónál őriztessenek, 3-szor a 
mely császári katonák Bocskay fejedelemnek akarnak hódolni, a fent 
említett esküt tegyék le, a többiek pedig tisztességesen bocsáttassanak el, 
végtére 4-szer, hogy maga három század magával a városba eresztessék 
be 5). Lassota ezekre nézve azon véleményben vala, hogy a város fo
gadja el Lippaynak huszonötöd magával való beeresztését, egyúttal 
abba való beleegyezését eszközölje ki, hogy a város a legközelebbi or
szággyűlésnek végzéséig maradhasson ily állapotban, (in statu quo) hogy
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pedig Lippayt ezekre rávehessek, iparkodnának őt ajándékokkal megengesz
telni. Ezek után jelenté Jeli a hajdúknak a város körül való összesereg- 
lését, mire Lassota lóra ült, és a mint az alsó kapuhoz közelítvén, elébe 
jött Ducker tudósítja, mondván: hogy a hajdúk fát, szalmát s létrákat 
kezdenek hordozni, miből azt gyanítja, hogy új ordonynak (Forgács nevű 
bástya) elfoglalására lévén szándókjok, azért ha parancsol, tüzet adat 
rajok •). Míg ezek együtt beszélgetnek, azalatt jelentik, hogy Lippay 
Lassotával a város kőfaláról óhajt beszélni, s addig is csendessé get paran
csolt, sőt egy hajdút, ki a felső kapu előtt fegyverét elsüté, s ezért tüs
tént levágatott- Ezen hírre Lassota a középső felvonó kapunál (mostan a 
Forgách és Semsey házak közti tér) leszállóit lováról, s a kis ajtón 
kimenvén, s külső kapuig érkezett, hol Orlay, Szabód Fedényi, Szegedi J 
András, Kálmár János s Varanay András csak nagy kéréseikkel rá vehet
ték, hogy az ordonyra, felmenvén, Lippaynak ki már hadikar ával a hidon 
várva állott, magát megmutatta, ezek egymást süvegeléssel üdvözöl tét vén, 
Lassota azonban minden szóváltás nélkül az ordonyról leszállott, s a  körü
lette állókat kérdezteté, hogy mitevők legyenek? Kik azt felelék, hogy 
mivel Lippaynak harminczad magával való beeresztése megigértetett, így 
kérése teljesítessék, miben Lassota is megnyugodott; de .amazok Lippay
nak való izenetiikben század magával való szabad bemenetelt jelentették, 
mit Lassota megtudván, a felső kaputól az alsónál lévő őröknek meg
erősítésére egy zászlóaljt parancsolt, maga pedig haza vágtatott felesége 
s gyermekeinek megtekintésére 2). Jeli azonban nem győzvén bevárni 
az alsó kapuhoz rendelt zászlóaljt, maga indult elébe, s midőn őket a 
város közepén találta volna, az alsó kapunál lévő őrök árulást kiáltot
tak, de az nem más vala, hanem, hogy Lippay század magával a vá
rosba beböcsáttatott, ki után a kapuk újra bezárattak. Lippay a sz. 
Erzsébet egyháza mellett találkozott Jeli vezénylete alatt lévő császári 
katonasággal, roszat gyanítván, rendbeszedi katonáit, s azokat megtá
madni akarván, mitől azonban Jeli megakadályoztatá, mondván: hogy 
mivel neki szabad visszamenet igértetett, senkinek hántásától ne féljen. 
Ezután Lassota a Barbiano lakását, Jeli pedig a fegyverházat azon czél- 
ból elfoglalák, hogy ha árulás történnék, azon okból magokat elegendő- 
leg védelmezhetik. Lippay azonban Szabó György házába beszállván, 
Lassotát, Duckert s Jelit magához hivatá, holott már Herczegh István a

1) Ortelius 376. 1. 2) u. o



város nevében neki elmondá, mikép azok, a Lippay által előterjesztett 
egyézési feltételeket már elfogadták, minélfogva ő rajok ezentúl semmi 
szükség nem lévén, következő nap reggeli 8 órára készek legyenek a 
városból való elindulásra, s ennek következtében Balogh Gáspár, Mlade- 
sovich Horváth Péter titoknoka által, Némethy Balázs aláírása alatt 
készült szabadmenet (salvus conduetus in meliori forma) nekiek kiadatott ’). 
Csak most vevék észre, hooy a polgárok velők szemkötösdit játszadoztak, 
és hogy az egész esemény előre kicsinált dolog vala. E történtek után 
Herczegh István Kálióba, Szebényi Pál pedig Debreczenbe az ottani 
hajdúk ügyeinek elintézésére küldettek. Végre pedig Lassota Lippayhoz 
menvén, az asszonyok s a betegek részére nyolcz szekeret kért, de általa 
a főbíróhoz utasíthatott, ki is mindjárt hajdúkat falukra küldött, azoknak 
városba való berendelésére 2). Délután számos császári katonák Lassotá
nak jelentették városban megmaradni való szándékjokat, kikhez Jeli is 
magát kapcsolá, neje azonban betegségével mentvén magát, Lassota 
eléggé intvén őket zászlósoknak' adott hűségének megtartására, mindazon
által feltett szándekjok mellett megmaradtak. Este felé lippay  a sz. 
Erzsébet egyházához tartozó, s ottan talált eszközöket, nem különben a 
fővezér hátrahagyott vagyonát leltároztatta.

October 31-én a császáriak eddig cl nem készülhettek a városból 
való kiindulásra, minek következtében uj engedőimet nyertek, itten egy 
napi mulatásra, Lippay azonban a tüzéreknek a város elhagyását fejeik 
vesztése alatt megparancsolá.

November 1-jén Lassota bucsuzása alkalmával Lippayt kérdezé, ha 
valljon a szabadmenet (salvus conductus) mellett nem leend-e az utón 
valami bántalma? melyre felelvén: ha valami sérelme leend, avval önma
gát terhelje, egyszersmind figyelmeztetvén Lassotát, hogy Barbiano cseléd
jét, vagy pedig annak valami vagyonát ne vigye; mert akkor semmiről 
jót nem állhat. Mindezek után a császáriak a városból megindulának 12 
kocsival és kilenczvened magokkal. Ezek ugyanaz nap Budamérig elki- 
sértettek, honnét másnap tovább bocsáttattak: de nem sokára a Héthárs 
s Pécsujfalu között ellenfeleiktől megtámadtalak s kiraboltattak, a fér
fiaknak nagyobb része a dühös hajdúk által megöletett 3).

November 9-én a kassai kamarának elnöke Mikazzi Miklós nagy
váradi- s Szalatnoky György pécsi püspökök fogságba hurczoltattak 4),

------  124 ------

1) Ortelius Keclivivus 377. 1. 2) u. o. 878- 1. 3) e. h. 4) Engel IV. 295. І,
• 6



125
• ▼

a romai katholikus polgároknak házaik az ágosta s reformata vallásu 
polgárok által kiraboltattak. Umay Sándor császári tábori főporkoláb 
Lippay rendeletére lenyakaztatott l).

November 11-én Bocskay István tíz zászlóaljból álló hajdúk kísére
tében nagy pompával tartá a városba való bevonulását, s midőn bent 
vala, egyenesen a sz. Erzsébet egyházába ment, ennek közepén lováról 
leszállván, az egyházat a reformátusoknak átadá. Aztán nevében kihir
dettetek;, hogy egy aranyat két tallérban, az egész tálért 120 magyar-, a 
garast pedig 10 fillérben mindenki kiadni és elfogadni köteles, az, ki 
azokat a megrendelt érték szerint el nem fogadja, annak azon pénznem 
tüzes állapotában homlokára üttessék. Bocskaynak a városbani jelenléte 
után, Lippay a hadsereg egyik részével Szepesvár ostromlására indult 
meg, hol Barbiano vendégkép fogadtatott.

November 20-án nagy pompával fogadá Bocskay a török követet, 
ki díszkiséret közt urától részére ajándékba hozván: u. m. egy vörös zászlót, 
két szerszámozott lovat, kaftánt, kardot s buzogányt 2). Bocskay a török 
követet, ki három napig vendégeskedő körében időzvén, a küldött 
ajándékok elfogadása után, hódoló köszönetével urához visszaereszté.

Midőn Basta György Esztergomból 15 ezernyi seregével elindult, 
útközben Némethy Balázs hadával Osgyán mellett találkozott, azt nagy 
veszteséggel megvervén, útját Kassa felé intézé 3). Meghallván ezt Bocs
kay nov. 24-én Bastának elébe indult, de Magócsy s Drugeth megvere- 
tésekrol értesülvén, visszahúzódott a városba.

December 2-án Bocskay meghagyásából délben Jeli Lénárt császári 
lmszti várkapitány, Livágó Antal tokaji várnagy, s Aymer,János őrmes
ter lenyakaztattak; Gancz József főlizetőmester pedig csak nagy könyör
gések mellett életét megmenté 4). Este felé Basta seregének előcsapatja 
a város alá érkezett, és a hosszú parton lévő téglavető házak mellett 
tábort üte. Deczember 4-én már maga Basta is megérkezett az egész 
sereggel a nagy esőben , s a nyugati partokon a külvárosban ütötte 
fel táborát. Következő nap oly kereszttűzbe vétetett Basta serege Seny- 
nyey Miklós vezetése által a városból, hogy egyikök sem akart ahoz 
közeledni, maga Basta is, ki tegnap a külvárosnak belső felén lévő 
házakba magát beszállások!, erős ágyúzás következtében kénytelen volt 
néhány házzal magát hátrább visszahúzni. Déltájban Basta felkéri a

1) Ortelius 380, 1. 2) u. o. Я) Petltö krón. 102, b 4) Ortelius RecHvivus* 383f L



várost: de válasz helyett a városi őrség kétszer ráütött. Az ostromlás 
és kiütés alkalmával, mindkét részről 100-an estek el, közöttok Manns- 
feld gróf, Basta hadnagya is. Deczember 6-án látván Basta, hogy sem

| | * * * * *  . * r«*.

Ígérettel sem pedig kecsegtetéseivel itten nem boldogulhat, az ostrom 
folytatására mind erejére, mind élelmére nézve elégtelen, minek követ
keztében felszedetvén a tábori sátorokat, s csendesen Eperjes felé útját 
folytatá !). Deczember 22-én az egri, 23-án reggel Betkesch a budai 
pasák Bocskay által nagy pompával fogadtattak, s itten egész díszkisé- 
retükkel együtt lakmároztak.

1605. Január 1-én a Bocskay által meghódított bánya-városok kö- 
vetjeik által tevék le hódolatukat, minek nagyobb megünneplésére a vá
ros főterén, s annak falain felállított ágyukból háromszori díszlövések 
tétettek.

Lippay, ki Bocskaynak a városba érkezte után Szepesvár ostromlá
sára küldetett, melyet ágyúival megrongálván, lángok martalékává tette, 
maga pedig Kassára visszatért. Ezalatt Ivátay Mihály Bocskay kancel
lárja Lippay Balázst jan. 6-án magához vacsorára elhíván, utána apródja 
vitte fegyverét,. s amint Kátayhoz belépett, Bocskay rendeléséből Sennyey 
Miklós kassai kapitány, s Nagy Albert, hadnagy által megtámadtatott 2), 
torka elmetszetvén, hullája pedig azon éjjel titokban a most is nevezett 
Orbán harang alá (mely akkoriban használaton kívül vala) elrejtetett, s 
hóval takartatott be 3). Hogy Lippay orozva gyilkoltatok meg, oka 
vala zsarnoksága, aztán a diószegi, kassai s szepesi rablások, melyekből 
igen meggazdagodván, már ura elleni tiszteletet is feledni kezdé 4)*

Jauuar 20-án liarmincz császári fogoly a városba lmrczoltatott, kik a 
törökök s elégiiletlenek által a vidéken kótyavetyéli össze vásároltattak.

*

Januar 28-án értésére esvén Bocskaynak, hogy Basta Eperjesen lévő 
egész seregét Sáros-Patak felé indítani, s Kassát újra megszállóim szán
dékozik, minek következtében a városból kihúzódott: Basta azonban nem 
Kassa, hanem Tokaj felé indult, hogy az ottani hatalmában lévő várat 
uj őrséggel szaporíthassa, s azt elegendő eleséggel lássa el.

Február 2-án éjjel Sennyey Miklós kassai főkapitány gyalog és lovas 
hajdúit öszszeszedvén, azokkal egészen a bányavárosokig száguldozik, és az 
ottani német lakosok vagyonait elpusztítván, nagy zsákmánynya! a vá
rosba visszatér r>). Alig terjedt el azon események híre, a felső-vidéki

1) Petliö krón. 162, 1. 2) u, o. 172. 1. 3) O-rtelitts 384. I. 4) Főszer VII. 561. 1. 5) Ortelius 384 1.



városok mind a főurak és nemesek közül pedig- a nagyobb rész Bocs
kay pártjára állott. E szerencsés kezdet után Bocskay april 18-án Sze
rencsen gyűlést tartván, az ott nagy számmal megjelent rendektől Ma
gyar- s Erdélyország fejedelmévé kiáltatott k i ; maga az aggastyán Báthory 
István országbíró, s Illyésházy István is hozzá hajlott; Bocskay vezérei 
pedig oly szerencsével folytatták a háborút, hogy rövid idő alatt az 
egész Felső-Magyarország meghódolt, s a hajdúk már Ausztriában és 
Morvában kalandoztak. Ez után Bocskay seregének vezéréül Hornon- 
nay Bálintot, Kassa térparancsnokául pedig: Dessewffv Miklóst nevez- 
vén ki. Már junius elején Kassán kezdődtek meg Budolf s Bocskay 
közt a békealkudozások, melyeknél Bocskay részéről Illyésházy volt a 
biztos. Az itten javaslatba hozott békességi feltételek azonban csak 
későbben erősíttettek meg !). Bocskay Erdélyben hagyván Eákóczy 
Zsigmondot, maga pedig september hóban Kassára jött 2). Mindezekre 
Bocskay itten nem sokáig időzhetett, mert beleegyezvén, hogy Korponára 
országgyűlés hirdettessék, melyre Mátyás főherczeg követei is a béketár
gyalás végett megjelentek. Még ez országgyűlés előtt Bocskay a nagy- 
vezírtől Rákosra meghivatott,' ki is Bocacius János kassai követtel novem
ber 11-én oda érkezett, hol a szultánnak őt a fejedelemségben megerő
sítő levelét átvette, a nagyvezír zászlót adván kezébe, fejére pedig 
aranyos koronát tevén magyar királylyá kiáltotta. Bocskay azonban a 
koronát fejéről azonnal levevén, kijelenté, hogy azt csak a barátság 
jeleül fogadja, mert ő nem a királyságért, hanem csak a haza szabad
ságáért emelt fegyvert 3).

1006. B ákosról Bocskay Korponára sietett, hol a rendek őt már 
nagy számmal öszszegyűlve várták. Megjelent ott Forgácli Zsigmond a 
főherczeg követe is a kormány békeajánlatával, minek következtében 
Illyésházy az alkudozás folytatása végett Bécsbe küldetett, a rendek pedig 
april 24-re a béke tökéletes megkötése végett újabb gyűlést határozván, 
szétoszlottak. E gyűlés után Böcskay Bocacius Jánost, kassai birót 
német birodalomba követségben küldé, hogy közötte s a német protestáns 
fejedelmek közt szövetséget kössön, s őket a császár ellen ingerelje fel: 
de Julius Henrik braunschweigi herczeg császári útlevelének hiánya miatt 
őt elfogatván4), a császárnak kiadta, ki is Bocaciust a prágai várba záratta.
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A város hiába könyörgött kibocsátatásaért, s addig* kényteleníttetett a 
fogságban napjait tölteni, míg a lelkes neje őt ki nem menté. Ez P rá
gába menvén, a várban szolgálónak állott, kieszközlé, liogy egyszer a 
fogolynak maga vitt enni, s ezen alkalommal megösmerteté magát, hogy 
végtére egy kötélhágcsót a tésztába begyúrván, azt kenyérbe sütve, fér
jének kezébe juttatva, ki még éjjel a várból azon leereszkedvén, hű 
társával öt évi fogsága után szerencsésen haza menekült. ]). Erről 
szól „Olympias Carceraria“ czimíí munkája, melyet fogságáról i r t  Illyés- 
liázy a császár megbizottaival előlegesen a következő pontokban egye
zett meg; Mátyás főherczeg teljes hatalmú kormányzóvá neveztessék, 
kinek a választandó nádor is alárendeltessék. Bocskay Erdélyt s hozzá
tartozó részeket a magyar király fenhatósága alatt birja; magtalan halála 
után Erdély a koronára visszaessék 2), a törökkel kötendő béke pedig 
közösen tárgyaltassék. Mindezek után nem sokára Bocskay a Bécsben 
megkötött békességi pontokról értesíttetvén, s melyek szerint Kassa 
nekie élte napjáig átengedtetett, s egyszersmind más jószágainak bir
tokában is erősíttetett meg. Bocskay ezen békességi pontokkal nem 
lévén megelégedve, s Illyésházy Istvánt mint azok közbenjáróját meg
róván, mit azonban ő Forgách Ferencz nyitrai püspökre hárított ;í). 
Bocskay, kiben az elégedetlenség legnagyobb fokát eléré, csakhamar 
Kassára országgyűlést hirdetvén, s itt a bécsi békealkudozás pontjait 
újra magyarázat alá véteté 4). E gyűlés alkalmával a császári pártbe
liekre szigorú törvények hozattak 5).

Midőn a bécsi békealku pontjai még kétes kimenetelűek valának, 
azalatt Kátay Mihály Bocskay cancellárja october 15-én fejedelmét vacso
rára magához elhívá, s őt ezen vendégeskedés közben lassú méreggel 
éteté m eg, mire Bocskay rosszul Ion, s a bevett mérges ételnek egy 
részét kihányván, súlyos betegségbe esett. Bocskay Kátayt ezen tettért 
mindjárt saját házában lévő magános kamarába bezáratta, s vasba veretni 
rendelé (i). M°gy Bocskay méreggel okozott betegségén elég korán 
segíttessék, a híres lengyelországi Eleazar zsidó orvos elhivattatott, ki 
azonban a gyógyítási reményről házi orvosaival együtt lemondott 7). 
Bocskay betegségének súlyos állapota ellenére öszszehiván pártján lévő 
főurakat, kik tanácskozás végett december 13-án Kassára gyűltek öszsze,
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1) Kazy Ilist. Reg. Hung. I. 58. 1. 2) Engel IV. 321. 1. 3) Ugyanott. 317. 1. 4) u. o. 5) Vályi
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G) Ortelius 428. 1. Fessler VII. 017. 7) Fessler VII. 617. 1.



ezek elébe terjesztvén a bécsi béke iránt való nézetét, addig is : míg 
ezeket a legközelebbi országgyűlésnek felterjesztheti *). Ez lévén Bocs- 
kaynak államügyekbeni utolsó intézkedése; mire látván közeledni halá
lát, deczember 17-én három tanú jelenlétében u.m. Alvinczy Péter udvari 
lelkésze, Orvendi Deák Pál kincstárnoka, s Péczy Simon titoknoka előtt 
a végrendeletét megtévén 2). Bocskay a végrendelet megtétele után 
nem sokáig élt, mert még ez év deczember 22-én reggeli 5 órakor hunyt 
el 3), utódjául Homonnai Drugeth Bálintot ajánlván 4). Bár mily sokat 
köszönhetett is Bethlen Gábornak, nem őt, hanem a fent említett Homon- 
nayt ajánlá utódául, de nem ez, hanem Rákóczy Zsigmond Ion utána 
Erdély fejedelme 5). Bocskay végrendelete egyik pontjában Somoskőy 
István története kinyomtatására 2000 magyar forintot adott, e munka 
azonban mind a mellett sem jelent meg nyomtatásban G).

1007. Bocskay halála után Kátay fenyegetőzve kivánta szabadon- 
bocsáttatását, s levelet irt barátihoz Prágába, hogy ezek eszközölnének 
ki oly rendelet kiadatását, mely őt a fogságból kibocsátani rendelné. 
E levél azonban Nyáry Pál főudvarmesternek kezébe került 7). Minek 
következtében januar 13-án 5 órakor reggel Kátay Mihály hat hajdú 
által a tömlöczből kihozatván, a főtéren (hol most a szűz Mária szobor 
áll) felállított pelengér előtt földre lefektetett, s darabokra konczoltatott 
fel *), testének darabjai széthányattak, s neve a pelengérre fclszegeztet- 
vén, k i k i ál tat o tt: hogyha valaki bátorkodná Kátay halála nemét meg’ nem 
érdemlettnek állítani, hasonló sorsra jutand 9). Nyolcz órakor jövének 
cselédjei, s urok testének maradványait lepedőbe szedvén, s a jajgató 
özvegyének eltakarítás végett átadák ,u). A tüdejének s májának elhul
lott darabjaival még délután a gyerkőczék pajkosságból egymást hajin- 
gálták u ).

Február 2-án a nemesség s a hajdúk hallatszos kesergéseik közt 
végbe vitték urok iránt tartozó utolsó tiszteletüket, Bocskay teteme
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1) Fessler VII. 617. 1. 2) u. o. 620. 1. Engel IV. 230. 1. 3) Ortelius 428. 1. Han Chronik. 2 J4. 1.
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332.1. 8) Istvánfi Libr. XXXIV. 817. 1. Ortelius 42'.). 1. Petliö krón. 174. 1. V>) Han Chron. 2 )6. 1. Or
telius e. h, Engel IV. 3S2. 1. 10) Ortelius e, h. 11) u. o,
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nagy pompával a sz. Erzsébet egyházába vitetett, (az akkor a reformátusok 
kezében volt) s az e végre elkészült gyászravatalra tétetett, melléje azon fekete 
bársonyszék, melyben éltében ülni szokott volt, helyeztetett; a koporsó
ját tetézé a fejedelmi korona, kard és buzogány. Az egyházban éjjel
nappal 100 hajdú őrt állván, következő nap a hulla Gyulafehérvár felé 
indíttatott meg, követvén azt Ilomonnay Bálint és György, Báthory Gá
bor, Magócsy Ferencz, Nyáry Pál, Zobor Mihály, Thurzó Kristóf több 
mások nagy számmal és pompával ]).

A mint Rudolf Bocskay haláláról értesülvén, a bécsi békekötés pont
jai szerint február 12-én Forgách Zsigmond és Dóczy András biztosait 
Kassára küldötte, ezek a várost más megyékkel együtt a korona részére 
visszafoglalták, a város maga is újra királyának hűséget esküdött 2). 
Február 15-kére vala rendelve a közönséges hódolás, s midőn azt az 
egy begy ült rendek teljesítenék, azalatt a város kapuinak kulcsai is átadat
tak 3). Ezt követte számos örömlövés, végtére pedig az egybegyiilt ren
dek Forgách Zsigmond által megvendégeltettek.

A fő nélkül lévő hajdúk a környéken féktelen viseletűk által a közön
séges bátorságot is ingadozásba hozták 4), minek következtében Forgách 
Zsigmond és Thurzó György március 23-án Kassán gyűlést tartottak, 
hol a nemesség azok megzabolására szólíttatott fel. A hajdúk nyug- 
hatatlanságát leginkább heviték föl Bocskay Miklós és Drugeth 
Bálint 5).

April 17-én Herczegh István kassai főbiró, Thurzó György jelen
létében nászünnepét tartván, s pedig hatodik nejével, ki i s ; valamint az 
előtte lévők mind hajadonok valának °).

1008. Mátyás főherczeg a Rudolffal való viszályok miatt a főrendekkel 
Bécsben tanácsot tartván, és ez év elejére országgyűlést hirdetett. Rudolf

m

ellenben, hogy azt meghiúsítsa Forgách Ferencz bibornokot a bécs1 
békekötés ellenére helytartóvá nevezvén, mart. 11-re hirdetett országgyű
lést; midőn pedig a rendek még ez év elején a Mátyástól hirdetett gyű
lésen mind e mellett is nagy számmal megjelentek volna, Rudolf a 
gyűlésben eloszlatásai parancsot olvastatott fel Forgách Ferencz bibornok 
által; de hasztalan, a rendek nem csak szét nem oszlottak, hanem febr.

1) Han Chron. 2'.)4. L Ortelius *42i). I. Engel IV. 334. 1. 2) Prot. Civ, Tóm. ІГ. (le Anno 1007. 
W agner Aüal. Scep. П. 21. 1. Fessler VIT. 022. 1. 3) Ortelius 430. 1. Belliei Cassoviae 55. 1. 4) Petliö 
krón. 175. 1. 5) Engel IV. 334. 335. 1. Fessler VII. 623. 1. 6) Kassai századok kéziratban.



1-én Mátyás főherczeggel s az osztrák rendekkel a bécsi és zsitvatoroki 
békekötések végrehajtása végett s azoknak ellenzői ellen szövetséget 
kötöttek. Illyésházy és Thurzó a gyűlés szétoszMsa után Kassára sietett, 
hol a felvidéki rendek hasonlókép febr. 25-én már együtt voltak, s a 
pozsonyi végzéseket azokkal is elfogadtatták ]). Rudolf azonban hajt
hatatlan maradt, s a pozsonyi gyűlés határozatait megsemmisítette, s

% • 

mind azokat, kik hozzájok ezután is ragaszkodnának, hűtlenségi bünte
téssel fenyegette. De mind ennek nem volt már foganata; márciusban 
a morva és sléziai rendek is a szövetséghez álltak; Mátyás pedig 25 
ezernyi haddal Prága felé indult, s bátyját oly szerződésre kényszerí
tette, miszerint ez neki Magyar-, Osztrák- és Morvaországot azonnal át
engedje, s Csehországban is őt ismerje el örököséül. Mátyás ezután a 
koronát is magával hozta Prágából, s a magyar rendeknek sz. Mihály*
napra király választó országgyűlést hirdetett 2).

Erdélyben Bocskay halála után a beteges Rákóczy Zsigmond, ennek 
lemondása után pedig ezen évben Bethlen Gábor eszközlésére az óriási

•

erejű, vitéz, de romlott szívű, zsarnokságra hajlandó Báthory Gábor válasz
tatott fejedelemmé. A szultán őt már augusztus folytán megerősítette 
fejedelemségében, a magyar rendek pedig, kik Illyésházy elnöklete alatt 3) 
Kassán aug. 20-án gyűlést tartottak, oly feltétel alatt ismerték el feje
delemül, hogy a bécsi békét elfogadja, a magyar korona főúri hatalmát 
elismerje, s az Erdélyhez kapcsolt vármegyéket a magyar koronától el 
ne szakaszsza; miket aztán Báthory, az erdélyi rendekkel együtt esküvel 
is erősített 4).

IÖ09. A bécsi békekötés első hőse, Illyésházy István ez évben meg- 
halálozván, Mátyás nádorválasztás végett még ugyanazon évben ország- 
gyűlést hirdetett, melyen Thurzó György közfelkiáltással választatott 
nádorrá. Thurzó az ágostai vallástétel buzgó liive lévén nagy gondot 
fordított az cvangclieus hitfelekezet egyházi kormányának rendezésére, 
mi végre következő évben Zólyomban zsinatot is tartott, hol aztán a 
felsővidék három egyházi kerületre osztatott; az evangelicus községek 
s azoknak házassági s más egyházi ügyei a katholikus püspökök törvény- 
hatósága alól kivétettek. Ebből azonban élénk vita támadt a katli. és 
evang. papság között: Forgácli bibornok a zsinat határzatai ellen óvást
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tett; s a koronázás előtti gyűlésen a jezsuiták védelme által elliirelt 
Pázmány Péter jezsuita is heves tollharczot kezdett, ezenkívül pedig 
egyházi beszédeiben hatalmas szónoklata, magány társalkodásban ritka 
rábeszélései s meggyőzési tehetsége által oly sikerrel gyámolítottá egy
háza ügyét, hogy Eszterházy Ferencz, Iiomonnay György, Forgách 
Zsigmond, Pálffy István s több mások tértek át a római kath. vallásra }). 
A város ez évben a török császárnak 6000 magyar forintot díjul 
fizetett 2).

1610. Augusztus hó közepe táján Kassán végzé Thurzó György 
•f* nádor, Bethlen Gábor küldöttjeivel a békességi egyességet. A mirigy-halál,

mely az egész országban uralkodott, a várost is nagyon sanyargatta.
1611. A város főkapitányának Forgách Zsigmond tétetvén, kit 

Mátyás Nagy András hajdúk kapitánya lecsillapítására küldé, ki is őt 
hajdúival együtt a király hűségére megeskettette 3).

1613. Bethlen Gábor, hogy fejedelemnek a bécsi udvar által is 
elismertessék, követeket küldött Mátyás királyhoz. Néhány tanácsos, 
azt liivén, hogy a perzsa háborúval elfoglalt török Bethlennek segedel
mére nem leszen, a fejedelmi czímet tőle megtagadni javasolták. Ennél 
helytelenebb tanácsot azonban most nem adhattak volna a királynak; 
mert Báthory István óta Erdélynek nem volt derék fejedelme, mint a 
bátor, nagylelkű, eszélyes, ravasz Bethlen Gábor, ki szigorú rend és 
igazságszeretet, s hol kelle, bölcs mérséklet által kormányának mindjárt 
első hónapjaiban közlelkesedést gerjesztett maga iránt az erdélyi rendek
ben. Hihetőleg sejtette ezt Mátyás király, s a háborút javasló tanácso
sok véleményében nem osztván, kijelenté, hogy elismeri ugyan Bethlent 
fejedelemnek, ha kezességet ad, hogy a Báthory Gáborral 1608-ban Kas
sán kötött szerződést megtartja 4).

1615. Részint e kezesség, részint a Bethlentől viszszakövetelt néhány 
vár iránt azonban oly hosszúra nyúlt az alkudozás, hogy a békét csak 
ez évben lehetett megkötni Nagyszombatban. Ennek feltételei szerint 
Mátyás Bethlen fejedelemségét, ez pedig a bécsi békekötést elismerte; 
némely pontok iránt azonban még ezután is sokáig folyt az alkudozás. 
E békealkudozások alatt két nevezetes emberét vesztette el a haza: 
Istvánfy Miklós nádori helytartót, ki magát történetírása által tette

1) Katona Hist. Crit. XXIX. 238. 1. Kazy  Hist. Huug’. I. 96. 1. 2) Prot. Civ. Тош. II. de Anuo 
1609. 3) Petliö krón. 178. I. 4) Horváth III. 181.. 1.
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halhatatlanná, és Forgách Ferencz bibornokot, ki a katli. vallást a 
reformált liitfelekezetek ellen lankadatlan hévvel gyámolítottá

1618. Mátyás királynak gyermekei nem lévén, koronáit még életé
ben ohajtá biztosítani Ferdinánd főherczeg számára, s e végett Pozsony
ban országgyűlést tartott» Az ország rendei azonban, megértvén a király 
kívánságát, azt azonnal teljesíteni Ígérték, mihelyt a király nádort enged 
választani, a sérelmeket, melyek a bécsi békekötés s az ország más tör
vényei ellen időközben történtek orvosolja, Ferdinánd főherczeg pedig 
az eleibe adandó feltételek iránt biztosító oklevelet még a választás előtt 
ad az országnak. Az egy esség végre ngy történt meg, hogy a királv 
elébb választassák ugyan a nádornál, de az ország királyválasztási joga 
mindenekelőtt oklevéllel biztosíttassák. Ferdinánd ezután a felavatási ok
levelet elfogadván s megerősítvén, május 16-án közakarattal királylyá 
kiáltatott, nádorrá pedig még az napon Forgách Zsigmond választatott 2).

1610. Dóczy András Kassa főkapitányává lön. Augusztus 24-én 
Bethlen Gábor a Tiszán átkelvén, ott három napig seregével állapodott 
meg. Oda jövének Kassa küldöttei is, kik a város átadását megaján
lották 3). Tetszett ugyanez Bethlennek; de árulástól tartván, a majd 
40 ezernyi sereggel nem bátorkodott személyesen megindulni, hanem 
seregének csak egy részét Rákóczy György fő-, Szécsy György s Rédey 
Ferencz alvezérekkel kiildé 4). A vezérek sept. 5-én a város alá érkez
tek, s Dóczy András főkapitánynak kiadatását oly fenyegetéssel sürgették, 
hogyha ezen kérésük, csak legkisebben is nem teljesíttetik, a városban 
lévő ellenfeleiket utolsóig felkonczolják, mire azonban Bethlen hívei 
Dóczyt kiadván, ez tüstént vasba veretett s Fogarasra fogságba vitetett, 
hol egyszersmind életét is végzé 5). Szerencsétlenségének a protestán
sokkal való kemény bánása volt az oka. Ezután a város kapui kinyit
tattak, s Rákóczy serege beeresztetett.

September 6-án Alvinczy Péter hitszónok, s Reiner Menyhért tanács
beli azon esedeztek, hogy engedtessék meg a római kath. papok- s pol
gároknak közönséges meggyilkoltatásuk, mely istentelen szándék ellen 
teljes erővel ellenszegülének úgy a vezérek, mind pedig a tanács; de még 
sem gátolhatták meg, hogy ezen két hitdühös ködő egyénnek ingerlésére 
többek vagyona ki nem prédáltatott, s Iioffmann római katliolikus pol
gár meg nem öletett, nemkülönben három római kath. pap ki nem

1) Horváth III. 182. 1. 2) U gyanott 184. 1. 3) Timon Cassovia vet. ac nova 94. 1, 4) Fessler
VIII, 512. 1. 5) Ortelius TI. Rész 65. 1. Fessler e. h*
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végeztetett volna. A szerencsétlenek valának: Korosy (Crisinus) Márk
esztergomi kanonok, (ez kassai papnövelde jószágán Szépiákon mulatván, 
Bethlen előtt a városban keresett menedékhelyet) s a két jezsuita: Pon- 
grácz István s Grodeczy Menyhért, kiket a fent nevezett két hitdühösködő 
vallásuk elhagyására rá nem velietének, kegyetlen ütések után egy fage
rendára egészen levetkezve, felfeszíttették, s oldalaikat szövétnekek láng
jaival annyira égették ]), míg belsőrészeik ki nem látszottak, végtére 
megfojtván őket 2), testeiket pedig az árnyékszékbe vetették 3).

September 7-én Gadóczy Bálint özvegye engedelmet nyert a város 
birájától, a meggyilkoltattak testeinek, férjének tetemei mellé leendő 
eltakarítására 4), honnan fél év múlva Forgách Zsigmond nádor özvegye 
Pálffy Kata által Szebes-, innét Hertnekre, végtére pedig köztisztelet vé
gett Nagyszombatba vitettek 3), hol jelenleg is a sz. Klára apáczák 
egyházának sekrestyében letéve vannak 6). Az erre való engedelmet úgy 
nyeré meg a kegyes özvegy, hogy Kassán tartott bizonyos mulatság 
alkalmával, csak azon feltétel mellett ment Bethlen Gáborral lejteni, 
ha a fent említett tetemeknek elvitelét nekie megengedi.

• • 

September 11 - én maga Bethlen is megérkezett egész seregével 
Kassa alá, s nagy fénynyel tartá városba való bevonulását 7). Ez alka
lommal Bethlen a város kormányzójának Rákóczy Györgyöt nevezvén ki. 
Ugyan e hó 21-éré Bethlen Kassára országgyűlést hirdetett, melyen a 
főnemesség, s a szabad királyi városok követei is számosán jelentek meg 8).

October 10-én a kassai összejövetel után a felső-magyarországi megyék 
Bethlen hatalmába jöttek, s ennek következtében Rákóczy Györgyöt ki
sebb sereggel Kassán hagyván, maga pedig bányavárosok felé indult 9).

October 14-én Bethlen már hatalmában tartotta a pozsonyi várat, mert a 
nádort, ki a koronával Révay s Pálffy őrök kiséretében a várba vonult, 
ostrom alá fogta 10). Miután a város kapuit a polgárok ellent állás nélkül 
megnyitották, Bethlen pedig becsületszavát adta, hogy csak a nemzet sza
badságainak védelmére nyúlt fegyverhez, s a nádor híre nélkül semmit 
sem fog cselekedni, Forgách a védelemre fel nem készült várat is feladta 
oly feltétel alatt, hogy sz. Márton napján Pozsonyban országgyűlés tartassék.
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1) Ungarieae Sanetitatis Indicia 105. 1. 2) Pethö krón. 1 8 1- 1. Engel IV. 402. 1. 3) Timon Cas
sovia 100. 101.1. Akai Iliit. Soc. Jesu 122. 123. 1, Spangár krón. 13. 1. Han Chronik. 325. 1. Azon liáz,
melyben Korosy, Pongrác/ s Grodeczy megölettek, ott vala; hol jelenleg a jezsuiták egyháza áll. Span
gár krón. 13. 1. 4) Timon Csssovia 101. 1. Akai Int. Soc. Jesu 132. 1. 5) u. o. G) e h. 102. 1. e. h. 133.
134. 1. 7) Pethö krón. 185. I  Fessler VIII. 515. 1. 8) Engel IV. 402. 1. 9) Fessler ѴТІІ. 515. 1.
10) Horváth IIT, 190. I.



Mielőtt ez megnyittatott, Bethlen a cseh hadakkal egyesülvén, Ferdi- 
nándnak Bécs körül táborozó hadára indult; de mivel azt ütközetre nem bír
hatta, hadait Nénietujhelyig pusztítani klildé; és miután Sopronyt meg
vette, s a dunántúli megyéket is meghódította, deczember elején a rá 
Pozsonyban várakozó rendekhez tért vissza *). Itten értesült Bethlen Ho- 
monnai Drugeth György Lengyelországból való betörése felől, ez azonban Ho-
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monnánál Rákóczy Györgyöt teljesen megverte 2), ki sietve magát Kassára 
visszahúzta, s annak falai mögött békésen nézte Homonnai Drugeth 
Györgynek a vidéken való pusztítását. Ezek után Ilomonnay nagy nyere
séggel Lengyelországba visszament. 3).

1020. A pozsonyi országgyűlés következtében a királyi biztosok biro
dalmi herczegi czímet, Opeln és Ratibor herczegségeket, s mivel azokat 
most más birja, kárpótlásul Csehországban 12 ezer forintot jövedelmező 
jószágokat, Magyarországban Szabolcs-, Szatlimár-, Bereg- és Ugocsa vár- 
meg} éket örökösen, a többi kilencz felvidéki megyét Kassával együtt élte 
fogytáig Ígérték Bethlennek. 0  e feltételeket előlegesen elfogadta, hozz áj ok 
adván, hogy még e tavaszon Beszterczén országgyűlés tartassák, melyen 
minden sérelmek orvosoltassanak, s a béke a csehek befoglalásával állandólag 
megköttessék 4), A beszterczi országgyűlésen a nagy számú magyar 
rendeken kívül a szövetséges osztrák- és cseh rendek, a lengyel király s a 
budai pasa követei is megjelentek. Megérkeztek végtére Ferdinánd meg- 
bizottai is7 gróf Colalto és Cziráky Mózses, de miután ezek a csehekkel 
alkuba bocsátkozni nem akartak, Bethlen s a magyar rendek ellenben 
kijelentették, hogy szövetségeseik nélkül békét ők sem kötnek, Colalto 
és Cziráky a gyűlést feloszlatottnak nyilatkoztatván, s annak minden ha
tározatai ellen, óvást tévén, Beszterczéről elköltöztek 5). A rendeket Fer
dinánd követeinek e lépése annyira folingerlé, hogy nehány nap múlva 
Bethlen Gábort a nádornál tartott gyűlésben közfelkiáltással királylyá 
választották, ki azonban magát megkoronáztatni nem engedte fi).

1021. Ferdinánd és Bethlen között újra a háború megkezdetvén, 
mire Bethlen táborba szállott, s Nagyszombatot megvette, Pozsonyt 
pedig megszállá; honnan azonban, bár a város segedelmére jött német 
hadat megverte, lőpor hiánya miatt elvonult és Szakolczán keresztül 
Morvába ment táborával.

1) Fessler Vili. 521. 1. 2) Pethö krón, 187. 1. Fess'er e. li. 522. h 3) Ugyanott. 4) Horváth III, 102. 1*
5) u. o, 196. 1. 6) e* li. 193. 1.
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Mielőtt Bethlen Pozsony vidékéről távozott volna, ismét békét aján
lott Ferdinándnak; minek következtében azután Nikolsburgban, Morvában 
alkudozások kezdettek. Még ezek előtt Bethlen Pozsonyból Zólyomba 
magával vivén a koronát, honnét Kassára hozván, innét pedig akkorá- 
bán erős Ecsed várába vitte, s addig ott tartván, míg Ferdinánddal a 
béke Nikolsburgban meg nem köttetett l).

1622. A nikolsburgi békeegyesség következtében Bethlen lemond a 
királyi czímről, s viszszaadja a szepesi kamara levéltárát, s a kezén 
lévő várakat magyar koronával együtt; Ferdinánd ellenben őt német

Ф

birodalmi herczeggé teszi, Opelnt és Ratibort Sleziában, Szathmár-, Sza
bolcs-, Ugocsa-, Zemplén-, Borsod- és Abauj megyéket Kassával, Mun
kácsot, Ecsedet, Tokajt, Tarczalt és Keresztért Magyarországban élte 
napjáig neki adja 2), a birtokában lévő végvárak fentartására neki éven
ként 30 ezer forintot fizet : (Engel és Fessler 50 ezer forintra teszik) 
a vele tartóknak biinbocsánatot ad, a bécsi békekötést s az 1608-ki 
törvényeket megerősíti; a sérelmek orvoslására pedig 6 hónap alatt 
országgyűlést hirdet 3). Ezek után inarc. 16-án a királyi biztosok : 
Pyber János nagyváradi püspök, Osztrosics István és Zobor Imre 
Kassán Bethlennek átadták Ung-, Torna- és Szepes megyéket, Eperjes, 
Lőcse, Szeben s Bártfa szabad királyi városokkal együtt 4).

1625. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem Kassának pénzverési jogot 
évenként 56 ezer magyar forint fizetés mellett ad. Az itt verendő pén
zeket közönséges minta szerint öt-obon-, (uncia) s öt magyar forintnyi 
értékben veretni rendelé 5).

1626. Midőn Bethlen Gábor Kassának birtokában maradt, a várost 
tartózkodási s egyszersmind nászünnepe helyének tűzvén ki. 0  Kova-
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csóczy István cancellárja, Iiidvigi Mikó Ferencz, és Quad Mátyás német 
haditiszt által Berlinben eljegyeztetvén János Zsigmond brandenburgi 
választó fejedelemnek, és a hős Gusztáv Adolf Svéd király nejének test
vérével Katával fi). Bethlennek az avval megtilendo násznapja febr. 
22-ére tűzetett ki 7) , de az ara útközben megbetegedvén, mire a nász
ünnep is csak marczius első napján mehetett véghez. E napon Bethlen 
arája Eperjes felől jővén, s tűi a Hernádon a szőlőhegyek alatt állapo
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1) Pethö krón. 113. 108. 1. Fessler VIII. 561. 1. Engel IV. 421. 1. 2) Pethö krón. 198. 1. Fessler
VIII. 569. 1. Engel IV. 425- 1. Ortelius II. Kész 83. I. 3) Horváth III. 201. I. Princ. Gabr. Bethlen I. 241.
—275. 1. 4) Fessler VIII. 570. 1. Engel IV. .427. I. 5) Prot, Civ. Тош, T. Monetaria litr. H. Nro. l l  et 12.
6) Vályi II. 301. 1. Engel IV. 416. 1. 7) Fessler VIII. 588. 1.



dott meg. Bethlen a városból elébe indult, virágos vonteztist köntösben, 
nyuszttal prémezett mentében, kócsagtollas kalpagban, a lova is kócsag
gal fölékesítve. Elébb mintsem a jegyesek találkoztak volna, a bajor s 
brandenburgi követek közt az elsőség végett vetélkedés támadt; mert 
amaz mint a birodalmi gyűléseken, úgy itt is kívánván az elsőséget, 
emez pedig magának tulajdonítván azt, különösen ez esetnél, mivel itt 
nemcsak mint követ, hanem egyszersmind mint örömatya jelen lenni 
óhajtván, ez azonban abban megnyugodott; hozzájárulván a császár, s 
több fejedelmek követeinek közbenjárások. Míg ezen vitatkozások tartot
tak, addig a két násznép a Hernádnál egymástól elválasztva, csendesen 
pihent; de az egyesség után átjőve a menyasszony, Bethlen pedig meg
hajtván magát, s hirtelen a hintóhoz ugratott, és negédes lováról leszáll- 
ván, aráját legvidámabb nyájassággal fogadá !), s mellette menvén az 
elfogadásra kitárt czifra sátorokig, hol mindketten kezet fogának, s 
egymást megcsókolák. Ekkor elkezdődtek a sok üdvözlések, melyeket 
örömlövések, dobok pergése s trombiták harsogásai kisérték 2). Ezután 
a menyasszony felült hintójába, melyet vőlegénye Konstantinápolyban 
készíttetett, maga a vőlegény pedig tátos lovára ülvén, fejedelmi fény-
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nyel vezeté be menyasszonyát a városba, ülvén a menyasszony hintója 
ablakiban egy német- s egy franczia-lantos gyerkőcz. A fényes mene
tet diszíté egy győzelmi szekér, mely minden húzás nélkül magában 
indult. Ez alkalommal voltak gyürőöklelések, míg végre a sort bere- 
keszté Bethlen udvari bolondja, ki Balázsy Ferencz cserkész nevű bolond
jával kelevészt tőre, s ez Mihály bírót orra mellett találván öklelni, 
nyertes maradt 3). Más nap történt az esketés, mely után Sehwarczenburg 
herczeg a brandenburgi választó fejedelem követje átadá Bethlennek egy 
szekrényben lévő drága ajándékokat, s Katát szíves szeretetébe ajánlá 4). 
Ezt követte a rendkívüli fényes ebéd, este pedig a tánczvigalom. Az 
első tánczot a vőlegény lejté, utána az ünnepélyre megjelent fejedelmek 
követei lejtének a menyasszonynyal, kik közöl első volt a római császár 
követje Sennyey István cancellár, s váczi püspök, ez azonban papi tisz
taságánál fogva nem érinté meg a menyasszony kezét; hanem egy kez- 
kenőnek végeit fogván a pár, úgy lejtének 5). A kassaiakat különösen 
mulattatták, a német s spanyol Ízlésű, s itt először szemlélt álorczás tán- 
czok. Ezen mulatságot követte különféle mesterséges tűzijáték s zene,

1) Vályi II. 301. 1. 2) Kassai századok, 3) Vályi II. 3 0 l .  I. 4) u. o, b) Engel IV, 446. I,
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Más nap a követek bemutatták fejedelmeiktől hozott ajándékokat. Ezek 
közt küldött a római császár egy négyezer tallért érő nyakkötőt, s 
több bilikomot *). Bethlen ezen nászünnepére majd minden európai 
fejedelmet meghivott, kik részint személyesen, részint pedig követjeik 
által a fényes nászünnepet megtisztelték, kivéve azonban az angol, fran- 
czia s velenczei követeket; mert ezek a nászünnepen meg nem jelentek 2). 
Itt, juhai pasa a török követ már most jelen nem volt, mivel Katának 
útközi betegsége miatt a nász ünnep napja elhalasztatott, ő pedig az elő
ször kitűzött időben érkezett meg. Bethlen azonban attól tartván, nehogy 
közötte és a római császár követje közt a nászünnepnél az elsőbbség 
miatt némi kedvetlenség támadjon, ő a pasát nem marasztá; hanem gaz
dagon megvendégelvén, s szép ajándékkal ellátva, haza ereszté. A kül 
hatalmak követjein kivül jelen volt a magyar főnemességnek legnagyobb 
része u. m. Kákóczy, Homonnay, Dersfi, Csáky, Vesselényi, Drágfi, 
Perényi s több mások, nemkülönben a német grófok Salm- és Manns- 
feld a legnagyobb fényben, Ékesítek a nászünnepet Bethlen reformált 
ud’fari káplánjai, kik ez alkalommal verselve szavaltak, s kiknek verse- 
zetei még jelenleg is némely gyűjteményekben találtatnak.

Az ily rendkivüli naszünnépnél az élelmi czikkek ára nagyra szök
vén, ennek meggátlása végett a város tanácsa a fejedelem beleegyeztével, 
a közönséges piaczi árt szabottra átváltoztatta, az avval visszaélőket erősen 
büntetni rendelvén. A piaczi ár, melyet a város hirdetője köztudomásra 
juttatott, igy hangzik: mostanában egy tyúknak érnie kell 3, egy kövér 
libának G, egy malac znak 8, egy font szalonnának 4, egy font húsnak 
2, borjúhúsnak 3, ürühúsnak iy 2, sajtnak 3, vajnak 7, gyertyának 5, 
hat tojásnak iy 2, kenyérnek három személyre 1, egy font hal 5, egy 
szekér széna 60, egy szekér szalma 25, egy szekér fa 28, egy itcze 
lőcsei borsó (már akkorában jóságáról híres vala) iy 2, legjobb bornak 
itczéje 8, közép minőségűnek 4, egy mérő búza 24, zab 15, árpa 16, 
rozsnak 12 dénárt; ily száz darab dénár akkor egy magyar forintra 
számíttatott 3).

1628. A nagy tűz alkalmával, mely 1556-ik évben az egész várost 
lángok martalékává tévé, nemcsak az egyházak tornyai égének le, hanem 
az azokban lévő harangok is elolvadának: így a sz. Erzsébet egyház

1) Han Chron. 344. 1. Ortelius II. Rész 111. 1. Engel IV. 446. 1. 2) Vályi e. h, 3) Prot. Civ. Cassov. 
de Anno 1626,



éjszaki tornyában lévők is darabokra töredezének. Ezekből következő 
évben a városi tanács, s ennek főbírája Tschner Imre a nevezett egy
ház javára, a tűzvész után felmaradt darabokból itt egy nagy harangot 
öntetett, melynek alsó szélén lévő körirat is bizonyít: „Anno Ckristi
MDLVI, quo Cometae duó visi, ac rebellium aliquot regni Procer. con- 
tra Máj. Reg. invalescebat conspiratio: liaec Regalis urbs Cassovia ex 
horribili eorum flatu proximam diem XIII Április sequente una cum 
sacris aedibus, ac speciosis aedificiis fere tota conflagravit.u A harang 
koronája körül még e következők is olvashatók: ,,Cujus calamitatis ut
et posteritas monimentum agnosceret, hoc opus ex fragmentis campana- 
rum, igne furente confractarum, Inclytus Senatus Judice Emerico Tschner 
pro communi Ecclesiae commodo fieri fecit anno MDLVII.U E harang 
a sz. Erzsébet egyház egyik tornyába sem illesztethetett el, hanem azon
kívül, az egykori tanács épületében, hol öntetett vala, egyszersmind helyt 
foglala is. Bizonyítja ezt azon esemény; midőn Bocskay fővezére Lip
pay Balázs, a már annak helyén említett időben, megöletett, hullája 
pedig ezen harang alá rejtetett, s mi arra mutat, hogy a nagy harang 
akkorában használaton kívül vala. Ez évben a városi tanács annak
részére nagy tornyot építtetett, s a harang bele is helyeztetett. E torony

p 0

építéséről azonban elágazók a vélemények; mert annak léttét némelyek 
Bethlen-, s nem a városnak tulajdonítják: de itt részint a toronyajtaja 
feletti fölirat, részint az arról szóló városi számadások a városi taná
csot közvetlen létesítőnek mondják. Azonban a város czímerén kívül 
az ajtó feletti fölirat következő:

Extructae, cupiens spectator noscere turris 
Authores, flexo lumine percipies.

Namque Senatoriun claro cum Judice darus,
Quem penes imperium tunc fűit, ordo micat.

Nulla superstitio mea forsitan aera fatiget;
Séd verus verae Relligionis amor.

O benedicta Trias! tanto, fac, dogmata plausu 
Ut mea per coeliun verbera sacra tonent.

Anno Domini MDCXXVTII.
Judex Stephanus Almásy.

Joannes Langh. Valent. Konczik. Wéne. Swertel. And. Demek. Nic. Köszegy. 
Midi. Was. Greg. Miskolczi. Georg Ruffer. Pét. Molnár. Georg Fraiden- 
berger. Joan. Debreczény. Fran. Traganer.
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így ezekből következtetve, bátran mondhatjuk; hogy a sz. Erzsébet egy
ház éjszaki kapujától alig negyven lépésnyire fekvő nagy torony, mely
ben az Orbán nevű nagy harang foglaltatik, városi tanács közbenjártával 
létesíttetett. Ez egyszersmind az egyháznak éjszaki részét, különösen 
annak kapuja feletti díszes kőmetszetjeit az éjszaki viharoktól óvá meg.

1620. Bethlen megbánván, hogy neje mellé unokaöcscsét Bethlen 
Istvánt nevezte ki kormányzóvá; miután pedig családja biztosítása iránt 
a magyar urakkal Nagyváradon, Murtéza budai pasával Debreczenben 
tanácskozott, honnan hazatérvén, november 15-én megmérgezés gyanú
jával meghalt *).

Kemény János még Bethlen halála napján Bécsbe utazott, hogy 
készségét a hét felsőmagyarországi megyék, s Kassa városa átadása 
iránt Ferdinándnak kijelentse; minek következtében Alaghy Menyhért 
országbíró a kassai főkapitány Bornemisza Jánostól, a néhai Bethlen 
Gáborral kötött békességi egy ességnek értelmében a várost deczember 
18-án a király részére átvevén, egyszersmind annak tanácsától a hódo
lati nyilatkozatot is vett 2).

1631. Bethlen Gábor halála után egy ideig özvegye, Kata fejedelem - 
asszony birta a főhatalmat; de midőn Ferdinándhoz hajolni szándékozott 
volna, csak lemondás által kerülhette el, hogy erőszakosan nem fosztá- 
tott meg a fejedelemségtől. Ezután, bár eleinte a többség Bethlen 
Istvánt óhajtotta, de gyanakodó, fősvény Rákóczy György, Sárospatak 
ura, szerezte meg magának a fejedelemséget. Ferdinánd őt elismerni 
nem akarván, Eszterházy nádort seregével Felső-Magyarországra küldé. 
Januar 7-én a nádor személyesen Lőcsére érkezett, honnét Kassa felé 
vezeté seregét, innét pedig Tisza- s Rakamaznak tartván: de itt Rákó
czy vezéreitől megtámadtatok, s vesztes seregével Kassára vonult. Fer
dinánd úgyis a vallási háborúval elfoglalva lévén, követei által Rákóezy- 
val Kassán fegyvernyugvásra lépett 3). Ezen fegyvernyugvás alkalmá
val Rákóczy Ferdinánd által erdélyi fejedelemnek elismertetett 4).

Ez évben a város saját költségén a felső kapunak jobb oldalán 
(nagy laktanya szomszédságában) a . szabad kőművesek nevű ordonyt
ágyuteleppel fölépítvén, következő fölirattal: „Anno MDCXXXI sub Judi- 
catu Generosi ac Prudentissimi viri Michaelis Vass.u

л  . (8) ' •
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1) Nagy Iván II. 72. 1. 2) Engel IV. 464. 1. Fessler VIII. 602. 603. I. 3) Engel IV. 471. 472. I. 
Fessler VIII. 610. 1. 4) Timon Epitom. Chron. 249. 1. Wagner Anal. Scep, II. 68. 1.
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1032. Császár Péter vezérlése alatt, a környéken pórhad támadván, 
a nemesség mind vagyonában, mind életbiztosságában nagyon sanyar
gattatok; de a féktelen vezér Eszterházy nádor, s Forgách Miklós kas
sai főkapitány rendeletére elfogatott, a városba hozatott, s itt felnégyel
tetett !). A pórhad megakarván boszúlni vezérük halálát, a várost 
ostrom alá vette, de az végre szép szóval lecsendesíttetett s nyugodtan 
haza is ment. E néppel akkor keményen bánni nem lehetett, mert 
könnyen az erdélyiekhez állott volna.

1033. Pázmány bibornok, Rómában két havi munkálkodása után, 
pénzsegedelemnél egyebet ki nem eszközölhetett. Azonban ezalatt Gusz
táv Adolf Svédország hős királya Lüczen mellett vívott csatában elesett, 
minek következtében Ferdinánd Rákóczy György ajánlatára Eperjest 
tűzvén ki, békealkudozások helyeül 2). Ezen összejövetelben a király 
részéről valának: Sennyey István cancellár s győri püspök, Forgách 
Miklós kassai főkapitány, Osztrosits István s Mikulits Tamás; Rákóczy 
részéről pedig Kovacsóczy István, Kapy András, Horváth György és 
Balásházy László 3). Itt a nikolsburgi és pozsonyi békekötések megér ö- 
síttettek, s Rákóczynak Munkács 200 ezer magyar forintért úgy adatott 
át, hogy azt Erdélylyel soha össze nem kapcsolandja 4).

1035. Ez év május 12-én Forgách Miklós kassai főkapitány meg- 
halálozott 5).

1030. Homonnai Drugeth János gróf kassai főkapitánynak tétetik. 
Ennek atyja György a Homonnán alapított jezsuita-atyák colleginmát 
Ung várra teszi át c).

1037. A város nagyobb erősítésére II. Ferdinánd, s annak tanácsa
közbenjártával a felső kapunál balra (most városi faraktár) a mészáros
vagy az uj ágvutelep főiépíttetett, kitetszik e következő föliratból: Sub
auspiciis Sacratissimae Romanorum Imperatoriae ac Germaniae Hungá
riáé Bohemiae etc. Caes. Regiae Majestatis Ferdinandi II. Judice Civi- 
tatis Nicolai Keöszegy Anno Domini MDCXXXYII. Ezen emlékkő az 
utolsó ordony (bástya) szétrombolása alkalmával, mely І 854-ik évi május 
havában történt, az ágyutelep homlokzatáról levétetett.

Magyarországban ezen időben tűrhető nyugalomban folytak az esz
tendők. A vallás miatt történtek ugyan néhol némi surlodások, melyek

1) Spangár krónikája 5. G. 1. Fessler VIII. G15i 1. 2) Pray Epis. Proc. III. 432, 1. 3) Fessler VIII.
GlG. 1. 4) e. Ъ. Gl7. 1. 5) Spangár krón. 7. 1. G) u. o.



azonban a békét meg nem zavarták. Ferdinándot ezután a katli. vallás 
erősítésén kivül leginkább fiának, a már Magyarországban is megkoro
názott III. Ferdinándnak római császárrá választása foglalta el. Óhaj
tásának teljesülése nagy nehézségekre talált ugyan a protestáns fejedel
mek ellenkezése miatt, állhatatosságának mindazáltal még is sikerűit őt 
múlt év végén megkoronáztatnia. Egészsége azonban mindinkább gyön
gült a rendkívüli munkás fejedelemnek, s Regensburgból már igen erőt
lenül tért meg Bécsbe, hol aztán február 15-én csöndesen múlt ki az 
életből *). Csak egy hónappal élte őt túl leghívebb s bizodalmasabb 
tanácsosa Pázmány P éter, a magyar egyházi férfiú, kiben a magyar 
kath. egyház, melynek Bécsben mind máig virágzó papnevelő intézetet 
enielt, szintoly méltán tiszteli helyreállítóját, mint főapostolát a tudo
mány, melynek Nagyszombatban főiskolát alapított, mivelőjét a nemzeti 
nyelv, mely munkáiban máig példányul szolgál az erővel párosult sima
ság és tisztaságnak, és hő keblű fiát a haza, melynek érdekeit minden
kor szivén hordta 2). III. Ferdinánd mérsékelt elvekkel s élénk igaz
ság szeretettel vette át atyja koronáit; de bár a háborúra kevés hajlamot 
érzett magában, az őszintén óhajtott békét kormányának nagy 'részében 
még sem éldelhette.

1638. A kassai protestánsok, kik a sz. Erzsébet egyház használatá
ból kiestek, annak visszafoglalása iránt gyűlést tartanak, melyben egy
szersmind némely vallási sérelmek orvoslását is tárgyalás alá vették 3).

1640. Homonnai Drugeth Jánost kassai főkapitányi hivatalában 
Nyáry István gróf váltá föl.

1642, A törökkel megkötött szőnyi békekötés nagyon igényié a vég
várak jókarbani tartását, mire Eszterházy Miklós a gondos nádorispán 
azok állapotáról Ferdinándnak jelentést tett, melyből kitetszik; hogy a 
kassai főkapitánysághoz kilencz végvár tartozott, s ezekben összesen 1000 
magyar és 500 német gyalog, 1500 lovassal volt.

1643. III. Ferdinánd király a kassai jezsuitákat a mislyei prépost- 
sággal ajándékozta meg. Nyáry István kassai főkapitány itt meghalá- 
lozván, helyébe királyi komornokmester és Szécsény vár főkapitánya 
Forgácli Adám gróf neveztetett ki 5). A király nádort hatalmazta meg, 
hogy ez év folytán a felvidék állapota iránt Kassán gyűlést tartson G).
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1) Horváth III. 223. I. 2) u. o. 3) Ortelius II. I^ész. 130. 1. 4) Horváth III. 235. 23G. I. 5) Span- 
gár. krón. 7.1. Ivovacsóczi Arpádia II. Ev. 1Э7. 1. 6) Horváth III. 238.1.



1644, Rákóczy György erdélyi fejedelmet mind a svéd hadvezérek 
többször felszólítok, álljon velők Ferdinánd császár ellen szövetségbe, 
mind a magyarországi protestánsok gyakran ösztönözték, ragadna fegy
vert vallási szabadságok védelmére. Rákóczy azonban mind ezekre sokáig 
nem hajlott, de oda lévén irányozva minden törekvése, hogy a fejedelem
séget családjának biztosítsa ]) A habozó Rákóczy György ezután az en
gedelmet, Ferdinád ellen hadakoznia, a svédek-s szultántól pénzen meg
vásárolván , a magyar urakkal bővebben tanácskozandó. az év végén 
Sárospatakra utazott, hol a protestáns uraktól nyílt karokkal fogadta
tott Ezt megtudván a kassai protestáns polgárok a város falain kivíi.1 
gyűlést tartottak, s abból titokban követeket Imidének Rákóczyhoz Sáros
patakra, s őt a város elfoglalására meghívták. Elfogadván Rákóczy a tett 
ajánlatot, s seregével a város alá érkezik, s azt felkéri, Forgách Adám 
pedig azt oltalmazni akarta; de a polgárok az engedelmességet meg
tagadván, s az őrséget a városból való kimenetelre sürgették, mit a 
400 magyar és 200 németből álló városi őrség kénytelen volt teljesíteni 3). 
Személyes idegenkedésben lévén Forgách Rákóczyval, s szomorú követ
kezményektől tartott a város elhagyása alkalmával, mire a serege béké
sen bocsáttatott, őt magát Rákóczy ebédre marasztván, s ő azonban ide
genkedésének legkisebb jelét sem mutatván, meghívását elfogadá. Ebéd 
felett az egészségért! felköszöntések alkalmával Forgách a király szeren
cséjéért felköszöntvén, de Rákóczy azt lenézve fogadta 4).

Rákóczyt még Sárospatakon tartott tanácskozmányban Magyarország 
fejedelmévé kikiáltották, minek következtében ő a háborút kihirdette, a 
vallásszabadságának helyreállítását adván annak okául.. Ferdinánd ezek
ről értesülvén, a tőle elpártolt megyéket hűségre intette, s Puchaim tábor
nagyot 20 ezernyi haddal megindította, ki aztán a nádor 8 ezernyi lo
vasával egyesülvén, Szendrőt és Szerencset megvette, Kassát pedig 
megszállottá 5), s a németujfalusi (Miszlóka) partról ostromoltatta. Rákó
czy azonban, a még Bethlen iskolájában nevekedett Kemény János vezé
rét, annak ostrom alóli felmentésére küldötte 6). Ez elsőben is Nádasdra 
sietett, hogy ott a császári hadsereg számára kicsépelt életet, és megőr- 
lött lisztet elfoglalhassa; de míg oda éré, addig azt a császáriak táborba 
hordották. Ugyanekkor tudtára adatott neki: hogy Forgách Zsigmond
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1) Hoit&tii III. '240* 1» 2) iCazy Hísh Reg. Hűiig. 14. I. 3) Ortelius II. Rész. 142. 1, Spangár krón. 
10.1. 4) Kassai századok kéziratban. 5) Horváth III. 246. 1. 6) Spangár krón. 10. 1.



a császáriak segítségére szép sereggel közeledik Szaláncz felől, Kemény 
elébe menvén, s ott rá üt, s az egész seregét elszéleszté. Kemény ezek 
után a város felé igyekezvén, s seregével a kassaujfalusi partokon meg
állapodik, este pedig Jármy Ferenczet egy csapattal, a városi Őrség segít
ségére küldé. Következő nap szándékozván a császáriakat két oldalról 
megtámadni; de ezek megtudván mind Kemény megérkeztét, mind Fór- 
gácli megverettetését, még éjjel a város alól elköltöztek, s mivel az 
eperjesi utat Kemény zárva tartotta, a várost éjszakról kerítő erdőkön 
át törtek Eperjesre. Ekkor Rákóczy Kassán gyűlést tartván; s magát 
Magyarország fejedelmévé kikiáltatta ]). Az itteni gyűlésben az végez
tetett :. liogy a szerencsésen megkezdett háború tovább is foljrtattassék 2). 
Itt jelen volt a török követ is, ki urától segedelmet Ígérvén, ha a hét 
felsővidéki megye adót fizetend a portának, ezt azonban a gyűlés el 
nem fogadá 3).

1645. Ferdinánd, hogy a szultánt arra birja, miszerint Rákóczy a 
svédekkeli szövetségtől eltiltassék, Konstantinápolyba követet küldött. És 
a követ sikeresen járt el a reá bízottakban; mert Rákóczy parancsot 
vett a portától, hogy megelégedvén a Bethlentől bírt hét magyar vár
megyével, a svédekkel kötött szövetségtől azonnal álljon el 4). Nem 
sokára ezután a Ferdinánd és Rákóczy közt kötendő békealkudozások 
Eperjesen elkezdettek, a biztosok Kassára jövének, s itt a kívánt békét 
meg is kötötték. így a nikolsburgi egyesség a hét vármegye iránt, az 
ez évi linczi békesség által is ideiglenesen megerősíthetett.

1646. A linczi békekötés értelme szerint Kassa nagy iinnepélylyel 
adatik át Rákóczynak. Ez alkalommal királyi biztosok valának: Vesse- 
lényi Ferencz, Török János pozsonyi kamarás, Kerekes András itélőmes- 
ter, Tachy Gáspár, és Mosdossy Imre kassai kamarai igazgató 5); Rákóczy 
részéről pedig Kemény János a fővezér, Nyáry Bernát, Szemere Pál
Klobusiczky András, és Csernelyi György abaujmegyei alispán c).

g 1 ' ̂  ’ ■

1647. Kassának lakosai mindazon számos villongások, küzdelmek 
közepett is, melyeket a XV-ik és a múlt században polgári háborúk 
következtében kellett kiállniok, épen nem veszték el soha egészen önál
lásukat, sőt e korokban mindig jelentékeny befolyást gyakorlának az ország 
politikai állapotaira, s olykor nagy hatalommal birának, mert maga ez
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1) Ortelius III. 145. 1. Horváth III. 246.1. 2) Vályi II. 304. 1. 3) u. o. 4) Horváth III. 2i8. 249. 1.
5) Kassai századok. G) Ez a gréczi fogságban meghalt.



évbeli országgyűlés 82-ik törvényczikkelyében kénytelennek látá magát 
közbenjárói szerepben a város ellen föllépni. Az említett törvényczikk 
szemére hányja a kassaiaknak , hogy köztársasági tekintélyt s alakot 
vesznek föl, s mind a városban belül mind kivül lakó nemesség fölött, 
őket nem illető törvény szolgáltatást igényelnek maguknak, miért is a 
nádor megbizatik, hogy Nyereggyártó Endre birájukat, Reviczky János 
és Miskolc zy György tanácsbeliekkel együtt, felelőségre idézze maga elébe; 
e törvényczikkely az 1649-ik évi országgyűlésen 95-ik czikkely által visz- 
szahuzatik ugyan, mégis mind ez, mind más törvényrendeletek, melyek 

* a várost intőleg oda utasítják, miszerint egy megyeháznak a városbani 
építtetését, vagy pedig a nemességnek ily házvételi jogát körükben meg
átalkodva ne gátolják. Mindezek következtében a város beleegyezett, 
hogy Ab Huj várni egye itt tarthassa gyűléseit ]).

1648. I. Rákóczy György erdélyi fejedelem november 18-án meg- 
halálozván, minek hírére tüstént összegylilének a királyi biztosok Tokajban 
u. m. Vesselényi Ferencz, Török János, Bornemisza János és Mosdossy 
Imre; Tokaj, Diósgyőr és Ónod várakat, öt megyével Bcreg, Ugocsa, 
Zemplén, Borsod, Abauj Kassával együtt a király részére átveendők; 
mert ezek Rákóczvnak csak élte hosszáig* átengedve valának

J  < 3 O  /

1641). Ez évben kassai kapitányoknak neveztettek ki Vesselényi Ferencz., 
és Pethő Zsigmond 3). A két évvel ezelőtt meghagyott országgyűlési 
végzemény következtében Abaujmegye itteni gyűlésein kivül, már tör
vényszékeit is kezdé tartani.

J

1650. Midőn a protestánsok a tőlök elfoglalt számtalan egyházakat 
követelték vissza; a katholicusok ellenben a legtöbbre nézve kegyúri 
jogaikkal álltakelő. Ferdinánd látván, hogy a csendet helyreállítani különben 
sem lehet, az országban 90 egyházat határozott visszaadatni a protes
tánsoknak 4). Mindezen súrlódások kiengesztelésére, Pálffy Pál nádor 
február 16-án a kassai reformátusok részére építendő egyház-, papiak-, 
s oskolának szükséges helyt jelölt ki 5). A kijelölt hely az vala, melyen 
jelenleg az Orsolya-apáozák zárdája egyházukkal együtt áll G). Ugyanez 
alkalommal a római katholicusoknak is adatott egyházuk jépítésérc való
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1) Henszlmami Magyarország fold. és népe. 17. 1. 2) lingel IV. 525. 1. Fessler IX. 37. 1. 3) e. li.
4) Horváth III. 2сЗ. 1. 5) Engel IV. 523. 1. A nádor még nrnlt óv aug. l2-én  kereste meg a városi taná
csot az említett hely kijelölése végett, és sept. 24-én aziránt Szemere Pálhoz levelet irt. Prot. Eceles.
Helvet. Confes. Cassov. 6) Spangár krón. 32. 1.
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hely, (mivel ez időben minden egyházuktól megfosztva valának) a felső 
kapu mellett lévő fegyverház szomszédságában; de ezek a jobb idők 
bekövetkeztét reménylvén, a kitűzött egyház építéséhez soha sem fogtak.

A múlt évi országgyűlés határozata következtében, az egri káptalan 
Jászóról kiköltözködik, s újra Kassán veszi lakását J). Itt egyháza nem 
lévén, a nádor rendeletére Mosdossy Imre kamarai igazgató adá át neki 
a minoriták egyházának sekrestyéjét, a felette lévő toronynyal egylitt: 
hogy azt ferencziekkel közösen birják. A nádor közbenjárására a feren- 
cziek a városban megtelepednek, lakóhelyül nyerek a hajdani minorita 
zárdának első osztályát; mert a liátulsóban tüzérek lakának, az egyház 
pedig ágyuk s egyéb hadieszközök tárul továbbra is meghagyatott. 
Ez időben a jezsuita-atyák is ide visszatérvén, s a szelid tudományok 
tanításához fogtak 2).

1054. III. Ferdinánd, a kassai királyi házat, melyben a felsőma
gyarországi főkapitányok lakának a jezsuita-atyáknak teljes joggal adá 
át, hogy annak szomszédságában collegiumot építsenek, egyszersmind 
meghagyván, hogy a város főkapitánya Yesselényi Ferencz gróf Borne
misza János házába költözködjék 3). Ezen házakról városunk történé
szei különféleképen vélekednek; mert Spangár a királyi házat múlt évben 
azok birtokában említi 4); Timon pedig Ferdinánd idézett levelei szerint 
ez évre teszi 5). A király által ajándékozott ház, s a mellette lévő 
földterület nem lévén elegendő egy collegium felépítésére, mire a város 
tanácsa annak háta mögött, a jelen Kovács utczán, a tulajdonához tar
tozó apró házakat csapszékekkel együtt a jezsuita-atyáknak ajándékozá 6). 
A városi főkapitány Vesselényi Ferencz gróf a Bornemisza házba köl
tözködvén, melyben azon idő óta a főkapitányok s parancsnokok lakának, 
s tőlök a ház parancsnoki háznak elneveztetett, most a város tulajdoná
hoz tartozik, a mint azt bizonyítja a homlokzatán lévő annak czímere is.

1657. Kisdy Benedek egri püspök, Kassán gymnasiumot, bölcsészeti, 
jogi és hittani karokat alapítván meg, s azokat egyszersmind akadémiai 
méltóságra emelé 7). Az alapított intézet virágzására Jászon ez év febr.
26-án kelt alapítólevele szerint 40 ezer tallért vagyis 60 ezer magyar 
forintot rendelvén, az oktatást a jezsuita-atyákra bizá 8).
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1) Spangár 12. 1. Vályi II. 314. 1. 2) u. o. 3) Timon Cassovia ö l. 1. 4) Spangár krón. 1:}. 1
6) Timon Cassovia 50. 51.52.1. 6) Ugyanott 110.1. 7) Okmánytár XVII-sz. Káprinay kézir. Spangár
17, I Szerdahelyi Urb. Chron. 157. 1. 8) Okmánytár XVII. sz. Engel IV. 5j 6 I.
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Az egri törökök, kik Kassa falai alatt száguldozának, s rablásaikat
a városhoz közel fekvő Tehány faluig kiterjesztették. E falunak lakosai,
ezen században majd mind magyarok voltak, most pedig mindnyájan
a tót nyelvet beszélik.%/

1059. Pethő Zsigmond helyett kassai főkapitánynak Homonnai 
Drugeth György neveztetik ki !). Kisdy Benedek alapítja a sz. László 
papnöveldét, megvévén e végre Mosdossy Imrétől a házat 2), a Forgács 
utcza szegletén, mely ház jelenleg a takarékpénztár tulajdonához tar
tozik. Meglehetős jövedelemmel birt e papnövelde; mert az alapítója 
30 ezer magyar forinttal, s a gönyüi jószággal gazdagítá. Ezután Pállfy 
Tamás Kisdy után egri püspök, ki Erdődy György özvegye, Rákóczy 
Erzsébettől 30 ezer magyar forinton visszaváltván Hejcze falut, s azt is
a kassai papnövelde jövedelmi forrásaihoz kapcsolá 3) ; végtére adako-

/
zásaival rnegbővítvén Benkovicli Ágoston nagyváradi püspök, ki tanoncz 
papjainak neveltetését kassai papnöveldéiben rendelvén, azok tartásáról 
elegendőkép gondoskodott 4).

Balassa Zsuzsámul 1647-ik évi végrendeletében Pozsonyban Üras- 
kovicli János gróf az ország nádora előtt bizonyos összeg pénzt, oly 
szándékkal hagyományozván, hogy Ungvárit nemes magyar ifjak részére 
növelde (convictus) állíttassák. Lippay György esztergomi érsek azt a 
kegyes alapítóasszony akaratjából Kassára tévé át 5). Ez intézetben 
lévő ifjak neveltetése az itteni jezsuita-atyákra bízatott.

1060. Kisdy Benedek egri püspök april 24-én kelt folyamodványa 
következtében, 1. Leopold római császár aug. 7-én kiadott oklevelével 
(Bulla Aurea) megerősítő a kassái j ezsuiták akadémiáját, s azt egyetemi 
méltóságra emelé G). Az ekkép megerősített akadémiát Leopold mind 
azon kiváltságokkal ajándékozván meg, melyekkel a bécsi s más biro
dalmi egyetemek dicsekedének 7). Azután mind az egyetemet, mind pedig 
annak hallgatóit a városi tanácsának törvén y 1 latósága alól fölszabaclítá, és 
azokon a törvényhatalom gyakorlását magának tartotta fon. Az ennél 
előforduló perek elintézésére külön birófc rendelt. Azon esetben, ha a 
nemesség, vagy más valaki azt törvénybe idéztetné, meghagyván; hogy 
a királyi kamara s ennek ügyésze azt oltalmazza 8). A kassai egyetem 
alapítója Kisdy Benedek június 22-én Jászón meghalálozván, tetemei

1) Spangár krón. 19. I. 2) Szegedi Frag. Ung. Hist. 53. 54. 1. 3) u. o. 4) e. h. ö) Spangár krón.
18. I. 6) Ivaprinav kéziratai. Spangár 19. 1. 7) Kaprinav kézi*. Timon Cassovia 112 ). S) n, o.
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Kassára hozattak , s a feréncziek egyházának sírboltjába eltakarít- 
tattak 1).

1662. ІГ. Rákóczy György halála után az erdélyiek Kemény Jánost 
választották fejedelemmé, ki aztán látván, hogy Erdély a török főuraság 
alatt már csak a nagy adók miatt is végromlásra jut, Leopold király
lyal bocsátkozott alkuba a hozzáhajlás iránt. Leopold a Keménynyel 
kötött szerződés szerint Montecuccolit még a török had betörése előtt 
útnak indítá Erdély segedelmére, Montecuccoli azonban, bár Kemény
nyel egyesülvén, már Kolosvárig haladt, utóbb mégis ütközet nélkül 
vonult vissza, 1 minek következtében a török a szász városokat kifosz
totta s mintegy 100 ezer fogolylyal takarodott ki a sivataggá pusztí
tott tartományból 2). A rendek látván, mily nyomort hozott liazájokra 
Kemény, jobbára Apaffyhoz hajlottak s az isten szerelmére kérték Ke
ményt, mondaná le a fejedelemségről, s ne ejt éné végromlásba a már is 
földig sújtott hazát. De az elébb oly mérsékelt, hónát oly hő szeretet
tel ölelő Kemény lelkét is megszállottá a n agy rav ágy ás ördöge, mire 
Erdélybe visszament, s midőn az Apafíytól segedelemre hivott török
kel megütközött [volna, a harczban lováról leesvén, agyontapostatok 3). 
Kemény János szerencsétlen esete u tán , az őlet nem híven oltalmazó 
Montecuccoli seregével visszajött, s Kassán akarta magát avval télire 
beszállásolni; de a város főkapitánya Drugeth György előtte annak ka
puit bezáratta 4). Januar havában a királyi biztosok: Rothal gróf, Sze- 
lepcsényi kalocsai érsek és Vesselényi nádor, a felső megyékkel Kassán 
összejövetelt tartván, melyben Montecuccoli téli szállásáról tanácskoztak, 
s mind ennek ellenére a serege be nem bocsáttatott, hanem a városon 
kívül tábori sátorokba elhelyeztetett 5). A rendek nagyon kérték Monte
cuccoli seregének az országból való eltávoztát, mivel annak ittléte az 
ország törvényeivel ellenkezik, és nagyon is tartván pusztításaitól; mert

Erdélyt szerfelett sanyargatta. Mindezeket Leopold tapasztalván, 
Montecuccolit seregével együtt Felső-Magyarországról eltávolította. Ez 
időben a nádor is felavattatván magát_a kassai főkapitányi állomásba, 
és hogy Vess.elémi és Montecuccoli egymást nem szívelték, kitetszik 
abból, hogy az Ő sürgetésére Montecuccoli elhagyá az országot 6).

1663. September 13-án a felsőmagyarországi 13 vármegye Kassán

1) Kassai századok. 2) Horvátli III. 271. 1. 3) Bethlen Libr. HL 2:30. 1. 4) Engel IV. IS. 1.
Fessler IV. 97. 1. 5) u. o. 0) Engel IV. 27. 1.
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gyűlést tart, melyben a törökök pusztításainak meggátlására számos katona 
kiállítását, azok összesereglésére sept. 18-ik napját, gyiühelyíil pedig 
Bodokö várat elhatározzák, s a sereg vezérének Bakos Gábort választva,n. 
October hónapban a város lakóit nagyon pusztitá a törökök által hozott 
mirigyhalál. 1. Apaffy Mihály, erdélyi fejedelem országgyűlést hirdet- -t* 
vén, s annak személyes elölülése alatt leendő tartását Kassán renddé, 
azonban mi okból maradt el, nem tudatik.

1004. Lepold Kobb F rilrik gróf tábornagyot, ki ellen tűrhetetlen 
zsarnoksága miatt már számtalan panasz tétetett, a felvidékről elmozdít
ván, kassai főkapitánynyá Csáky Ferencz grófot nevezte ki, és Rothal 
grófot királyi biztosul Kassára küldötte, hogy a nádori gyűlés alkalmá
val a felső vidék sérelmeit kihallgatná, s a nyugtalanságokat lecsillapí
taná ]). Le a megyék Csákyt, mivel felavatására a német Starhemberg 
volt kikűldve, el nem fogadták, s a gyűlésen pedig kijelentették, hogy 
míg hivatalába magyar nem vezeti b e , felsővidék főkapitányul el sem 
ismerik 2). Rothal kiküldetésének az az egy eredménye volt, hogy Ónodba 
a német helyett magyar őrséget tétetett Pethő Zsigmond kapitánynyal; 
mire aztán a megyék követei is megígérték, hogy a törökkel kötött bé
két meg nem szegik :i),

1008. A fent említett Csáky Ferencz grófot, kit elsőben Starhember 
Kassa főkapitányi állomásba felavatni akarván, de a kassai gyűlés ellen- 
mondása következtében csak ez évben Bársonyi György szepesi prépost 
s nagyváradi püspök abba mégis felavathatta 4).

1070. Rákóczy elfogadván Zrínyi felszólítását, s pártfeleit február 
22-kére Kassára összehívta. Epén a leghevesebb beszédek tartattak itt, 
a király és német ministerek ellen, midőn Rothal gróf a gyülekezetbe 
lé] e. Az elégületlenek eleinte tettetéshez folyamodtak, s a gróf kérdé
sére: hogyan mei tok a király engedelme nélkül gyűlést tartani? Rákóczy azt 
felelte, hogy a hun bajainak orvoslásáról tanakodnak; arra pedig: mi 

égre gyűjtötték a fegyveres népet? az Ion a, ,válasz, hogy a határszé-vx
leket háborgató török ellen fogtak fegyvert. De midőn Rothal intené 
őket, térnének tüstént békével haza, hirtelen felzajlott az indulatok vihara, 
és szitkok szórattak a németek ellen; Rothal eltávozta után pedig elha
tározták, hogy haladék nélkül fegyvert ragadjanak 3). Mindezek érté

it) Horváth III. 386 1. 2) Engel V. 40. 1. 3) Szirrnay Nőt. Hist. Com. Zempl. 204. 1, 4) Fessler
IX. 176. 1. 5) Horváth III, 296. 1.

0



I
sére estek a királynak, mire ő Spork tábornagyot Felső-Magyarországra 
küldvén, ez jullus 20-én Kassa alá érkezett, s a városba beeresztését 
ki v ánta, mi minden halasztás nélkül telj esi ttetett. Spork, Spankau vezért 
Felső-Magyarország s Kassa főkapitányává nevezvén ki, s 2000 álló 
német őrséget a városban hagyta ]). A városban hagyott őrség szerfelett 
zaklatván a polgárságot, mire az, az itt lévő császári- őrség ellen Össze- 
eskiivén, azt éjjel megtámadni elhatározá. De kitudódván a megtáma
dási szándék jele s ideje, az, készen várta megtámadtatását. A két 
félnek heves összecsapása következtében számosán felkonczoltattak , s 
a császári őrség győztes lön 2). E rósz szándékot napfényre hozta egy 
leányzó, kinek kedvese az őrség dobosa vala, s kinek ő a polgárok 
titkát felfedezé. A megtámadás puska lövésre történt 3). Ezen esemény 
emlékére, mivel az esteli 9 órakor történt, a sz. Erzsébet egyházá
nak ejszaki kis tornyában kis haranggali csengetés elrendeltetett, s az 
egészen 1849-ik évi február 20-ig a toronyőre által vitetett -véghez. 
Azóta pedig későbbi időre u. m. esteli három negyed tizenegytől egészen 
tizenegy óráig tétetett át; de 1861-dik évi febr. 13-kától újra az ese
ménynek eredeti órájában csengettetik. A város nyugtalan polgárai biz
tosítása végett, annak alsó kapujánál (most Forgách és Gerster házak 
közti tér) Leopold fellegvárat (citadellát) kezde építeni, azon 200 ezer 
magyar forintokból, melyeket II. Rákóczy György özvegye, Báthory 
Zsófia, Ferencz fia fejének váltságaért fizetett iJ).

Az eddig említett városi védfalakon kívül valának: a felső kapunál 
balra a Mészáros-, jobbrft az uj ágyutelep; az alsónál jobbra a Forgács-, 
s balra a Kovács nevű ágyú tele pék, aztán a középső malom előtti néma 
y^áracSj s ez a város ostromlása alkalmával Pálffy János által megron- 
gáltatott; de 1713-dik évben megírj í itatott. Ezekenkivül a várost fok-, 
várak is övezték u. m. Bethlen, Moskovics és Vass nevüek. Végtére vért- 
gátak elnevezései sz. Károly, sz. Jenő, sz. József és sz. Péter. Ezeknek 
elseje, mint a vértgátak legutolsó maradványa, a meczenzéfi bányászok 
által lőpor és aláásás következtében 1854-dik évi május havában szét
romboltatott, s annak kövei a város rétjén (most Széchényi tér) 1857-ik 
évben felépült mulatóházra felhasználtattak.

1071. Leopold Borsiczkyt nevezvén ki a sz. Erzsébet egyház vissza
foglalására királyi biztosul, kinek közeledését hallván az evangelicus- s
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1) Fessler IX. 191, 195* I* Wagner Anal Scep. II. 33* 34. K 2) Han Chronik. 464- b Beöthy Kriegs 
Ilelm 29. 30. 1. 3) n* o, 4) Timon Cassovia 3J. 1. Szerdahelyi Urb« Chron, 161, 1.
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református polgárok, ellenállásról tanakodtak, annyival is inkább: mivel 
a városi őrségnek fővezére Spankau hitsorsosuk \ ala. Ez azonban sege
delmükre megkéretvén, azon feleletét adá; hogyha a császár magát Lu
thert vasra veretni parancsolná, azt is örömest teljesítené ]). Mindezek 
után a királyi biztos elfoglalván a római katholikusok részére a régi 
egyházukat, s azt szertartásaik szerint föl is szentelteté. Ezek nagy nyeresé
gét növeli azon öröm, mely már résen az egyház egyik oldalában mélyen 
kőfallal elfalazott egy tiszta arany szentségtartó találásából származott2). 
Szép kincs vala az, s oly nagy, hogy a városban annál magosabb ember 
nem találtatott 3).

1672. Szegedy Lénárt egri püspök a reformátusok egyházát, mel\et 
1650-ik évben, a nekiek kitűzött helyen fölépíték, egyedül az erősebb 
jognál fogva elfoglalja, s azt a római katholicusok szertartásai szerint 
szentelé föl 4). Ezen egyház az vala , melynek birtokában mainap is 
az Orsolya-apáczák vannak.

Augusztus hó vége felé aObujdosásban lévő elégiiletlen magyarok: 
Petróczy István, Szuhaj. Mátyás, Kende Gábor és Szepessy Pál vezérle
tük alatt, mintegy 15 ezernyi gyülevész, nagyobb részben protestánsok
ból álló haddal Spankau tábornagyot Kassától nem messze Enyiczke 
falu mellett megverték 5). Ezen csatazás után Spankau magát a varosba 
visszahúzta, az elégiiletlenek pedig egészen annak falakig száguldozának, 
míglen Gyerke falunál teljesen meg nem verettek G). Azok még ezután 
is a felmaradt seregüket több csapatokra osztván, Kassát, Eperjest,. 
Ónodot, Káliót, Munkácsot és Tokajt megszállották. Segedelmükre jött 
nem sokára Teleky Mihály némi erdélyi haddal, ki azonban Szathmárnál 
megveretett. Az elégületleneknek nem sokáig kedvezett a szerencse; 
mert bár Eperjest megvették, de midőn sem nagy lövőszerrel nem birá- 
nak, sem egyetértés köztök nem vala, a Spankaunak segedelmére sietett 
Eszterházy és Kobb tábornagyoktól Eperjes táján megverettek, s a hajdu- 
városokba vonulni kényteleníttettek 7).

1673. Az elégedetleneken vitt győzelem után, a kassai főkapitány
ság , melynek nevét parancsnokságra átváltoztatták báró Spankaura, a 
szepesi kamara igazgatása eleinte Kollonich püspökre, aztán gróf Vol- 
krára bizatott ; a nádorság és királyi helytartóság eltöröltetvén,

1) Spaugár krón. 31. 1. 2) u. o. 3) e. h. 4) Ugyanott. 5) Engel V. 73. 1. Fessler IX. 225. 1
6) Engel V, 74. 1. 7) Szirmay Nőt. ffist. Cottus Zempl. 233 1. Wagner Anal. Scep. II, 35, 1.



és Szelepcsényi érsek helytartói tisztétől feliratai daczára megfosztatván, 
Ampringer Gáspár, a német rend nagy mestere februárban teljes hatalmú 
kormányzóvá neveztetett; ki aztán űj veszélyeket, új összeesküvéseket 
okozott türhetlen szigorúságával '). Másrészről Spaiikau, Kobb, Cár a, ff a, 
Stmzoldo tábornagyok s várkapitányok az elégületleneket üldözőbe vet
ték, s az elfogottakat kinos halállal végezték ki; a népet pedig foszto
gatva és zsarolva sanyargatták 2). Az elégületlenek, kivált kik a török 
földre futottak, hol szerét tehették, hasonló kegyetlenséggel ölték meg az 
elfogott németeket és szerzeteseket. A kurucz és_ labancz gúnynevek e 
korban hallattak először; s úgy egyik mint másik fél a legvadabb em
bertelenséggel dühöngött az elfogottak ellen, s nyomorgatta a védetlen 
földnépet. Itt Spankau ezrede_r mely zsoldjának.. elmaradásáért nyug
talankodni kezde, saját tisztjeit maga közé bocsátani nem akarván; de 
midőn minden század ezerforintnyi zsoldját megkapá, mihamar le is 
csendesedett 3). A vezérek azonban ezen vakmerőséget büntetlenül hagyni 
nem akarván, mire egy horvát ezredet, és egy dragonyoj osztályt a 
városba rendeltek, s a kapukat általok elfoglaltattak, s majd száz fobű
nöst eg'y tömlöczbe, mely a törökök részére készíttetett, bezárattak. Ezek 
után nagyobb bátorság' okáért az egri püspök hétszáz részint lovas-, 
részint gyalog fegyvereseit a városba rendelé, s ekkor a bűnösök tör
vénybe idéztettek, közölök huszonhármat halálra Ítéltek, kik közöl azon-

_ __ . вяя - » — — ^

bán hat a vesztőhelyen kegyelmet nyert, a többi pedig a városon ki. 
vül augusztus hó elején kötél által kivégeztetett 4).

1074. A városban azon hír elterjede: hogy a római katholicusok 
kiirtására a protestánsok összeesküdtek, minek következtében azok fegy
verhez nyúltak. Ezek a segedelemül kapott katonasáo-gal s ágyukkal a 
sz. Erzsébet egyház falkerítése megé huzván magokat, ott védelmi ké
születben három napot töltének, látván; hogy semmi megtámadtatástól 
tartaniok nem lehet, haza széledtek 5).

Augusztus 22-én a városban tűz támadt, az néhány óra alatt annak 
fel út emészté meg. A lángok bekaptak egy ordonyba, (bástya) hol lőpor 
tartatott, s ott közel 600 mázsa lőpor meggyuladván, azt légbe röpíté, 
a szét vetett fal pedig 300 embert ölt meg 6), Ezen tűzvész alkalmával

1) Horváth III. 306. 1, 2) Wagner Anal. Scep, II, 88. 1. 3) Kassai századok, 4) Kassái századok 
kéziratban. 5) u. o, 6) Szepesházy Merkt l Tng, I. 133, U



a királyi éléstár 3600 köböl élettel lángok martalékába Ion. A volt re
formátus egyház (most Orsolya szüzeké) is elégvén, s annak fedelét a szepesi, 
kamarai igazgatóság készítteti el. Az elégett éléstárra, mely akkor a 
domonkosok egyháza annak használtatott, két kereszt tétetvén, s ezt a 
reformátusok sajnálva nézték *).

Az elégiiletlenek Boroszlónál (Sárosban) történt megveretésük után szá
mosán elfogattak s Kassára. hozatván, itt Kobb tábornagy által kigondolt 
különféle kínos.halál nemével végeztettek ki; egyszersmind kiadván azon 
parancsot, hogy ezután az elfogott kuruczok minden további vigasztalás 
s különbség nélkül karóba huzattassanak 2). Az iszonyú Kobbot, ki a 
lázadás tiizét embertelen kegyetlensége által a felvidéken annyira felszí
totta, számos panaszokra elmozdítatta ugyan Kassáról a kormány; de 
utóda Spankau, szintúgy lázadónak tartott minden magyart mint Kobb 3) ; 
s bár határozott parancsot vett Béesből, hogy a vallási viszályokba ma
gát ne avassa s a protestánsokat katonai erővel ne háborgassa 4), vadá
szatait mindazáltal a kuruczok ellen tovább is folytatta, a népet annyira 
zsarolta, hogy a kuruczok is mindinkább szaporodtak, és a zavargások is 
mindinkább térj edtek.

1075. A mint az elégiiletlenek a tornai és szádvári magyar őrséggel 
megerősödtek, annyira nekie bátorodtak, hogy egészen a kassai külvárosig 
száguldozának, és a királyi életet s szénát felgyújtották, a horvát kato- 
nák lovait a legelőről elhajtották, sőt a városi őrségnek azt izenvén, 
hogyha melleikben vitéz szív ver, jöjjenek ki? megvárják őket a város
tól három mértföldnyi távolságra. Az elégiiletlenek ezen felhívásukra,
oly aggodalomba jöttek a városiak, hogy a polgárok katonákkal közösen
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őrt álltak, s a város falain kivül éjjel nappal 200 fegyveres vigyázott5). 
Itt julius 13-án Spankau meghalálozván, kassai főkapitánynak Pethő 
Ferencz gróf neveztetett ki fi).

107 ö. Spankau halála után Pethő nem sokáig viselé a nyert főka
pitányságot, mert helyébe ez évben Strasoldo Károly választatott meg 7J. 
Ez felszólítást küldött szerte az elégiiletlenekhez, térnének vissza királyuk 
hűségére; de ezen intések már nem voltak elegendők azok kibékülésére. 
Strasoldo boszuságában a felszólítás sikeretlensége miatt, a kuruczok ellen 
vadászatot s kegyetlen ki végeztetéseket elődei példájára szinte megkez-

1) Spaugár krón. 33. 1. 2) Engel V. 81. 1. 3) Horváth III, 3j2. 1. 4) Katona XXXIV 239. 1,
ó) Kassai századok. 6) Nagy-Körösi krónika 45, 1. 7) U. o.
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dette. Értesülvén, hogy a debreczeniek a kuruczoknak sok élelmiszere
ket adnak, a várost feldúlatta l). A kuruezok ezt njabb betörésekkel 
boszúlták meg, melyek ‘egyikén Strasoldot Ónodnál megverték, Jászót föl- 
égették, a tokaji szüretet elfoglalták 2). Ez évben Perényi István báró 
nagy ünnepélylyel iktattatott be Abauj vármegye főispáni székébe. Már
cius havában oly nagy földrengés volt Kassán, hogy számtalan házak 
megrepedtek, sőt egy ordony is összeomlott 3).

1677. Strasoldo után tijra a kegyetlen s gyűlölt Kobb, s ezután 
Schmidt neveztetett ki kassai főkapitánynak, ez három hónap alatt a 
város főterén hatvan nemes embert kivégeztetett 4). Schmidt a várostól 
nem messze az elégületlenekre üt, de azok által megveretvén, a városba 
magát visszahúzza. Ezek után a főkapitány nyolcz követet az elégület-

%

lenekhez küldött, kik által azt izenvén nekiek, ha megadják magokat 
kegyelmet ad. A küldötteket az elégületlenek eleinte szívesen fogadák, 
végtére dőzsölés közben csínbői megöldösték 5).

A mint Kobb Vesselényi István hada által Nyalábnál megveretett, 
s Nagy'bányát, nehány más várral elfoglalta, Kobb arra magát Kassára 
visszahúzta, s harmadnapra csupa gyanúból, a város kapuit bezáratta, 
a polgárokat pedig fegyvereiktől megfosztá. Madarassy kamarai tana- 1 *■ 
esőst, s Pelsőczy abauj megyéi ügyészt vasba veretvén 6). Hogy ezek 
ártatlanok valának, abból is kitetszik: mivel későbben minden vizsgálat 
nélkül szabadlábra tétettek. Alig oszlott el Kobb serege téli szállásokra, 
a rettenetes ember újra iszonyúan kezdett kegyetlenkedni az elfogott elé
gületlenek s mind azok ellen, kik a velők tartásról gyanúba estek, Kobb 
egy njilt s october 7-én Kassán kelt levelet köröztetett a vármegyékben, 
mel vnek czímén vérveresre festett akasztó fa , karó és kerék volt ábrá-J i '
zolva , s melyben ezen ördögi szerekkel fenyegetett mindenkit, ki a 
kuruezokkal egyetért 7). Es valóban jaj volt annak , ki a ször
nyeteg kezébe került; némelyeket elevenen nyuzatotfc, másokat lassú tűzön 
süttetett, karó vagy kerék által végeztetett ki. Mindezt a kuruezok 
hasonló kegyetlenséggel viszonozták az elfogott labanczoknak. Ezen kedé
lyek lecsendesítésére egyéb nem történt meg, csak hogy a szörnyeteg 
Kobb a kassai főkapitányságból ismét visszahívatott, s helyét megint 
idegen Wrbna gróf foglalta el 8).

1) Horváth Ifi. 313. 1. 2) Katona Hist. Crit. XXXIV. 210. I. Engel V. 84. 1. 3) Vályi Magyar-
ország leirása II. 313. 1. *4) Kas?ai századok. 5) u. o. 6) Fessler IX, 259, 1. 7) Szirmay Kot. Com
Zempl. 246. I. 8) Engel V. 89. 1. Horváth III. 315. 1,



I. Rákóczy Ferencz múlt évben Makoviczán meghalálozván *), tete
mei aug. 18-án Kassára hozattak, s itt nagy gyászkisérettel Bársonyi 
György egri püspök által a sz. Erzsébet egyházának sírboltjába eltakarít- 
tattak. Gyász zászlóján következő fölirat vala: „Celsissimus Dominus
Dominus Franciscus Rákóczy de Felső-Vadász electus Transylvaniae 
Princeps, partinm Regni Hungáriáé Dominus, ac Sicculorum Comes, 
perpetuus de Sáros, ejusdemque Comitatus Supremus ac perpetuus Comes 
etc. pie obiit Anno Domini 1676 die 8 Juli aetatis suae anno 31 2).“

1678. A város tűz által elpusztíttatik, leégvén a reformátusoktól 
visszafoglalt sz. Erzsébet egyháza is, ez megigazíttatván, királyi magtár
nak használtatott.

Az elégületlenek ifjú gróf Tökölyi Imrét választották fővezérüknek, 
ki a vármegyékre felszólítást bocsáttatott, miszerint minden nemes fej - 
vesztés alatt köteleztetett megjelenni a táborban, ennek következtében 
rövid idő alatt a serege 20 ezerre szaporodott 3). Tökölyi Kassát elfog
lalni igyekezett, s boszantásaival akará a polgárokat magok megadására 
kényszeríteni, mely okból gyakran Kassa külvárosaira üt, azokat felgyuj- 
tatván, a kint talált embereket, s ezeknek marháit elfoglaltatja, mire a 
város s ennek az őrsége, annyira rémült el, hogy a tüzérek a kiszegezelt 
ágyukat sem merének rájok elsüttetni 4). Megszégyeníté őket egy katona
tisztnő , ki eleinte gyávaságukat szemükre hányván, aztán a kiszege- 
zetfc ágyút elsüté; de ez szétpattanván, s mind a bátor tüzérnőt, mind a 
közel állókat elsepré 5).

Tökölyi aztán Abaujmegyében elfoglalván BodokŐ, Göncz, Mislye, 
Széplak és Enyiczke helységeket, я pusztításait egészen a bányavároso
kig kiterjeszté, hol nagy mennyiségű vert aranyat és ezüstöt elfoglalt 6). 
Pár liónap múlva azonban, midőn Pozsony felé indult, Dunewald tábor
nagytól Szent-Keresztnél visszanyomattatván, a bányavárosokból Tisza felé 
vonult. Ekkor érkezett gróf Boham franczia tábornagyhoz a hír, hogy 
királya Leopolddal békét kötött. Tökölyi a franczia tábornagyot e miatt 
a háború folytatására kedvezőtlennek látván, a Szelepcsényitől ajánlott 
fegyverszünetet, mely alatt békealku kezdetnék, elfogadta. Leopold Sze- 
lepcsényit, Schwarzenberget és Nosticzot, Tökölyi pedig Szalay Pált 
küldötte Nagyszombatba békebiztosul.
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1670. A nagyszombati alkudozásokból világosan kitűnt, hogy békét 
kötni egyik félnek sem lévén szándéka, mire a háború ez év tavaszán 
újra megkezdődött : de az országban dúló mirigyhalál miatt csekély erő
vel s változó szerencsével folyt A mirigyhalál nemcsak az ország
ban, hanem Kassán is számtalanokat magával elragadott. Tökölyi a 
_yáros háborgatását oly annyira növelé, hogy az egész környék a leg
nyomasztóbb helyzetbe jőve, s sokan iparkodának élettik megmentését a 
város falai között keresni; ezt azonban a Nagyidán tanyázó elégületlenek 
megtudván, a menekülők után iram ódának, s a város falai alatt utolér
vén őket, a császári őrség szemeláttára megöldösték, vagyonaikat pedig 
elragadozván, minden további megtorolás nélkül azok alól eltávoztak. 
A szerencsétlenek hullái azonban a városba vitettek, s a nyugalom helyére 
eltakaríttattak 2).

Tökölyi maga is iszonyodott hadának pusztításaitól, mivel Zrínyi 
Ilonának, özvegy I. Rákóczy Ferenczné kézéért vágyott, az öreg Rákó- 
czy Györgyné pedig azt ellenzette, azonban hogy vágyai czélját Leopold 
által elérhesse, a békealkudozások ujabb megkezdetésétől nem volt ide
gen, minek következtében fegyverszünetet kötött, hogy menyekzőjét Ilo
nával megülhesse.

II. Rákóczy György erdélyi fejedelem özvegye a kegyes Báthory 
Zsófia meghalálozván, tetemei az általa épített, s életében be nem feje
zett jezsuita egyházának sírboltjába eltaríttattak 3).

1680. Tökölyi nem nyugodott meg sokáig a fegyverszünettel, hanem 
a háborút május hónapban újra megkezdette. Egy hadosztálya a Morva 
és Silesia pusztítására küldött Petróczy és Balassa vezérlete alatt vesz
teséget szenvedett ugyan, maga azonban szerencsében lévén, Késmárkot 
és Lőcsét elfoglalta, Kassát pedig, melynek főkapitánya Caprara gróf volt, 
támadásával fenyegette.

1681. Azon egyház, melyet a néhai Báthory Zsófia a jezsuita-atyák
részére építeni kezdett, ez évben végkép felépíttetett. Ezt tanúsítja a 
néhainénak czímere, s az egyház homlokzatán lévő fölirat : „Honori
Sanctissimae Trinitatis Princeps Sopliia Báthory posuit Anno Do
mini 1681.“

1682. A pozsonyi országgyűlés után Tökölyit igyekezett a kormány 
megbékéltetni: ki azonban már a fejedelemségről álmodozván, a budai
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vezírpasával oly szerződést kötött, miszerint a szultán az elég-illetleneket 
pártfogása alá fogadja, s egész erejével védelmezze, Tököjyit pedig Felső- 
Magyarország fejedelmévé tegye, miért ez s utódai neki évenként 40 
ezer tallért fizessenek *), Tökölyi ezután a franczia királytól is újabban 
pénzsegedelmet vévén, mire ismét kitűzte a polgári liáború zászlóját. 
Felszólítására, mely által az urakat s nemeseket a haza és vallás sza
badságáért fegyvert fogniok intette, a rokonszenv vagy félelem sokakat 
vitt táborába. Tökölyi, miután Zrínyi Ilonával jun. 14-én a munkácsi 
várban lakadalmát megülte, s az ígért pénzsegedelmet a franczia király
tól kezéhez vette, elébb Szatlmiárt, s annak megvétele után julius 21-én 
Kassát 14 ezer magyar, s közel 40 ezer török segédhaddal -) szállottá 
meg. Tökölyi a várost feladásra szólítá fel, de kívánsága nem teljesí
tetett; sót a főbíró Vida Endre, Tökölyi csalá Íjának mostani fényes állá
sát, egyedül a ló kereskedésből származtatta, s azt szemére vetette 3). 
Tökölyi, hogy czélba vett tervét mielébb sikeresíthesse, titokban beküld- 
vén a város akkori főparancsnokához Lambhoz Szirmay Endrét, ki mér
nöki tapasztalatokat Oderái Frankfurtban szerzett magának, s ki jól ismer
vén a kassai fellegvár szerkezetét 4). Ennek következtében Tökölyi 
ezernél több létrát készíttetvén, s azokon augusztus 14-én éjjel a felleg
várat (e citadella a város déli kapuja előtt állott) vitézeivel megmászatta, 
s a bent talált őrséget felkonczoltatta, reggel felé abból oly erősen lö
vetvén a várost, hogy ez még az nap augusztus 15-én magát fel is adá 5). 
Ezután Tökölyit a városba való bevonuláskor az alsó kapunál minden 
hivatalnokok üdvözléssel fogadták, a jezsuita-atyák Hrabovszky Miklós 
igazgatójokkal elébe jöttek, s magukat pártfogásába ajánlották, kiket 
ámbátor Tökölyi udvariasan fogadván, mindazonáltal néhány nap múlva 
a városból ferencziekkel együtt kiiizetni rendelt, a nagyobbik sz. Donát 
harangjokat, melyet I. Leopold császár Diósgyőrből részükre ide hozat
ván, Késmárk városának ajándékozá, a kisebbeket pedig sz. Erzsébet 
egyházának tornyába a reformátusok használatára áttétetni renddé c). A 
város parancsnoka Lamb fogságba vitetett, s helyét Faj gél Péter elfog- 
lalá; az őrség pedig fegyverétől megfosztatvá'n, szabadon eresztetett. A 
város Ibrahim budai vezírpasának hadisarczul 30 ezer tallért fizetni kény-
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teleníttetett г). Rövid idő múlva az evangelicusok a sz. Erzsébet egy
házat Tökölyi jelenlétében elfoglalják, s annak sekrestyében talált s mint
egy négyezer aranyat érő szentelt edényeket elviszik, s belőlük pénzt 
veretnek 2). Ezeket aztán a reformátusok követvén, kik lehányják a to
ronykeresztet, s ennek helyébe az 1589-ik évben készített kakast újra 
felteszik.

1683. Elosztván hadait a téli szállásokra Tökölyi, s januar 11-éré 
Kassára országgyűlést hirdetett, melyre mindenkinek jószág vesztés alatt 
parancsolván a megjelenést 3). Főczélja e gyűlésen volt, hogy magát a 
rendeknek fejedelmül bemutassa, a török szultánhoz hálaadó követséget 
küldjön, a sereg élelmezésére s díjazására szükséges eszközöket előte
remtse, s a protestánsoktól elvett templomok ügyét elintézze. Ezen gyű
lésben Tökölyi maga előlülvén, jobb oldalán, a török követ, balon pedig 
az Erdély követje 4).

1684. Homonnai Drugeth Zsigmond Ungmegye főispánja s Tökölyi 
Imre pártosa, a kinek ez, mivel az I. Leopoldtól a bűnbocsánatot elfo
gadta, Kassán fejét vétette. B en n e kihalt a Homonnai nemzetség 5).

Midőn Leopold Velenczével szövetségre lépett, a háború folytatását 
nyáron át Horváthországban, a felvidéken s az ország közepén egyszerre 
megkezdette, mindazonáltal legszerencsésebb volt a felvidéken Schultz 
tábornagy Tökölyi ellen, kit Eperjes alatt váratlanul meglepvén, meg- 
szalasztott, s táborát elfoglalta G). E szerencsétlensége után annál inkább 
igyekezett a pártvezér mind a tőle elpártoltak- s elfogottakra szabott 
kegyetlen Ítéletei, mind a szerte küldött nyilt levelei által 7) megtartani 
pártját a hűségben, minthogy Leopóiddal a franczia király is békét köt- 
vén, az eddig Francziaországból nyert segedelmek is megszűntek.

A várostól nem messze, éjszak-nyűgöt részén fekvő erdőségben 
gyógyvíz fedeztetett fel, minek következtében azt egy szemfényétöl meg
fosztott Bankó nevű használván, kitől egyszersmind a hely Bankó-nak 
neveztetett (Loco Banconi nomen. Ante annos amplius quinquaginta aquis 
ejus illuminato eaeco inclaruit) el 8), s jelenleg is a regényes vidék, a 
kassaiaknak mulatóhelyül Szolgál.

1685. Ez évben Tökölyi ellen szerencsésen folyt a háború; mert
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Schultz Tokajt és Káliét megvévén, Са]Л’ага pedig Kassát megszállván, 
azt ostromzár alá vette. Ezek után Érsekújvár elesett, miáltal a meg- 
félemlett török Károly lierczegliez békeért folyamodott ; de ez arról hal
lani sem akart, míg a török udvar Tökölyit ki nem adja. Ezen követe
lés nem eredmény nélkül maradt m eg; mert már a nagyváradi pasa 
parancsot vett Tökölyi elfogatására; minek következtében őt a pasa, 
midőn ujabb segedelemért személyesen utazott volna Nagyváradra, lánczra 
verette s fogolyképen Drinápolyba vitette. ]). Az elégületlenek a hűt
lenségen megboszankodván, tőle annyira elidegenedtek, hogy, mihelyt 
Tökölyi elfogatásának híre futott, Petneházy vezérlete .alatt mintegy 
hétezerén Caprara kassai táborába mentek, s ott mind magok hűséget 
esküdtek a királynak, mind a kassaiakat rábírták, hogy neki hódoljanak 2), 
s így a város maga is october 25-én Caprarának átadatott. Ezután 
Ungvár, JRegécz, Patak, Ónod, sőt Szolnok is megadta magát, s az egész 
felvidéken csaknem egyedül Munkács állott még fen, melyben Zrínyi 
Ilona, -Tökölyi hős lelkű neje, még hallani sem akart a feladásról. Ca
prara a sziklafészket ostrommal megvenni hasztalan próbálván, tél beáll
tával bekeríttette 3).

1686. I. Leopold császár rendeletére a jezsuita-atyák, kiket Tökölyi 
kiűzött, a városba visszatérnek, s a hajdani collegiumokat elfoglalják. 
A Tökölj i által elfoglalt sz. Donát nevű harangjokat, Késmárk városa 
saját költségén visszahozatja /J).

Ezen év még szerencsésebb volt a múltnál; ebben tűnt fel vala- 
liára a 150 év óta szolgajárom alatt nyögött honnak egén a szabadulás 
csillagzata. Korán közhírré Ion, hogy Károly herezeg, a harczok sze
rencse koszorúzott hőse ez idén Budát, az ozmán hatalom kulcsát, fogja 
mogszállani Es a történendőknek mintegy előérzete riasztotta fel a keresz
tényeket nem kevésbé mint a törököket: amazok minden országokból 
önként gyűltek a diadalmas hős zászlói alá; emezek Konstantinápoly
ban közimákat tartottak a szerencsétlenség elfordítására. A nagyvezír-

• ^

ség a Szulejmán pasára ruháztatott, ki aztán előre hibáját jóvá-tenni 
akarván, Tökölyit fogságból szabadon ereszté, pénzzel s haddal látta el, 
hogy a felvidéket nyugtalanítsa 5).

A tavasz végén 90 ezernyi sereg gyűlt össze Leopold zászlói a
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Károly herczeg vezérlete alatt, benne 20 ezer magyar, 25 ezer biro
dalmi német Miksa bajor s Lajos badeni fejedelemmel, és számos angol, 
franc zia, spanyol, olasz és német urak. E tábor június közepén szál
lottá meg Budát, melyet a vitéz hitehagyott Abdurrahaman, másként 
Abdi pasa, 16 ezer próbált vitézzel védelmezett. Junius 24-én tétetett 
az első rohanás a bécsi kapunál, s az alsó vár heves harcz után meg
vétetvén, a törökök a felsőbe vonultak *). Itt azonban vitézül védte 
magát Abdi, s a jul. 13-án intézett második közönséges rohanást vissza
verte. A lőszereket leginkább Gonzales Antal, s a lőpor rontó hatal
mának kifejtésében leleményes eszi! Gábor, ferenozi szerzete* igazgatta, 
kit mivel elolthatlan tűzzel rombolta le a várfal védkaróit, tüzes Gábor
nak neveztek; amaz saját találmányi! tüzes golyókat lövödözött a várba, 
melyek közöl egy jul. 22-én a lőportárba hatván, azt oly iszonyú erővel 
röpítette légbe, hogy a rázkódástól a Duna is kicsapott partjain, a föld- 
ordonyon pedig 60 lépésnyi rés támadt 2). Károly herczeg a török 
rémületére számolván, a várat ezután felkérette; de Adbi pasa válaszul 
100 elfogott keresztény fejét függesztette karókra, öt nap múlva tehát 
új rohanásra fnvattak meg a tárogatók; de a várbeliek oly erővel 
űzték vissza a támadókat, hogv ezeket csak Eugen savoyeni herczeg, a 
későbbi nagy hadvezér, fordíthatta meg a futástól. Utóbb egy ordony 
még is megvétetett, melyre egy győri hajdú tűzte fel a királyi zászlót. 
Károly herczeg ezután még egyszer felkérte a várat; de Abdi tudván, 
hogy a nagyvezír már csak négy mértföldnyire van 80 ezernyi seregé
vel, ismét tagadólag válaszolt. Azonban Károly is elkészült a nagyve
zír jöttére, s oly mesterileg erősítette meg táborát, hogy a nagyvezír sem 
annak nem árthatott, sem a várat meg nem segíthette, s munkálatlanul 
kellett néznie, miként intézi Károly herczeg sept. 2-án a közönséges 
rohanást a próféta hitének eiőháza ellen. Esteli hat órakor, hát ágyu- 
durranás adott jelt az utólsó közönséges rohanásra 3). A viadalt egy-

reménye, másról a kétségbeesés megátalkodottsága 
minden eddiginél hevesebbé tette; az ostromlóknak minden lépésnyi tért 
vérrel kelle megvenniük- Petnekázy, egy év előtt még kuruczvezér, 
első a falormon, hajdúival első a vár főutczáján, s az oroszlánilag har- 
czolónak példája új erőt önt a németekbe, kik Abdi pasa halálos csa
pásai alatt már lankadának. Abdi végre sebekkel borítva terül a földre
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s vele hull az őrség java. Es a beállott éj, melynek csöndét a diadal
zaj fölriasztá, a megváltás harmatcseppeit liinté le a sokat szenvedett 
hazára; és a felkelő nap, mely 145 évig tiikrözé magát a város tor
nyain ragyogó félholdban, most a megszabadult magyarnak örömkönyüi- 
ben füreszté sugarait a vértől párolgó utczákon ]). A nagyvezír követ
kező napon nagy sietséggel vezette vissza Nándorfehérvárra elbátor- 
talanult seregeit. Károly herczeg pedig hadát több részre osztván, még 
Simontornyát, Pécset, Kaposvárt, Siklóst és Szegedet vétette meg a 
tél beálltáig 2).

1687. F enessy György egri püspök januar 2-án fegyveres erővel, 
melyhez kapcsolta magát az academiai ifjúság is, a sz. Erzsébet egyházat 
a reformátusoktól elfoglalta :í). Az egyház azóta eredeti rendeltetése 
szerint a római catholikusok birtokában van, midőn az evangélikusok s 
reformátusok által több izben jogtalanul biratott. Egyszersmind ez évi 
törvényczikk azt rendelé, hogy az egyház ereklyéit elfoglalt kassai evan
gélikus s református polgárok ellen, az egri káptalan járjon el törvé
nyesen. Fenessy mart. 17-én a reformátusok egyházát is (most apácza) 
a római catholikusok részére elfoglalta 4).

Azon öröm, melyet a hazának a török járom alól lett megszaba
dulta nvujtott a hazafi kebelnek, nem maradt haborítatlanul.
Tökölvi még múlt évben szabadon bocsáttatván, a felvidéken pártfeleket
kezdett toborzani, s néhányat valóban el. is csábított. Oaraffa Antal tábor
nok több leveleiben azt irta a kormánynak, hogy egy messze elágazó
összeesküvést fedezett fel , melynek tagjai magának a császárnak 
szentséges-személye ellen törekszenek, s minden országait alapjaik
ból felforgatni szándékoznak. Ezen s több ily hangú vádakra, nem 
lehetett a királynak kételkednie az összeesküvés valóságáról; igazság- 
szeretete és szelídsége mindazáltal oly választ adatott Caraffának. 
miszerint a bűnösek ellen magyar törvény szerint tétessen nyomozást, 
és nehogy a kihirdetett bünbocsánat megsértessék, szorgalmasan vizsgál
tassa m eg , valljon a kegyelem kihirdetése után vétkeztek-e a vád
lottak 5).

Caraffának csak e meghatalmazás kellett; a keresettételnek a mél
tányos királytól előszabott törvényességével ő semmit sem gondolt. Egy

1) l lo ivá th  III. 337. I. 2) u. o. 337. 388- 1. 3) Timon Cassovia 73. 74.1. 4) Kassai századok.
5) Horváth III. 312. 1.
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13 tagból álló vértör vény szókét alkotott: u. 111. önmaga elnök; Wallis 
fővezér alelnök; Pelsőczy György királyi ügyek igazgatója; Megyery 
Gábor sárosmegyei nemes; Szentiványi László, később gróf; Fischer 
Mihály kassai kamarai igazgató; Medveczky Mátyás; Juliani s Eriden Pé
téig olaszok, egyszersmind Eperjes városának tanácsosai; Braheim Vilmos, 
Harter Mihály eperjesi tanácsosok; Görcz Márton a városi térparancsnok ; 
Burgliart Mátyás katonai ügyész J). Ezen vértörvényszék február első 
napján kezdette el munkálódását Eperjesen az által, hogy sokakat elfo
gatott és maga elébe hurczoltatott, a hol a Nagyváradon tartózkodó 
Tökölyivel, s a Munkács várában Caprara által megszállott és bezárt 
Zrinyi Ilonával való levelezés és értekezés vácijával terheltettek. Ezen 
pereljárás egészen katonai vala; a kínos vallatás irgalmatlanul használ- 
taték, a kiszabott büntetés, legalább a négy első kárhoztatottra nézve, 
kemény és rémítő vala; mert elébb kezeik, azután fejeik vágattak le, 
testeik pedig felnégyeltetve különféle helyeken faoszlopokra függesztet
tek 2). Marczius 5-kétől september 21-ig huszonnégy áldozat végez
tetett ki 3). Caraffa Feja Dávid egykori kassai birófc halálra Ítélvén 4), 
hogy pedig nála az egyszerit kivégzés fényesebben mehessen véghez, a 
véletlenül Eperjesen időző kassai mészárost Lányi Samut, minden kihall 
gatás s ok nélkül elfogatta, s fiával együtt társilag lenyakaztatta 5).

Már mintegy 21 áldozat vérzett el, midőn a vármegyék, a királyi 
tanácsosok, a nádor maga felriadt az iszonyú kegyetlenségen, s midőn 
a szörnyű ember már a legelőbbkelő urak közöl is többeket elfogatott, 
maga a kassai főkapitány, gróf Csáky László és Draskovich Miklós 
országbíró ellen is vádat emelt, miből nyilván látható volt, hogy Caraffa 
minden személyes ellenséget, minden dús martalékkal kecsegtető gazda
gabbat kelepczébe akar keríteni, a megyék követeik által, a nádor sze
mélyesen könyörgött a király előtt a szörnyű vértouvényszék eltörölteté- 
seért G). Nagy nyomatékot nyert kérelmük az által, hogy Caraffa Her
máim herczeget, a hős badeni fejedelem testvérét is gyanúba fogta, mint
ha Tökölyivel czimborálna. Leopold tehát az ügyekről igazabban tudó- 
síÉtatván, a vértörvényszéket csakugyan eltörülte s Kassára bizottmányt 
küldött, annak eljárását megviszgálni. Az Eperjesen kivégeztettek sze
rencsétlen voltok az vala, mintha Munkácsra leveleket és pénzt ktildöz-
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tek volna, Újhelyi, máskép Tábori Örzse nevű kéjhölgy állításaiban s
az eperjesi collegium helyreállítására tett pénzszedésben vettetett meg ;
holott Padics András a munkácsi várnagy, és Absolon Dániel Zrinyi
Ilona titoknoka, a vár feladása után nyilván bizonyságot tettek arról,
hogy sem asszonyok, sem ők az Eperjesen kivégeztett szerencsétlenekkel

____  •  t

nem leveleztek. Eperjesen azon a helyen, hol Caraffa és Tábori Orzse 21 
véráldozata ki végeztetett, a szomorú emlékű eperjesi mészárszék (laniena) 
helyén a sz. Háromság tiszteletére épült szobor áll.

1690. Még 1678 -ik évben elégvén a sz. Erzsébet egyháza, minek 
következtében, annak az éjszaki tornya magasabbra emeltetett. E fel
emelési toldat maiglan is mind styljére, mind összeállítására nézve a 
résitől különbözik.O

1601. Felső Magyarország fővezérének, s Kassa parancsnokának Re- 
naud báró neveztetik ki 2).

1605. A kassai jezsuita-atyák Gönczöt gróf Csáky István országbírójától 
hat évre bérbe veszik, és az ottani reformátusok collegiumát elfoglalják. 
Ennek következtében mart. 15-én a tanítók 350 tanonczczal haza szé-

^ ~ * rW 9 w - —

ledének. Az iskolai gazgatójuk Csécsy János Kassára jővén, az itteni 
református iskolák igazgatását május 20-án vette át.

1606. Az egyház nélkül lévő kassai reformátusoknak gróf Csáky 
István kassai parancsnok az alsó külvárosban elegendő helyet kijelölni 
rendelvén, melyen az imaház és az iskola mihamar fából felépíttettek, 
az iskolában a tanítások a város 1703-dik évi ostromáig folytattattak; 
de akkoron a fegyvercsattogást nem szenvedő múzsák elszéledni kény- 
teleníttettek 3).

1607. A kegyes Eleonóra császárné pártfogása, s Fenessy György
egri püspök buzgólkodása által, az Orsolya nevet viselő apáczák Po
zsonyból Kassára hozattak 4) ; adatván nekiek a volt református egyház,
papiak- az iskola épülettel együtt, melyben a szüzek maiglan is laknak,
s azt számos épülettel öregbítették.

Azon gyülevészhad, mely egykor Tökölyi alatt szolgált, most szerte 
barangoló hajdúkkal összeszövetkezvén, Szalontay és Tokay vezérletük 
alatt Sáros-Patakot és Tokajt megvette 5). Ezekre ismét hangzani kez
dettek a kurucz és Tökölyi nevek. A gyülevészhad vezéreill Tokay

l) Engel V. 129. 1 2) Spangár krónika 63 1. 3) Kassai századok. 4) Vályi Magyarország leírása
II. 317.1. 5) Engel V. 169. I.
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Ferencz, különben közhajdu, magát kikiáltatta. E liad támadását Vau- 
dernont herczeg s tábornagy, Károlyi Sándor szathmári főispán, Nigrelli 
Octáv kassai- s Buttler egri kapitányok segedelmével elfojtotta ]). A 
tokaji vár bevétele után az elégületlen őrség felkonczoltatott, Tokay el
fogatott, Szalontay pedig Beregszászon s Mármaros megyén keresztül, 
Moldvába menekült. Ezen zavarban maga B-ákóczy Ferencz is jószágáról 
Bécsbe futott, hogy a gyanút magáról elháríthassa, miért leginkább ott 
is lakott.

1700. Midőn II. Rákóczy Ferencz BécsbŐl sárosi jószágát megláto
gatta volna, Konstantinápoly011 keresztül egy követ érkezett hozzá a 
franczia királytól, ki neki . pénzben és tanácsban segedelmet igért, ha 
a magyar elégületlenek élére álland, s a császár ellen fegyvert emel. 
Rákóczy ezután egy, házához járatos, lothringiai származású Longueval 
nevű hadnagy által levelet küldött a franczia királyhoz. Mi volt ennek 
tartalma, bizonytalan, annyi bizonyos, hogy Longueval a levelet Bécs- 
ben felfedezvén 2), mire Rákóczy következő évben május 29-én Sárosban 
elfogatott, s Németájhelyt ugyanazon börtönbe záratott 3), melyből nagy
atyja 30 évvel ezelőtt a vérpadra vitetett. Ugyanazon időben több 
urak is elfogattak; Bercsényi azonban Lengyelországba szökött 4).

A sz. Domonkos szerzet, mely 1556-ik évi tűzvész után a várost 
elhagyá, ez évben abba visszatér, és a hajdani elpusztult zárdáját egy- 
házzal együtt meg javítván, itt megtelepedik, s azt maiglan lakja

A kassai jezsuita épületének padján június 8-án reggeli tíz óra táj
ban tűz üt ki, és ez az egész collegiumot egyházával s délnek eső négy-
y k *  *  -  r  itfm —  •

ven házzal elpusztítván G). E tűz által elpusztított collegiumot az ország 
prímása, s esztergomi érsek Kolonich Lipót, aztán egri püspök Telekess} 
István bőkezű adakozásaik következtében a jezsuita-atyák újból nagyobbra, 
s alkalmatosabbra építék föl 7).

Hat hónapig sanyargattatok már Rákóczy börtönében, midőn nejé
nek végTtí sikerült a megveszteoetett Lelimann százados által őt a foo'-ö o o o
•ságból megszöktetnie 8). Rákóczy ezután Lengyelországba menekül
vén Siniavszkjf belezi vajdának Breszna várában lappangott. Lehmann 
tettéért halállal bűnhődött; a fogva volt magyarok azonban, Okolics ányit 
kivéve, szabadon bocsáttattak 9).
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1) Fessler IX. 462. 1. 2) Histoir (les Éevolutions d’Hougrie I. 1 Ь4 . ]. 3) Spangár krón. 66. 1
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358. 1. 0) Katona XXXVI. 174. 1.



170JI. A mint Rákóczy elitélésére alkotott rendkívüli itélőszék elleneI/

april 30-án kimondotta a fej- s jószágvesztés büntetést, ö ennek követ
keztében Bercsényit a franeziáktól ígért pénzsegedelem sürgetésére Dan- 
czigba küldötte, maga pedig jószágait lengyel uraknak elzálogosítván, 
egy zsoldjába fogadott haddal Magyarországba jött. E közben Rákóczy 
Nigrelli Octáv felsőmagvarországi s kassai főkapitány haláláról értesít-O-—  O J O 1 d
tetvén. Nagyobb szerencsére Károlyi Sándor is pártjához állott, kit 
aztán Rákóczy serege egyrészének vezérévé nevezte ki, avval az utasítás
sal, hogy hadával Kecskemét felé tartson, a Jászokat s Kunokat pedig 
zászlói alá édesgesse, a szerbeket pedig részére megnyerni igyekezzen, 
vagy ütközet által szorítsa !).

1704. Azon csatavesztést, melyet Forgácli Simon, ki Rákóczyhoz 
hajlott, Heisztertől junius közepén Koromsonál szenvedett, helyrehozta 
egyrészről Bercsényi, ki ugyanazon időben Bécs táján kalandozott, más
részről Károlyi, ki Rabatt a tábornagyot sz. Gotthárdnál megverte s ágyúi
tól megfosztotta. Erdély Rákóczyt még az év nyarán fejedelmévé vá
lasztotta; a szász városokat azonban Rabutin tábornagy megtartotta a 
király hűségében 2). Forgácli Simon pedig Kassát lassú ostrom alá vette, 
melvet Montecuccoli oltalmazott. Iío^y a várost Rákóczy vezére mielébb«/ O J ■» r J
bevehesse, meghagyván: hogy a külvárosok pusztítassanak el. A sel- 
meczi nem teljes békealkudozások közt Kassa magát october 20-án 
Rákóczvnak feladta 3).

І ' r r % Г F •1705. Rákóczy Borsy Adámot Kassa főkapitányává nevezvén ki* 
A mint József a kormányt átvette, új remény szállott a hazafiak szí-i/ •' v

vébe, hogy ő a nyomorok legSulyosbikáuak, a polgári háborúnak véget 
vetend. Rákóczy' már maga is őszintén ohajtá a békét, látván, hogy a 
nemesség nagy része is kész megnyugodni a király Ígéreteiben, Szécsénybe 
gyűlést hirdetett, hova aztán számos urak, néhány püspök, minden vár
megye, s József király követei is megjelentek 4). Rákóczy mindjárt az 
első ülésben kijelenté, hogy ő, ki magát csak oly magányszemélynek 
tekinti, mint bármelyik a rendek közöl, kész mindenben megegyezni, mi 
közakarattal végeztetik. Itt határoztatott el a kassai jezsuiták mint 
Rákóczy hatalmában lévő országrészből való kiutasítása. Rákóczy, ki 
nem nagy ellene lévén nekiek, mégis a szécsényi határozatnak maga 
is hódolt. Ennek következtében meghagyván a kassai kamaraigazgató-

M V á ** Г , *

1) Engel V. 187. 1. 2) Histoir des revolut. d’Hongrie V. 129. 165. 1. Spangár 1^-ón. 74. 1. 3) En
gel V, 194. 193. 1. Timon Cassovia 179. 1. 4) Horváth III. 380. 1.
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nalc Szentiványi Lászlónak, hogy az idevaló jezsuita-atyáktól az egész 
collegiumot mislyei jószágokkal együtt vétesse el, ők magok a városból 
költözzenek ki J).

1706. Mennyire öregbedett, a feladás után Kassának az erőssége, 
rövid idő alatt tapasztaltatok; mert Rákóczy mindent elkövetett, bogy 
azt mege rő sitii ess e , és bogy az a legerősebb ostromot is kiállhassa 2). 
Á városnak ezen megerősítése alkalmával, Rákóczy a franczia mérnökök 
tervei szerint ásatván annak körül a legszélső sánczokat, melyeknek na
gyobb része még a XlX-ik század III-ik tizedében maga eredeti épségé
ben vala. Ezen ásás következtében fedeztetett fel, a felső kapunak jobb 
oldalán (mostani bőrgyár épület helyén) lévő árokban egy kellemes izű 
vízforrás , melynek napkelte előtt a vize epetisztulásra hasznosnak ta
láltatott *).

Rabutin tábornagy erdélyi hadával october 1-én Kassa alá jővén, s 
azt ostrom alá veszi, melyet Eszterházy Dániel 4000 őrséggel védett 4). 
Azalatt leginkább Forgách ordonyát lövetvén, mindazonáltal a lőpor s 
élelmezésben hiányt szenvedvén, minden további siker nélkül avval fel
hagyott 5). Innen pedig, mivel Bercsényi s Károlyi a kassai hegyen 
útját elvágván, seregével Tokaj és Debreczenen keresztül Budára hú
zódott (i). ’ ‘ •

Rákóczy ezután gyűlést hirdetvén Kassára, hová maga is megérke
zett deczember elején Szalánczról, s itt nagy pompával fogadtatott 7). A 
nép oly kiváncsi volt látásán, hogy nemcsak az ablakok, de a háztetők 
is nézőkkel valának rakva, llákóczy először az egyházba ment, honnét 
aztán Eszterházy Antal házába szállott. Négy napi vigalmak után kihir
detvén jövetelének czélját. A gyűlés oly renddel kezdődött, hogy először 
Aszalay Ferencz titoknok által azok nevei olvastattak fel, kiknek a gyű
lésben hivatalosan megjelenniük kellett. Mindnyájan megjelentek, kivéve 
a Borsod és Liptó megyei követeket *). Ezután Bercsényi és a többi 
tanácsosok Rákóczyt a gyűlésbe meghíván, ki meg is érkezett, s a szá
mára készített díszemelvényen álló széken helyt foglalván, a gyűlést 
nyájas beszédével nyitá meg. Deczember 5-én a gyűlés befejezte után 
Rákóczy még egy hónapig itten időzvén, a város főkapitányul Radics 
Andrást nevezvén ki 9).

1) Timon Cassovia 125. 126. 1. 2) Vályi II. 310. 1. 3) Kassai századok. 4) Fessler IX. 60ő. I.
5) Spangár krón. 80.1. 6) Engel V. 222. 223,1. 7) Vályi Magyarország leírása II. 311.1* 8) Ugyanott.
9) Kassai századok.



1707. Szentiványi László gróf, Rákóczy újabb rendelete következtében 
meghagyván a jezsuiták igazgatójának, hogy az atyák minden további 
késedelem nélkül hagyják el a várost, különben kiutasításukra katonai 
erőt használand ]). Ily fenyegetések közepeit a collegium- s az egyház
beli tárgyak 14 nap alatt összeirattak, magok az atyák collegiumokat 
elhagyván, a városból kiköltöztek. Néhányan azonban más papi öltözet
ben mint tanitók itt maradának 2).

1708. Rákóczy, ki Egerben május havában tartott gyűlés után meg
veretvén, s e szerencsétlenség következtében mindinkább nagyobb gond
dal lévén Kassa iránt; mert a makiári összejövetel után Bérthóty Feren- 
czet ide küldötte, hogy mind a város-, mind pedig -a fegyvertárnak álla
potát különös figyelemmel vizsgálja meg. Hosszas s nem igen kecseg
tető vala eljárása Berthótynak, mivel a váms_ falai Rabutin tábornagy 
ostromlása után meg nem erősíthettek, minek következtében Rákóczy 
Keczer Sándorra bízván azoknak kijavítását, az eleség s egyéb meg- 
kivántató dolgoknak beszerzését is, de sikeretlenül; mert ezek minden \ 
eredmény nélkül maradtak 3).

1700. A 1 íáborun kívül Felső-Magyarországot a mirigyhalál annyira 
pusztítván, hogy Kassán annak számosán áldozatává lettek. Az annyira 
dühöngött, hogy a városi lakók erdőkben kérésének menedéket 4). Po- 
toczkv kioviai nádor ötezer lengyellel Magyarországba Rákóczy segít
ségére jővén, maga a városban maradt, serege pedig Tornára szállásol
tatok be 5).

1710. A császáriak ostrom alá veszik a várost, a földnépet a fa s 
élelem abba való behordástól eltiltják. Radics, a város főkapitánya pes
tisben meghalt, helyébe Bérthóty Ferencz neveztetik ki: de mivel ez is 
hirtelen abban halt m eg, gróf Eszterházy Dániel Ion Kassa főkapitá
nyává c). Deczember 28-án reggeli 11 órakor négyezer vegyes nem
zetekből álló sereg a törvényfa-hegyen megállapodik, ebből a magyar- 
s lengyel lovasok tüstént a város körül száguldoznak, s a jezsuita kert
ből a marhákat elhajták, kikre kiütvén a város őrsége, őket a Hernád 
túlsó oldalára szorítván, a szőlőhegyek alatt Szilvásapátin keresztül Szép
lakra kergették. A hegyeken lévő czimboráik űzött pajtásaikon segíteni akar
ván, az alsó külvárosra ütnek, s a császár malmát felgyújtván, estére 
táborukba visszatérnek.

1) Timon Cassovia 142. 143.1, 2) Engel V. 224. 1. 3) Válji II. 312. I. 4) Engel V. 24G. 1. 5) Kassai 
századok, 6) Spangár krón. 88.1,



1711. Januar 1-én a császári sereg Bárczáról kijővén, a városból 
reá tett ágyúzással mitsem gondol, hanem a császár malmánál lévő sz. 
Ilona szigeten alól a Hernádot átlábolja, s kassaujfalusi szorosra ju t
ván, Eperjesre vonul, hóimét két nap múlva visszatér, s Tehány falu
ban megállapodik, s a malomgátokat s zugokat elrontván, Tőkésre 
veszi útját 1 j.

Jan. 7-én megengedtetett a városi polgároknak a külvárosok elbon
tása, s házi eszközeik a városba való behordoztatása. Jan. 14-én Munkácsról 
300 fegyveres katona érkezett a város segedelmére; de az nap a takarmány 
szűke miatt abban állomásozó lovak kivezettettek. Januar 22-én elhatá
roztatott, hogy a város körül fekvő kertekben a fik vágattassanak ki, 
magok a kertele rontassanak el

Február hónapban a császári vezérek felkérik a várost, s egyszers
mind jelentvén a megkötött fegyvernyugvást, s Kákóczynak Lengyelor
szágba történt menekülését; de Bercsényi bujtogatására Eszterházy Dá
niel által ki sem hallgattattak 2). Marczius hónapban is folytattatott a 
város lassú ostroma. April havában Károlyi Sándor újólag megkísértette 
a város feladása iránti szerencséjét, s Krucsay és Szathmáry Jánost kül
dötte Bárczáról levéllel, ezt Nyáry a város kormányzója a törvény fa 
hegyen (most győzelemhegy) vette át, s a városba magával hozta, a levél 
Leopold király özvegyének Eleonórának nevében volt irva, s következő 
feltételekből állott : 1-szor mindnyájoknak szabadság és javaik vissza
adása igértetett, 2-szór a katonáknak zsold ajánltatott, 3-szcr Rákóczy fiai
nak a királyi kegyelembe fölvételét fogadta, 4-szer azoknak, kik kül
földre menekültek, minden tévedéseik s kihágásaik feledni igértettek 3J. 
Ezután Károlyi Sándor említett követei a városba személyesen jöttek, 
hozván fővezérük azon nyilatkozatát: hogy ha a város a már előter
jesztett feltételek értelme szerint az alkudozásban meg nem nyugszik; 
akkor azok szerint Pálffy Jánossal egyezend meg'. Ezen izenetre a város 
az ostromlókkal fegyverszünetet kötvén, miről azonban a Vi&rd vezér 
alatt lévő császári sereg mitsem tudott, s azért Jászóról, Szepsibol s 
Hilyóról összeseregelvén, a németuj falusi parton feljön, s a középső kül
várost zaklatja; benne néhány pásztor- s kertészkedő embert megöl, sőt 
Dull Ferencz nevű, s igen vakmerő gyerkőcz a felső kapuig halad, an
nak nyílásain a városba belövődöz, ezt azonban mindaddig gyakorolván,

1) Árpádja U-ik év 282. 1. 2) Horváth III. 408. 40Э. 1. 3) Árpádia Il-ik év 282, 23J. 1,



míg végtére annak rejtett oldaláról agyon nem Uttetett. Az őrség is 
kedvező alkalmat a kirohanásra várván, míg végtére kiütött, s az ostrom
lókat Csermely-völgyébe űzvén, hol 40 közülök elesett s 7 elfogatott '). 
Aztán a kassai polgárok kebelükből néhányat Pálffyhoz küldöttek, s a 
város feladását megajánlották* Erre 2000 császári fegyveres Bárczáról 
elindulván, s zöldfa téren ütötte fel sátorát. April 25-én Ebergényi László, 
LöfFelholcz s Viárd császári vezérek alkudozások végett a városba jöt
tek, s kezességül adattak nekiek Petliő András egri prépost, s egy főtiszt. 
A vezérek leszállván Eszterházy Dániel város főkapitányánál. Ebéd után 
az alkudozások elkezdődtek, s ugyanaz nap éjjel be is fejeztettek. Végre 
april 26-án a város alatt táborozó császáriak az alsó-kapun bejöttek, a 
Rákóczyak ellenben a felsőn kimentek 2). A város parancsnokának 
Fluck császári vezér tétetik. Május * 10-én azon békéért, melyet a szö
vetségesek a szatlmiári mezőn ütött táborban megkötöttek, a sz. Erzsé
bet egyházában Téged-Isten megtartatott.

1713. A kassai fellegvár, (citadella) mely Báthory Zsófia, fia Rákó
czy Ferencz fejének váltságaért fizetett pénzéből építtetett föl, HL Károly 
magyar király parancsára széthányatott 3). Ugyan e király rendelete 
következtében a városnak egy része kiköveztetik, a költségek fedezésére 
maga a király 6000 forinttal járul, a másik részt a város saját költ
ségén kövezted ki. Pálffy János kassai főparancsnoknak tétetik. Keczer 
Sándor, és Sándory Zsófia új adományokkal gazdagítják a kassai 
jezsuiták akadémiáját 4). A sz. Mihály kápolnának déli részén az alsó
kapuval szomszédságban (most kis sétatér) 30 öl hosszú, s egy egész 
zászlóaljt magába foglaló laktanya építtetett föl 5).

1715. Telekessy István egri püspök a kassai papnöveldét Egerbe 
teszi át. Az 1710-ik évi pestisnek leosilapodása után építtetett a sz. 
Domonkos szerzetesek szőlője szomszédságában lent egy kis kápolna sz. 
Roziba tiszteletére. Ennek ajtó feletti homlokzatán következő fölirat 
olvasható: ,,Ob pestem sedatam divae Rosae dicatam MDCCXV.U

A Neo-Aquistica bizottmány az ez évi X-ik törvényczikk által állít* 
tátik föl. E bizottmány elnökeiil Csáky Zsigmond g ró f; tanácsnokul 
Szentiványi László, Tachy Károly, Balogh István, Szentiványi János, 
Megyeri Gábor, a korona ügyész, és két alispány neveztetett ki, kik 
iránt minő érzület uralkodott, e versezet elegendőleg tanúskodik:

1) Arpádia II-ik év -282. 283, 1. 2) Vályi II. 312. 1. 3) Kovacsjczi Árpádja 283.1. 4) Spangár 
0 91. 1. 5) Szepesházy Merk. Ung. I. 106. 1,



,,Nikházy de Reste, ki Abaujt jól megnyeste,
Fáy fajzotta, Palásthy palástolta
Semsey semmire tette a kutya teremtette *).“

1720. A városnak azon helyén, hol régibb időkben katonai vesztő
hely (patibulum militare) vala, annak tanácsa, az idevaló jezsuita-atyák, 
s Erdó'dy Gábor egri püspök közremunkálása által a szűz Mária tiszte
letére remek kőszobor emeltetik. October 6-án tétetett le annak talpköve 
báró Mednyánszky Pál kassai kamarai igazgató, s Máriássy Sándor a 
város plébánosa által. Azonban e szép mű az idevaló postamester Fla- 
chenfeld Victorin buzgóságának köszönheti létét, ki mind tulajdon, mind 
pedig e végre másoktól adakozáskép benyújtott költségen a munkát el
kezdvén, azt be is fejezte 2).

1723. October 3-án Kozma Péter helybeli plébános ünnepélyes 
körmenetet tartván a nem sokára elkészítendő szűz Mária szoborhoz, azt 
megszentelvén, este az különféle díszes feliratokkal kivilágíttatott* Gyön- 
gyösy Pál református hitszónok, látván a római catholikusok buzgalmát, 
irigységből azokra gúnyiratot irá, s azt a szoborra éjjel egy tanuló által 
felfüggesztetvén, mely következőkép hangzott:

„A Jesu itis, si itis cum Jesuitis 
At cum Jesu itis; si itis a Jesuitis.u 

Kitudódván, s egyszersmind maga Gyöngyösy is tettét bevallá, minek 
következtében a városi parancsnok báró Renaud Ferencz a gúnyirat 
koholóját, egy évi fogsági őrizet alá tétette. Gyöngy ösyt a város tanácsa 
halálra elitélé, mely büntetés nemét azonban III. Károly király számki- 
vestésre változtatta át, s így Gyöngyösy az országot elhagyni kénytelen 
Ion, s magának élete helyül Maini-Frankfurtot választá 3). Gyöngyösy, 
botrányos gúnyirata Máriássy Sándornak kinyomatott munkája által 
megczáfoltatott 4). A további botrányok kikerüléséből a szobor ezután

* m 9 •

éjjel lámpákkal világíttatott ki, melyeket részint a kamarai igazgatóság, 
s az itt szállásoló katonai parancsnokság, részint a város beszerzett. A 
remek szűz Mária szobor elkészítésére szükséges kövek egy része a lőcsei 
s eperjesi, más része az egri kőbányákból ide hozatott.

1730. Kassai főparancsnoknak Csáky István gróf neveztetik ki.
1731. Máriássy Sándor egri kanonok junius 24-én a kassai Orsolya-
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apáczák egyházát sz. Mihály tiszteletére felszentelő ]). Ugyan e hónap
ban a jezsuita-atyák egyháza is újra felszenteltetett.

1732. A mostan is fenálló academiai épületének alapköve május 
hóban tétetik le. Ahoz szükséges épületi fát a királyi ügyek igazgatója 
Reviczky János ajándékozás

1734. Kassa-Ujfalu s a város közti tájon talált, s mostan a sz. 
Erzsébet egyházában látható elefántcsontokról Timon következő epigram- 
mát irá meg.

„India mittit ebur, cecinit vates Maró: mirum est,
In tanto spacio condere qui potuit?

Cassoviae quondam patuerunt ossa gigantum,
Quae primi templi celsa columna tenet

Janique ebur effudit tellus nimis lmmida: magnós 2).u
1735. Ámbár Kassa régi szabadalmánál fogva szőlőit művelte, még 

sem lévén elegendő bora , mert annak csekély termelése ez epigram- 
mában foglaltatik:

Exterus ignoras, qualem det Cassia Bachum,
Nam quidquid praelis exprimit, ipsa bibit 3).

1736. Kassa főparancsnokának Renaud József báró tétetik.
1737. A kassai jezsuita-atyák, kik az ifjúság nevelésével foglalko- 

zának, saját s más buzgolkodók adakozásaiból építeni kezdék a kai- 
váriát.

1740. Sternthal vezér tétetik a város főparancsnokának.
1747. Az egyház nélkül lévő evangélikusok, a pusztán álló sz. 

Mihály kápolnának átadásáért Mária Therezia királynéhoz folyamodnak; 
azonban, hogy azt a városi tanács megelőzhesse, a kápolnát tüstént kitisz- 
títtatta, s abban az isteni szolgálatot, a római catholikusok szertartásai 
szerint elkezdette, mely idő óta most is azok által használta,tik.

1750. Engelhard vezér városi főparancsnokává Ion. Az építés alá 
vett kai vári a is felépül: de a bucsujárás csak 1827-dik évben a római 
pápa búcsúlevele által engedtetik meg.

1754. Az ötvenhárom évvel ezelőtt a városba visszatért sz. Domon
kos szerzet, a megújított egyházukat a nagy Boldog-Asszony mennybe
menetelének tiszteletére szenteli föl.

1756. A városháza, (Curia civitatis) mely a főtér közepén áll, a
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községet összeomlással fenyegeti; mire az a tanács rendeléséből szét- 
hányatik, s helyébe nyári tanácsterem építtetik föl.

1758. Orsolya apáczák zárdájának azon része, mely a főutcza szeg
letétől az egyházig terjedt, Szapáry Pál gróf Özvegye, Károlyi Anna 
saját költségén építteti föl.

1765. A császári malom (most. alsó malom) a városnak átengedte
tik, helyébe annak birtokához tartozó Aranyitka helység bányaival együtt, 
melyekből régenten az itt vert pénzekre arany és ezüst nyeretett, a ki
rályi ügyésznek örökjoggal átadatik.

1767. A sz. Domonkos zárdájának az utczára vezető része Marics, 
az udvarban lévő épületek pedig Yeninger perjelek által alapból épít
tettek föl.

1773* Mária Theresia királyné a jezsuita rendet, a pápa megegyezté- 
vel egész Magyarországban s hozzá kapcsolt tartományokban eltörlé. 
Ugyanez időben a kassai jezsuita-atyák a várost elhagyják, s többé 
vissza sem térnek.

1774. A régenten szepesi, most kassai kamarai igazgatóság felosz- 
latik. Pozsonyból Kassára jött Lanrlerer János könyvnyomdász, a jezsuiták 
kezelése alatt volt könyvnyomdát 7600 forintért veszi meg. Nyomda 
helyül azon épületet megvévén, mely a jezsuita collegiumhoz tartozott, 
s melyet a jezsuita-atyák még eltöröltetésök előtt eladtak. Ez épület a 
magánosok kezében van, s fekszik az akademia-épület tőszomszédságában. 
A jezsuita collegiumhoz tartozott a jelen normális iskolák épülete is. 
Ez Mária Therezia királyné alatt normális-zene- s ralziskoláknak hasz- 
nálni kezdetett, s maiglan is annak használtatik.

1775. A sz  ̂ Erzsébet egyháza leég, annak a legmagosabb vagyis
éjszaki tornya újra rézzel fedetik be, s most is avval fedve van. A torony 
rajta lévő kereszttel 31° 3' 6" magas. Abban a nagy órán kivül nyolcz
különféle nagyságú harang helyet foglal, melyeknek legnagyobbika 1558- 
dik évben (az 1556-ik tűzvész után) keresztelő sz. János tiszteletére 
öntetett, 70 mázsa nehézségű ]).

1777. Midőn M -ária Theresia királyné a jezsuita rendet 1773-dik 
évben eltörlé, s az ezen szerzettől birt mintegy három millió forintra 
menő alapítványokat ezután is az ifjúság nevelésére fordítván, tanul
mányi pénzalapba összeolvasztotta 2). A tudományok könyebb megsze-
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rezhetésére több alkalmat nyújtandó, Pozsonyban, Győrött, Kassán, Nagy
váradon és Zágrábban academiát, s több más helyeken kisebb s nagyobb 
gymnasiumokat alapított. Ez általános iskolai ügyek szervezésénél a 
kassai academia gynmasiummal is szerveztetek, s I. Leopoldtól nyert 
kiváltságaiban újra megerősíttetett. A komoly tudományok nagyobb 
virágzására, egy 10,000 kötetből álló nyilvános könyvtár alkottatott, 
melynek godviselését az első főigazgató Péchy Gábor vette át. Utána 
főigazgatók valának : Péchy Gábor előbbeninek fia 1786-ik évig; Szen- 
drői Török Lajos gróf 1800-ik évig; Sahlhausen Mór báró 1811-dik 
évig; Szuhányi Ferencz prépost 1824-dik évig; UdránSzky Dániel szepesi 
kanonok 1830-dik évig; Kichter Alajos prémontrei és jászói prépost 
1850-dik évig.

1770. A város nagy tűz által megrongáltatik. A mostani város
háza Mária TJierezia királyaié rendeletéből a város nagyobb díszére, 
Pozsonyból ide küldött kamarai építész Langer János által a régi tanács
ház mintájára három év alatt felépíttetik. Egyszersmind az Abaujvárme- 
gyének Kassán lévő házának nyugoti vagyis a főutczára vezető része 
gvüléstermével építtetett föl. September 9-én Kazinczy Ferencz nemzeti 
nyelvünk nagy reformátora a jogi tudományok hallgatása végett Kassára jön.

1783. II. József császár háromszori jelenlétével szerencsélteté a várost. 
A Forgách kapu a császár ittléte emléke ül József kapunak elneveztetik, 
melyre Klesztinszky József birósága alatt következő fölirat tétetett:

„Janua prius Forgachiana
Nunc verő 

Ab Angusto Josepho II
Occasione tertiae praesentiae suae

Occulate revidente 
Josephina vocata
A. S. P. Q. C.

Augusto indulgente restanrata,u
1784. Az uj városház létrejöttével a főtéren fekvő nyári fatanács

terem széthányatik, s helyére különféle szatócs bódék építtetnek, s mivel 
azok a Csermely patakkal körülvétetének, a vizáradáskor vízben állának, 
ettől „Noe_ bárkának“ elneveztettek.

1787. A ferencziek szerzete II. József császár által eltöröltetik, ők 
magok a várost s a nagy zárdájokat elhagyják, s többé vissza sem térnek.

1780. Bár a ferencziek szerzete a városból kiköltözött, azért a bir-



tokákban volt egyházban isteni tisztelettartás nem szüntetett meg’, mivel 
a városban, s ennek külvárosaiban lévő római catholikusok száma 5770 
lélekre ment, s ezért az egyház is előbbi állapotában maradt, melynek 
ügyeit egy arra rendelt igazgató intézte, kit a város saját pénztárából 
több éveken keresztül fizetéssel ellátott. Ugyanakkor az egyház hom
lokzatára a városi czímer tétetett, s az maiglan is ott látható.

1793. A mostani fóörs szomszédságában lévő házban tűz üt ki, s 
ez a délnek eső volt jezsuita collegiumot egyházával, s számtalan más 
épületekkel együtt elpusztította.

1798. A kassai nemes ifjak növeldéje, (convictus) melyet II. József
császár eloszlatott, ez évben helyreállíttatik.

1799. Már több századok lefolyta alatt Forró mezőváros részint a 
sz. Erzsébet egyház javadalmaihoz tartozván, részint pedig magánosok 
által birtokoltatván, végtére Kassa városa birtokába ju to tt; miből ugyan
ez évben pör keletkezett a város és káptalan között, mely azonban 
csak 1824-dikben barátságos egyezkedés utján döntetett el oda, hogy 
a város az egyház védletét magára vállalá, s az akkori kassai püspök-, 
Csehnek Ígéretet tőn, a sz. Erzsébet egyház fentartását a maga gondja 
alá venni; minek következtében az említett püspök az egyház sajátjának 
a városétóli elkülönítése körül fenforgott sürgetésétől elállott, s azóta 
Forró állandólag a város javadalmaiba bekebelesíttetett, s mai napig 
általa birtokoltatik

1801. Augusztus havának egy éjjelén nagy zivatar támadt, ez a 
domonkosok egyházának fél fedelét, a jezsuita egyház éjszaki tornyának 
keresztjét, több tűzfalat, számtalan magas kéményekkel sodorja le.

1803. A kassai polgárok a esonka-ordony mellett lévő kőfalon (most 
malom utcza) kapu kinyittatásért a magyar királyi udvari cancelláriához 
folyamodnak.

1803. A város alsó kapujánál, hol régenten a fellegvár állott, az 
abból felmaradt utolsó maradványok elhordatnak, s a kapuba egyenes 
vonalú ut készíttetik.

1804. Dicső I. Ferencz király, az egri püspökségből alkotja a kas
sai püspökséget, s káptalant hat kanonoki székkel; amazt érsekségre 
emeli. Püspöki lakhelyül gróf Csáky János, s gróf Sztáray Béla 
házak örökáron megvétetnek. Ez év deczember 18-án első püspök Szabó

1) Schem. Clcr. Cassov. ele Лпио MDÍVCXL* 1^. 17. I,
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András ünnepélyes szertartással püspöki székébe beiktattatik. A sz. 
Erzsébet egyháza székes- s egyszersmind plébániabelinek nyilváníttatik. 
A városi plébános- s kanonoknak a jeles egyházi szónok Königh János 
neveztetik ki. A püspökség létrejöttével a hittani osztály megalapítta- 
tik, s ez maiglan is számos papi tanoiicznak kiművelésére helyt ad. 
Május 8-án az ágostai vallást követők egyházának alapköve tétetik le.

1805. Szerencséje volt a városnak, a franczia győzelmes hadak 
előtt menekülő felséges Magzatokat kebelébe fogadni. Az akkori korona 
örökös *), később Magyarország koronás királya I. Ferdinánd a gróf 
Barkóczy, Mária Ludovica majdan I. Napoleon franczia császár hitvese 
a Semsey, Leopoldina később brasiliai császárné, Carolina, Fridrik August, 
Albert szász herczeg, és Mária Clementina Leopold sziciliai és szalermoi 
herczegek hitvesei, császári királyi főherczegnők a parancsnokok és ka
mara épületeibe szálltak le, s a pozsonyi békekötésig, mely deczember
27-én köttetett meg, itt tartózkodának. Ez időben a városi polgári őr
ség is, mely lovasok- és gyalogokból állott létesíttetett, s az említett 
épületek előtt díszőrt állott.

A szűz Mária szobor szomszédságában, s az úgynevezett jezsuita 
egyházzal szemközt fekvő katonai faőrsház széthányatik, s uj őrsházul 
Szapáry-ház jelöltetik ki, melyben maiglan is a helybeli őrség őrst áll, 
s tőle főőrsnek neveztetik. A faőrsház széthányatása u tán , a szép 
tér Viczay városi orvos által fákkal ültettetik b e , s ez a mai nagy 
sétatér.

Szabó András első kassai püspök a székesegyház körülálló kőkerí
tést bent lévő sírokkal elszedet, és a magaslatot a város közbenjártával 
kiegyengetni rendeli. Ez időben a gödrös s mocsáros Forgách utcza 
kitöltetik. Polinszky János városi biró a mostani malom-utczából középső 
malom felé vezető kőfalon kaput nyittat, s ez malomkapunak ne
veztetik el.

1806. Az egykori ferencziek egyháza Alvinczy fővezér kérelmére 
katonai gazdászati tárnak engedtetik át, Kalvária és Rozália egyházak
kal együtt.

1807. A különálló, és sz. Orbán tiszteletére felszentelt 100 mázsa

1) A korona örökös zsenge korából (akkor 12 eves) a városnak becses emléké maradt fon, mert a 
kertészetet kedvelő főherczeg akkor Solimidegg gróf, most ezukorgyár kertjében egy körtefát beoltván, 
melynek els-i gyümölcse a kerttulajdonos által a Fenségnek édes emlékéül megkíildetett.



nehézségű harangot magában foglaló csonkatorony cserépzsindelylyel 
fedetik be.

1809. I. Napoleon franczia császár győzelmes hadai magát Bécs 
városát is újra fenyegetvén, a felséges Magzatok közül Ferencz Károly, 
Clementina és Carolina néhány hónapot itt töltenek.

1810. A prémontrei rend, mely csak néhány év előtt helyreállítta
tott, veszi a gymnasiumi s az academiai oktatást avval a megjegyzéssel 
át, hogy az acadmián több világi tanár alkalmaztassák, mintsem a gym- 
nasiumban.

Szabó András kassai püspök a volt fereneziek egyházat, mely ka
tonai gazdászati tár használata által megrongáltatok, a Ferencz királyhoz 
folyamodik, azt annak használatától felmentetni, s régi rendeltetésére visz- 
szaadatni kéri. Az 1709-dik és 10-dik évben itt dühöngő pestis emlé
kezetére, az alsókülvárosban, egykori sírkertben kis sz. Mihály kápolna 
felépíttetik.

1811 ♦ A fereneziek egyházának gondját viselő püspök kérelme a királynál 
nem eredmény nélkül maradt; mert a Felségnek november 5-ről szóló hatá
rozata következtében, a katonai gazdászati bizottmány innét Gácsországba 
tétetett át. Az egyház kulcsai pedig a papnövelde igazgatójának átadat
tak. Az egyház s a zárda kijavítására felső határozat következtében 
elegendő pénzmennyiség fordíttatik,

A reformátusok egyháza, mely 1805-ik évi julius 8-án Farkassányi 
György első gondnok alatt épülni kezdett, ez évben felépül, s september 
22-én nagy iinnepélylyel felszenteltetik. A torony csak 1853-dik évben 
Mesko Sándor egyházi gondnok alatt építtetett föl, s általa a régi kakas, 
mely egykoron a sz. Erzsébet egyházon vala, az uj toronyra felvétetett.

1813. A folytonos esőzések következtében aug. 24-én a Hernád- 
folyam kiáradt. Az árvíz ellen a felső kapu eltorlaszoltatik, minek 
következtében a belváros a víz betörésétől megmentetik. A Hernádgáton 
felül Tehány falu vezető tájon fekvő savanyuvíz-fördőt, fatáncztermével 
az árvíz elhordja, s a savanyúvíz-forrást' beiszapolja. E borzasztó árvíz 
a Hernádfolyam mentében több helységek részeit, egyes házakat, és 
költséges hidakat elseper, s felszámítliatlan károkat okoz.

1814. A városi közkórház megalapíttatik, s annak alapkövét Szabó 
András püspök fényes szertartással teszi le.

181ö. Az ágostai valláson lévők, a magas kúppal ellátott csinos 
egyházukat felépítik következő fölirattal „Soli Deo Glória. “
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1820. Az újítás alatt lévő ferencziek egyháza dcczember hó végéig 
tökéletesen helyreállíttatik. Az egyház újítására szánt pénzmennyiség
ből tetemes összeg maradt föl, ebből a papnöveldéhez tartozó magtár 
építtetik. A megújított egyházat nemcsak a helybeli lakók, hanem a 
városi katonai őrség is használni kezdé, s azt maiglan is az isteni tisz
telet tartására használja.

1821. Cseh István szepesi kanonok, kassai püspöknek neveztetik 
ki. Május 19-én I. Sándor orosz császár a városon keresztül utazik, s 
itt Csáky Antal (most DessewíFy Ferencz) gróf házába száll le. Deczemb. 
24-én az egész középső külváros tűzvész által elpusztíttatik.

1827. Kassának minden rendii és osztályú lakosai közt számos 
magyar található és még az idegenajknak nagyobb része is ért és be
szél magyarul; az uj nemzedék átalános magyarosodása pedig nemzeti
ség tekintetében biztos átalakulásra nyújt reményt. Az eredetileg német 
gyarmatosokkal népesített Kassa magyarosodására, az ujabb időkben sok 
tényező érdek birt hatalmas befolyással, Ilyen először is a magyar iro
dalom, mely kivált addig, míg a fővárosban Pesten magyar tudományos 
akadémia nem keletkezett, s számos folyóiratok s hírlapok nem adattak 

 ̂ki, életjeleit, s összpontosított erejét sehol nem nyilvánítá annyira, mint 
Kassán, Különösen nyelvünk egyik legelőkelőbb reformátora, Kazinczy 
Ferencz, a magyar nemzetnél örök emlékezetben maradó nagy áldozatit 
hazafi DessewíFy József gróffal együtt, többféle irodalmi vállalat kiadói 
voltak itt; a Felső-Magyarországi Minerva czimű, sok tekintetben jeles 
folyóiratunk is itt állapíttatott meg, s jött ki több ideig számos magyar
iró közremunkáltával; úgyszintén Kovacsóczy Mihály „Szemlélő4* • s „Li
teratúrai lapok" czimű újsága is, „Nefelejts“ czimű almanachja, és „Á.r- 
pádia“ czimű történeti folyóirata , melyekbe több jeles magyar iró 
dolgozott.

1830. Az irodalmi vállalatokon kivlil, még nagyobb emeltyűje volt 
Kassa magyarosodásának a magyar színészet, mely mielőtt a budapesti 
nemzeti színház megalapíttatott volna, legnagyobb virágzásban állott 
Kassán, miután Abaujmegye lelkes rendei s itt lakó számos főúr, a leg- 
jelesb magyar drámai és operai szinésztársaságot tetemes pénzbeli áldo
zatukkal , számos éven át biztositák, s ez által nemzetiségünk oltára 
előtt két üdvös dolgot eszközöltek; először is Kassa idegenajku lakóit a
magyar nyelv megkedvelése- s tanulására ösztönzék • s másodszor a
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pesti nemzeti színház számára jeles színészeket képeztek *). Báró Ber- 
zeviczy Vinczének alkalma nyilt színészi tudományát és tapasztalatait
nemzeti czélokra fölhasználni , minek következtében Abanjmegye, és 
Kassa városa kérelmére az itteni magyar színház igazgatását veszi át, s 
e nehéz pályán pénzáldozattal, tanítással, buzdítással mozdítá elő a ma
gyar színészet ügyét.

1831. A mint hazánkban a görcs-mirígy (cholera) kiütött, siettek a
M  ф •  —■ ^  0 *  f  %

megyei hatóságok mentő rendeléseket tenni. Ezen rendelések ellen a 
nép felzudult és elégületlenséget mutatott. Az ország határszélein fel
állított katonaságról azon hír keringett, hogy az országot elfoglalni 
akaró ellenség meggátlására állíttattak föl. Némelyek a pestis elhíresz- 
telésének is azt az okát adták, hogy az az ellenség elrémítésére terjesz
tetik : majd meg azt beszélték, hogy az elszaporodott köznépet a vagyo
nosabb osztály méreggel akarja kiirtani. Ez utólsó volt a legelterjedtebb 
hír. E vélemény leginkább az úgynevezett szoták tótok közt kapott 
lábra, kik aztán az ivóvíznek, kenyérnek, sónak, sőt az utaknak meg- 
mérgezését is hírlelték 2). Ezen előítéletet növelte a zendülőkben azon 
körülmény, hogy leginkább a pórnép mértékletlenebbül élő osztálya 
halt. A zendülés gyulasztó szikrája gyanánt szolgált Lehoczky Ferencz 
kassai orvos magaviselete, ki a görcs-mirígy gyógyítására használt, és 
akkorában elhíresedett visnmt porokat, mentőszerül az egészséges gyer
mekeknek is beadta, kik közöl később többen haltak meg a görcs-mirígy 
következtében. Ezen orvos az éretlen köznép által az utczán megtámad
tatok, s mivel Kassa, Felső-Magyarországnak főkereskedő városa, a szom
széd megyék járó-kelő lakosai által elterjedt híre. Elősegélték a hírek 
terjesztését olyanok is, kik ugyan a mérgesítésnek egy csep hitelt sem 
adtak, de a zendülés által gazdagításukat, reménylték* A legelső zendülés 
és nyilvános engedetlenség julius 25-én Szécs-Keresztur helységében 
(Zemplén) történt. Ugyanezen időtájban Rákócz helységében, Horváth 
Antal főszolgabíró hivatalos rendeléseinek a helység egybegyült lakosai 
nem csak nem engedelmeskedtek, de ellene dorongra keltek. Julius 27-én 
a bodrogközi kerületben Szent-Marja helységében szinte lázadásra lobbantak 
a lakosok, kik a megyei biztost Mohácsy Lajost, és az uraság ispánját 
megfogták, megverték s vallatták, miért vesztegetik méreggel a köznépet,
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1) Egressy, Déry f ,  lvomlossy *!*, L endvay  Megyery *{% Szeiitpétery *!% s több más jeles színészeink.
2) Balásházy János Felső-Magarországi zendülés (J. 1#



aztán megkötözték és őrizet alá vették őket. A széntmarjai ak r ó 1 azon 
bír terjedt el, hogy nemcsak Zemplénnek, de Abaujnak is némely liely- 
ségeit szántszándékkal lazították föl *). Augnstns 2-án egyszerre két helyütt 
ütött ki a zendülés, t. i. Mihályi helységben és Terebes mezővárosában. 
A terebesi zendülés indítói: Hlavati, Szkácsik és Koszty nevű parasztok 
voltak, kik mintegy 2000 embert gyűjtöttek magok körül, ezek doron
gokkal, botokkal, vasvillákkal és fejszékkel voltak felfegyverkezve, füg
getleneknek nyilvánították magnkat a vármegyei felsőségtől, s megrohanták 
az urasági kastélyt, eltökélvén, hogy minden nvirotthaju embert kiölnek. 
Ekkor történt, hogy Ábrahámy főhadnagy, ki mintegy 10 katonával volt 
mindössze a városban jelen, a felkelőket rábírta, hogy minden foglyot 
őrizete alá adjanak. Ez által sikerült több elfogottak kiszabadulása. 
A zendülők az urakat és zsidókat mindenünnen összehurczolták s szoros 
pinczelyukakba zárták. Augustus 4-én Bodzás-Üjlakon, Kisztében nem 
kevesebb dühhel tört ki a zendülés. A zsidókat ezen helyen is rémitően 
összekötözték. Eleinte közmegegyezéssel elhatározták, hogy a zsidókat 
elevenen megégetik, mely czélból a gyepre szalmát is vittek ki, s a zsidókat 
fog-helyeikről ki indították, azonban uradalmi számtartó Dancs János fia 
javallatára, ki a felkelőknek jegyzői szolgálatot tett, Terebesre küldöt
ték a foglyokat. Itt összeütközés is történt a zeldülők és katonaság 
közt; a Vacquant nevet viselő gyalog ezred századának fele, akkor érkezett 
Kassáról Terebes felé, mikor épen egy csapat butkai zendülők foglyaikat 
oda hurczolták. A felkelők közöl tizenegyen estek el. Ennek híre el
terjedvén, kezdtek a felkelők szelidebb gondolatokra térni. A zendülés 
sokkal nagyobb dlihösséggel ütött ki a sókuti kerületben, s borzasztó öldök
léssel és rablással volt egybekötve. Ide is Kassáról szivárgott át a mérgesí- 
tés híre. Mernyiken az evangelicus lelkészt agyonütötték; Csiosókán 
Leánfyt megölték, azutan Csáklyóra rontottak, hová akkor érkeztek a 
zamutói, rudlyói, sókuti, gyagosi zendülők is; Csáklyón báró Meskóné 
kastélyára rohantak, vejét Szegy Imrét hallatlan kínzásokkal végezték 
ki, a bútorokat pozdorjává törték 2), A görögényei és homonnai járá
sokban is kitört a zendülés. Kelesét a zendülők megakarták támadni, 
de báró Salilhausen Lipót, imigulmazott ezredes czélirányos rendelkezései 
feltartották a rablócsoportokat. Homonnára egy fél század katonaság érke
zett, mely elrémíté a felkelőket. A felkelők kevés ellentállást mutattak

1) Balásházy János Fclsü-Magyarország-i zendülés 11. 1. 2) u. o. 66.1.
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a katonaság irányában, nagyobbrészt szétmentek vagy elfogattak. A 
zempléni első zendülésekkel szinte egy időben ütött ki Abaujban is a lázadás. 
Augustns 3-ik és 4-ik napjaiban Újvároson, Szalánezon a pórnép földes
urainak az engedelmességet megtagadta, de a Kassáról hirtelenében érkezett 
katonaság elfojtotta a lázadást. A lázadás sokkal borzasztóbban ütött ki 
Szepesin egyébé. Ide is Kassáról került a mérgesítés híre, nevezetesen 
Klukno helységbe. Itt mutatkoztak először az engedetlenség és rákon- 
czátlanság nyomai. Klukno és Richno közt egy kisebb katonai őrvonat 
vala felállítva, Mihálkovies József alhadnagy vezénylete alatt. Katonái 
közöl egy káplár, ki összeköttetésben állott a zendiilőkkel, hadnagyát is 
méregétetőnek adta ki, kit a felbőszített nép, midőn vacsoráim ment 
volna, elfogott, Krompachra vitetett, hol szemei kiszurattak, fiilei s orra 
levágatott, teste darabokra szeletett, s az utezán szétszóratott !). Gróf 
Csáky Károlyt is Szepes főispánját, midőn Lőcsére ment volna, a szepes- 
váraljai hetivásáron leütötték lováról, egy tót csizmadia lármájára, ki a 
grófot méregétetőnek mondta, s csak a véletlennek köszönhette szaba
dulását, egy elszánt polgár testével takarta el a lováról lefordult grófot, 
és aztán úgy szöktette meg álruhában. Szmizsánban és Odorinban is 
többek levének a zendtilők áldozatává. A közbátorság tekintetéből a fia
talság s polgárság fegyverre keltek; s a zendülők mindenütt futottak a 
katonaság elől. Feléledt a zendülés szikrája Sárosmegyében is. Aug. 
7-én egy, Rabatin Bálint nevű lázító ment által Nagy vitéz nevű sáros
megyei helységbe, ki a lakosokat annyira felingerlette, hogy a helység
ben lakó uraságokat őrizet alá vették. Eperjesről azonban gróf Csáky 
Sándor vezetése alatt, egy félszázad rendes katonaság és GO felkelő 
nemes küldetvén, felszabadítá a foglyokká tett uraságokat, a szepesi lá- 
zítót pedig felakasztatta. Ennek híre megakadályoztatá Sárosban, a több 
helyen lobbanóban lévő lázadást 2). Gömörmegye sem maradt menten a 
lázadás behatásaitól, de még keletkezése kezdetén elfojtatott. A felzendiilt 
megyékre kiterjesztett nagy tiszti nyomozásokat Eötvös Ignácz báró 
abaujmegyei főispán vezette. A lázadást vezető czinkosok bitófán kivé
geztettek, s az ezeket elősegítők pedig fogságra hurczoltattak. A sok 
áldozatot magával elragadó görcs-mirígy augusztus hó vége felé lecsilla
podván, vele a mérgezési balvélemény is megszűnt.
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1) Balázsliázy János Felsö-M agyarországi zendülés. І0-І. 1. 2) u. o. 108. 1.



1832. Palugyay Imre magyarországi helytartósági tanácsos, a Ifassai 
püspöki szék kormányát veszi át.

Idősb báró Eötvös Ignácz Abauj’vármegyének főispánja s királyi fő
pohárnok, báró Szepessy Mária asszonynyal házasságuk ötvenedét nagy 
fénynyel ünnepli. E ritka arany nászünnepet díszesíté több hatóságok 
küldötteinek, számos főurak s nemességnek jelenléte.

1834 October 15-én reggeli félnyolcz óra- s három perczkor, a város 
lakóit egy igen erős földrengés rémülésbe hozta. E tünemény egész 
Felső-Magvarországot, Erdély- s Gácsországnak egy részét is megérinté. 
Nagyobb emlékeül a városi tanács a sz. Erzsébet egyházában négyszegű 
márvány lapra következő emlékiratot vésetett:

Augustam Hanc Molem
Postquam 

Quinque Saeculorum vicissitudines
Firma per túlit 

Notabilis Terrae Motus.
Quo

Tota fere superior Hungaria 
Parsque Transylvaniae et Galliciae

Conterrita Fuerat 
Paucis Temporis Momentis 

Prope Ruinam Adegit 
1834. 15-ta Oct.

Mane Minuto Post Septimam et médiám
Térti o.

Eius rei Memóriám.
Posteritati

0 ^

Hoc Marmore 
Traditam Voluit 

Senatus 
Liberae Regiaeque Civitatis

Cassoviensis*
1838. A kassai jótékony nőegylet létre jön.
1839. Január 6 -án a megalakult nőegylet által az itteni szegények- 

háza megnyittatik.
Ugyanez év october 1 -én Ocskay Antal kassai püspöki székbe 

felavattatik, 9®*
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1840. September 15-én az úgynevezett Mészáros-utcza egy részét 
tüzlángok. .elpusztítják. Az Orsolya-apáczák egyházának fazsindelyes 
tornya pléhhel befedetik. A. várost nyugotról övedző földsánczok szét- 
liányás alá vétetnek, a tér kiegyengettetik, s pár év múlva sikammá 
(glacis) átalakíttatik.

1841. Május 28-án közel a sz. Erzsébet egyházához tűz üt ki, s 
ez az egész Forgách-utczát püspöki lakkal elpusztítja.

November 2-án gróf Károlyi Lajos Abaujvármegye főispánjának a 
megyei bandérium kíséretében nagy ünnepélylyel felavattatik.

1842. Julius 8-án reggeli 6 órakor teljes napfogyatkozás lepi meg 
a városi lakókat.

%

1843. Május 14-én helybeli takarék-pénztár létesíttetik.
1844. Julius hónapban nagy szélvész dühöng, ez a főséta téren öt 

fát gyökerestől kiszakít, az akadémiai egyház (egykor jezsuita) éjszaki 
tornyának keresztjét meggörbíti, apróbb külvárosi házakról fedeleket, a 
városban tűzfalakat és kéményeket sodor le.

1845. Julius hónapban a folytonos esőzések következtében a Hernád- 
folyam kiárad, s sok kárt okoz. A sz. Erzsébet egyházában több helyütt 
a kövezet beszakad, s ezáltal számtalan sírkövek fedeztetnek föl.

1846. A Csermely-utcza szegletén tűz tit ki, honnét a szikra do
monkosok egyházának tornyába vetődik, ez meggyuladván, a város dél- 
nyugoti fele részét elpusztítja, s az említett toronyban levő harangokat 
elolvasztja. A sz. Erzsébet egyháza is meggy uladván, melyet azonban 
Novák József ácslegény saját élete veszedelmével megmentett. Es így 
annak egy előde által 177G-ik évben az egyházra feltett uj fazsindelyes fedél, 
bár ajinak styljével ellenkező, mégis a pusztító vihartól megóvatott.

A magyarországi természetvizsgálók a város által szívélyesen fogad
tatnak. Augustus hó 1 0 -én s következő napjain búvárkodó üléseket tar
tanak, a várost s a vidéket megvizsgálván, Sárosmegyébe elutaznak.

1847. September hó első napjaiban István főherczeg s nádor magyar- 
országi körutazásában meglátogatja a várost, s itt több napokig időzik. 
A város élénk s nagy tánczvigalomban részesül. A fősétatér kertté ala
kul meg, s ugrókúttal elláttatik.

1848. Kassán a Pest- és Bécsből jött hírek szintén szokatlan forrongást 
okoztak. Pesten marczius 14-én fogalmazták a „Magyar nemzet kívánatait“ 
1 2  pontban, s következő napon ki is nyomatták azokat. Marczius 18-án 
itt is nyomban készültek, s a kíváncsi nép között osztattak ki. A városi
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és vármegyei hatóságok egyesült munkálkodással csak a csend megzava
rását és kihágásokat igyekeztek elhárítani, s több ideiglenes intézkedést 
tettek az akkori mozgalom értelmében. Ekként behozatott a sajtósza
badság és nemzetőrség, A városi polgári őrség nemzeti őrség nevezetét 
nyervén, s három gyalog századra, egy huszár- s egy vadász-csapatra 
osztatott el. A bácskai és horvátországi zavarok következtében Kassa 
jelöltetik ki a 9-ik honvéd-zászlóalj (később a veres sipka hordástól a 
hős veres sapkás zászlóalj) toborzó helyeül, laktanyául pedig a convictusi 
épület, mely május hó közepe táján a tanoncz-növendékek távoztával üres 
vala, átengedtetik. Junius. 30-án a császári őrség egy része Bechtold 
József báró városi parancsnokkal a nyugtalankodó ráczok és horvátok 
ellen Szegedre indult ki, s nem sokára annak más része is a várost el- 
hagyja, s Gáésországba utazik. Augustus 9-én a IX-ik honvéd-zászlóalj 
a nyugtalankodó ráczok ellen Bácskába küldetik, s a város őrizetét az 
itteni nemzeti őrség veszi át. A mozgó nemzeti őröket a város saját 
költségén szereli föl, s mihamar azokat a magyar táborba szállítja.

A mint a magyarországi forradalom terjedettebb fordulatot von, Schlick 
Ferencz gróf, krakói kormányzó parancsot kapván, Duklán keresztül 
hadával Magyarországba vonulni. Hadserege három dandárra volt osztva, 
s többnyire gallicziai ezeredekbol állott. Schlick altábornagy hadának 
előcsapatja deczember 7-én Bártfára, innét még e hó 9-én maga is az 
egész hadával Eperjesre érkezett. Itt megtudván, hogy Pulszky 
Sándor magvar hada csak javáben szerveztetik, azt mindjárt támadni el- 
határozá.

Deczember 10-én indult ki Schlick serege Eperjesről, a somosi hídon 
kivül, mely a magyarok által elégettetett más akadályokra egészen 
a Budamérig hová deczember 1 1 -én reggeli tíz óra után érkezett, nem 
talált. Még Lemesnél hadának egyik dandárja Fiedler vezénylete alatt 
oldalutat vévén, Kisfalu, Tapolcsány helységeken, és a tehányi erdőn 
keresztül a kassai hegyen lévő magyar hadat hátulról megtámadandó. 
Ezalatt a fővezér is a többi hadával Budamérben csatarendbe szedi magát, 
előre nyomulván a lejtős kassai hegynek: de arról a magyarok által ágyú- 
tüzzel fogadtatott, mit ő a budaméri útról 1 2  fontos ágyu-üteggel viszo
nozott, s csak hamar azáltal a magyarok egy három fontos ágyujokat 
leszerelt. Itt azonban nem annyira a tüzérek, mintsem a kaszás- s dzsidás 
nemzetőrök, kiknek száma majd 30 ezerre ment, zavarodának meg, s a 
csatárláneztüzet, melyet a Parma és Mazzucheli zászlóaljak az erdőnek



intéztek, ki nem állván, po gyászai kát otthagyva, fegyvereiket eldobván, a 
begyről megfutamodtak.

Midőn e csatázás folyt, azalatt Fiedler dandárával a tehányi erdőből 
a szőlőhegyek közt lévő utón jelent meg, honnét jóele ve a kassai nemzetőri 
első század a tehányi pallón keresztül, a várhegy (Hradova) alatt táborzó 
abaujmegyei nemzetőri lovassághoz, a két kiállított ágyú fedezetére vo
nult. Fiedler dandárával a tehányi rétekre, innét aztán az eperjesi ország- 
iitra sietett, hol a magyar had utócsapatja, a hátra lévő ágyúkkal folyto
nos tüzelés közt vonult vissza. Míg ez történt, azalatt a szepesi nemzet
őri zászlóalj is Csermely völgyéből egy hatfontos ágyuüteggel megérke
zett, s a Hernád-gát innenső oldalán csatarendbe áll , s az ágyutüzelést 
az eperjesi utón előrenyomuló császári hadra megkezdé; de azáltal tüs
tént viszonozhatott, s a legelső' lövésre egy nemzetőr lábát veszté, mire 
az egész szepesi zászlóalj a vett állást elhagyván, ágyúival együtt a 
városnak tartott, s a többi visszavonuló magyar haddal Bárcza és Szepsi 
felé menekült. Ezután a főhad is egyesült Fiedler dandárával a furcsa-o  j
erdő alatti szántóföldeken s réteken, s a megfutamlott magyar hadat 
az eddig keveset ismerő röppentyűivel folyvást üldözgette, a város felé 
haladván, midőn annak nagyérdemű polgármestere Dessewffy Ferencz 
gróf városi küldöttséggel a feladási hódolatot Schlick tábornagynak a 
Hernád hídjánál adta át. Előbb azonban, mintsem a feladási hódolat 
megtörtént volna, néhány ágyulö vések a város felé tétettek, s ezek a 
nagy réten (most Széchenyi tér) bámuló népet haza szélesztették. E 
közben a harezvágyó Concorregio Horácz könnyű lovasság kapitánya, a 
megfutamlott magyar had tüzéreit üldözőbe venni, s ágyúikat elfoglalni 
akarván, egy osztály lovasaival Bárcza helységnek iramodott; de midőn 
ahoz közeledne, annak déli végén a magyar seregnek utócsapatot képező 
szabad lengyelcsapat, csatarendbe magát sorakozván, a vágtatva előre
haladó lovasságot bevárá, ez karabélyait elsütvén, támadásra készüle: 
de azalatt a lengyelek tüzet adván, mire Concorregio több golyó lövést 
kapván, lováról lerogyott. Scudier tábori mérnök kapitány alól a ló 
kilövetett, elfogatván, s fogolykép Miskolczra kisértetett. Látván ezt a 
többi bajtársaik, hogy itt nem előrehaladásban, hanem csak a vissza
vonulásban van menedék, mire ők a városba tértek vissza, hírül adandók 
szerencsétlenségüket. Míg ezek történtek, azalatt Schlick altábornagy 
hadának bevonusását a városba tartotta. Az egész serege nyolezezer 
gyalogból, két osztály lovas-, 18 ágyú- s hat röppentyűből állott. E be-
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vonulás után a vezér tábori karával az úgynevezett városi parancsnokok 
házába (hajdanában Bornemisza János, most a város tulajdonához tartozó 
ház) magát beszállásoltatta, a várost erős őrsökkel körülvéteté, a be-s 
kijárást nagyon megszorította.

A csatázás, mely mindkét részről tartós, de nem heves vala, 2 0 0  

halottat kevés sebesülttel, de a magyarok részéről annál több foglyot 
számlál. A magyarok, kik 46 ágyúval ellátva valának, egyet, mely 
leszereltetett elvesztének. A városban télre beszállásolt császári hadsereg 
nem sokáig nyugodtan maradt: mert Schlick altábornagy herczeg Win- 
disgracz fővezér- és tábornagynak Buda-Pest felé előnyomulásáról értesít- 
tetvén, a városból támadó működését Miskolcz felé folytatni határozá; 
de a forrói, szikszói csatázások arra bírák őt, hogy a magyar erőnek 
némileg engedve, seregét visszaindította Kassára.

1849. Midőn a császári altábornagy a szikszói s forrói csatázásokból 
seregét a városba vonta, azalatt Mészáros Lázár (egyszersmind magyar 
hadligyér) a magyar hadat, mely 18 zászlóalj honvéd- s nemzetőr gya
logból, 600 jász-kun szabad lovasból, 200 rendes régi huszárból és 42 
ágyúból állott, személyesen Kassa felé vezénylé.

Januar 4-én délben Enyiczkéről kiindult a magyar had a várost el
foglalandó: de midőn a bárczai magaslatokon jó állást venni akarván, 
a balszárnyát vezénylő Pulszky Sándor félüteg ágyúval a szepsi útra 
sietett, s a lőportoronynál őrsön lévő egy szakasz császári gyalogság
ra, mely állomásáról úgyis visszahúzódván, az ágyúzást megkezdé. 
E dörgő morajra a városban pihenő császári sereg, s ennek gondos ve
zére megtudván, hogy a magyarok a városhoz közelednek, mire. Schlick 
egész komolysággal lakása előtt szivarra gyújtván, lóra ült, s a csatatérre 
lovagolt ki; ottan seregének parancsot kiosztandó. A hirtelen elhelyezett 
tüzérség egyik hat fontos ágyulitege a téglavetőknél a szepsi utón, a 
másik 1 2  fontos ágyuüteg pedig az alsó külvárosi temetőnél állást vett, 
hol dörögve megszólalt. Erre csakhamar a magyar had jobb szárnya 
megzavarodott. Még inkább mozdítá elő a zavarodást, a röppentyűzés5 

mely üteg röppentyű azonban majd a huszárok által elfoglaltatott, de 
mégis megmentetett; mert az ágyúzás- s röppentyűzéstől megfutamlott 
gyalogságot, a lovasság is követé. A magyar ágyuk, melyek a Miszla- 
patak s Bárcza felé vezető árokban kiállíttattak, a rögtönzött visszavo
nulás következtében a hátuk mögött lévő árkokat ágyúikkal keresztül 
nem haladhatván, hanem azokból a lovakat elvágván, a 1 0  ágyút és
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hat társzekeret az említett árokban hagyták. E csatában az elesteknek 
száma mindkét részről nagyon csekély, annál több a magyar fogoly, 
kik a dermesztő hideg miatt tovább nem menekülhettek, a császáriak 
által elfogattak, s aztán Gácsországba szállíttattak. A győzelmes császári 
had még az este hurach riadással, s zene harsogás mellett a városba 
visszajött. Azon hegy, melyen a csata döntetett el, eddig törvényfa, 
vagyis vesztő, e győzelem emlékeül Schlick által győzelem (Victoria)
hegynek elneveztetett.

Schlick ezután seregét a Tisza felé indítá. 0  maga, egy dandárnak
Kassán hagyásával, Tályára vonult, innen Tokaj felé működvén Dem
binszky (később Klapka György) ellen. Januar 19-én volt a szántói össze
ütközés, 22-én a Tokaj, Tarczal és Keresztár között felállított magyar 
hadat támadá meg. Ezalatt Windischgratz herczeg Pestről Schlick jobb 
szárnyának védelmeül egy osztályt küldvén, ez januar 25-én Miskolczon 
keresztül Schlick seregével egyesült, a midőn a Tokajt czélba vett ostrom 
megnyittatott, azonban a magyarok tulnyomósága miatt, seregével 
Kassára vonult.

Görgei Artliur serege, mely a moóri csatavesztés s Pestnek a csá
szári hadak általi elfoglalása után éjszakra, a Kárpátokba vonult, s 
február 1 -én lépte át Szepes határait. Az egyik csapat, melyet Guyon 
Richárd dandárnok vezénylett, a gömöri hegy szorosokon át Iglóig nyo
mult; a másik, Görgei tábornok alatt, Liptó felől jött, s a késmárki 
vidéket borította el. Lőcsén Kiesevetter császári őrnagy egy zászlóalj 
Nugent ezredbeli gyaloggal, 50 lovassal, s néhány congréve-röppentyű- 
vel tanyázott. Kiesevetter őrnagy igen ügyesen intézte el dolgát; a február 
3-ik s 4-ike közti éjen, megtudván kémei által a magyar sereg hadi jel
szavát, átjött az előőrsökön, kik katonáit magyaroknak tartották, s már 
közel volt Iglóhoz, és a várost röppentyűivel több helyütt fel is gyujtá, 
midőn az előőrsök a cselt észrevették s lövödözni kezdvén, az Iglóban 
álomba merült magyar katonákat felriasztották. Heves utczai harcz 
kezdődött; a 10 ezernyi iglói magyar sereg visszavonulni kényszerűé a 
sokkal gyengébb magtámadókat, s elvett tőlük egy ágyút s több ezer 
röppentyűt. A holtak és sebesültek száma 40-re tétetett ez alkalommal. 
A császáriak február 4-én Lőcsén s Szepes váralján át a branyiszkói 
hegyszorosig vonultak, szüntelen űzetve a magyar huszárok által, kik a 
hegyet még ez nap este kétszer mégkisérték elfoglalni, de mindkétszer 
keményen visszaverettek, Este felé megérkezett a Tokaj mellett Klapka



György gyei küzdő Schlick által küldött dandár nők, Deym, 4 zászlóalj 
gyalogsággal, s 11 ágyúval, és egyesülvén Kiesevetter csapatával, állást 
vön seregével a branyiszkói hegytetőn, ezt, megvédeni szándékozva. Az 
ágyuk oly ponton valának fölállítva, hóimét a golyók az egész utat so
dorták; a gyalogság a hegy másik oldalán, hol a tulajdonképeni bérez- 
szoros kezdődik, csatarendben várta a megtámadást. A Szepesből Sárosba 
vezető többi út szinte őrséggel vala ellátva a gondos tábornok által, ki 
Sirokán tartott hadi szállást. Dandárjához Eperjesről még 2 század ne
héz lovas csatlakozott 7 ágyúval. A magyar sereg, 10 ezer gyalog, 1500 
huszár s 25 ágyúból állott. Guyon, ügyesen kidolgozott terv szerint 
vezette a merész megtámadást elölről, míg egyszersmind a császáriakat 
körülvette hátulról. Február 5-én, dermesztő hidegben, ő maga vezette 
ki seregét Szepesváraljáról, s felállítván azt Korotnok mellett, két zász
lóaljnak szigorú parancsot adott rohammal foglalni el a hegyet, kiválaszt
ván e czélra ujonczokból álló két zászlóaljat, s kartácscsal töltött két 
ágyút állítván hátok mögé „Előre! meghalni^ kiáltá szokása szerint, 
s a zászlóaljak nevezetesen a zólyomi, szuronyszegezve rohantak a me- 

. redek hegynek, s nem gondolva a kartácstüzzel, mely egész sorokat 
lesodrott, a császári ágyukig nyomultak s kettőt elfoglaltak. A csata 
délutáni egy órától éjfélig tartott, mely idő alatt 23 erős hegyi állomás
ból veretett ki a védő sereg. A császáriak nem akarván szuronycsatát 
kezdeni, elhagyták a hegytetőt, s a hegy másik oldalára vonultak , ott a 
szorost védeni. De ez már késő volt, mert ezalatt Ujházy vadászcsapata 
a hegyeken át, titkos utón, megkerülte a sereget, és hátában kezdte azt 
fenyegetni. Gróf Deym tehát, nagy veszélyben látván az egész hadtestét, 
a branyiszkói szorost elhagyta s egy Párma zászlóalj által fedeztetve, 
melynek vitézei majd mindnyájan elestek vagy elfogattak, elvonult Eperjes
re, onnét pedig Kassára, hol Schlick gróf altábornagy hadtestével egye
sült. Guyonhoz parlamentair küldetett azon kéréssel, hogy Daym dan- 
dáruok visszavonulását ne háborgassa, s Guyon ezt meg is Ígérte, és 
csak február 7-én délben ment be Eperjesre, honnét Deym szerencsésen 
menekült Kassára. Eperjesen, a magyarok bevonulása után nagy volt 
a dínom-dánom, fényes Téged-Isten tartatott, s a zólyomi zászlóalj, mely 
a rohamnál főleg kitüntette magát, új zászlóval ajándékoztatok meg, 
melyre e szavak valának irva: „Branyiszkói győzelem.“

Míg Deym Eperjesről Kassa felé húzódott, addig Klapka György 
Fiedler dandárnok seregét Tokajból Hidasnémethi felé szorította, s itt
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azt rövid csatázásra készteté. Ezután a dandárnok a fővezér ügyes meg
hagyásából, a hadsereg előcsapatát képezvén, mindjárt a visszavonulást 
Hidasnémetiéből Tornára folytatta. E visszavonulás alkalmával Kassán ta
nyázó főhad is a városból kihúzódván, s a szepsi magaslatokon tábort ütött. De 
annak egyik zászlóalja, mely csupa horvátokból állott, két ágyúval a Hernád 
hídjánál elhelyeztetett : de egynapi tanyázás után, a híd túlsó részét meg- 
gyujtván, innét a szepsi magaslatokon táborozó főhadhoz csatlakozott, 
s február 8-án viradóra avval Torna felé húzódott. Még ugyanaz nap 
korán reggel a Klapka, délután pedig a Görgei táborából néhány huszárok 
száguldozva a városba jöttek. Február 9-én este Görgei hadának elő
csapatja a városba jővén, de ennek egyik része mihamar Schlick serege 
üldözetére küldetett. Az egymást felváltva vonuló magyar dandárok után 
Görgei is megérkezett, s Schlick altábornok által elhagyott lakást elfog- 
lalá. Február 14-én a szerencsésen folytatandó hadijáratért Téged-Isten 
megtartatott. Görgei ezután több napokig itt mulatása alkalmával tábori 
karával fényes tánczvigalmakat rendezett, s a nagy feladatú czéllal el is 
késett. Február 19-én délután a vele itt lévő hadcsapat felett a katonai 
szemlét tartván, következő nap reggel bátor vitézeivel együtt a várost 
elhagyá, s a győzelmes hadjáratát Miskolcz felé folytatá. Február 20-án 
reggel a magyarok a városból kimentek, délután a császáriak Ramberg 
György altábornok alatt, kik Görgeit már Vácztól nyomban követték, a 
városba bevonultak. Görgei hadát nyugtalanító császári sereg, mely 4000 
gyalog-, két üteg ágyú-, egy üteg röppentyű és 96 lovasból állott, itten 
állapothk meg, s a forradalmi párt ellen szigorú parancsát úgy a megyére, 
mint a városra bocsájtja ki, a honvédelmi bizottmány, s ennek biztosai 
iránt az engedelmességet eltiltja. Egyszersmind a sz. Erzsébet egyház 
tornyában a már annak helyén említett csengetést eleinte megszünteti, 
később pedig azt esteli kilencz óráról három negyed tizenegyre teszi 
át, s ez 1861-ik é\ i február 13-ig gyakoroltatik.

Ramberg marczius elsején kiadott hadi hirdetményében a Hurbán tót 
csapatot császári rendes csapatnak nyilvánítja, s a lakosságot iránta való tiszte
letre inti. Marczius 3-án Blaudek Ferencz a tót csapat vezetője 800 emberrel a 
városba érkezik. A magyarok Miskolczról kihúzódnak, minek következtében 
Ramberg elhagyja a várost, s Miskolcznak tart. A Hurbán csapat Eperjesről 
egy század császári vadászt, s 13 könnyű lovast fedezetül kap, itt tobor
zási tanyát üt föl, hová maga Hurbán, Hodzsa és Stur bajtársaival 
jött, s mindhárman tót szónoklataikkal a vidékről ide összecsődült tótokat



a csapatukba való beállásra annyira édesgették, hogy közölök néhányan 
fel is csaptak: de a folytonos üldözésben semmi biztos jövőt nem reményi- 
vén, mint családapák haza szöktek. Alig a tót csapat szervezés meg
kezdetett; máris a híre futott, hogy a szabolcsi magyar lovas csapat a város 
elfoglalására igyekszik, mire azok innét rögtön kihúzódtak, s Eperjesre 
tették át sátorfájukat. De e hír valótlansága következtében ismét vissza
tértek, s itt a magyarok részére gyűjtött lisztet több más élelmi czikkel 
elfoglalják, s azt Eperjesen Ütött tanyájukba elhordozzák. Ezek után a 
szabolcsi lovas csapat a városba megérkezik, s rövid pihenés után az 
Eperjesen állomásozó Hurbán zsoldosaira tör; de gyalogság hiányában 
az eltorlaszolt császári vadászokkal meg nem vívhatott, egy éjjeli 
megtámadás után Kassára visszahúzódott.

Midőn a szabolcsi önkénytes lovasok a városba visszatértek, azalatt 
Benyiczky őrnagy a Losonczon lévő császári csapaton győzelmet vívott 
ki, s aztán Rozsnyón át Szepességnek vette útját, s Lőcséről Branyiszkón 
keresztül Eperjesnek tartott, s ott tanyázó tót csapatot egy zászlóalj hon
védjeivel, 32 edzett huszárjával és két ágyúval april 14-én támadta meg, 
de a Tarczafolyam mellett eltorlaszolt Hurbán zsoldosok, velők lévő 
rendes vadászokkal, és néhány könnyű császári lovasokkal állásukat 
elhagyván, a városból Bártfára megfutamodtak, Benyiczky pedig a magát 
feladó városba vonult. Itt azonban nem sokáig maradhatott, mert Vogl 
császári dandárnok seregével Bártfára érkezett, mire Benyiczky nagyobb 
erőnek engedve, Eperjest elhagyván, Kassára érkezett; de itten is annak 
nagyobb erejétől tartván, nem a városba; hanem az alsó külvárosi temető 
mellett táborba szállott, elvárandó a Debreczenből és Miskolczról küldött, 
s útban lévő segítséget, mely néhány nap múlva mégis érkezett, s ennek 
hallatára Vogl Eperjesről nem Kassára, hanem Szepességnek fordult, 
hol azután Cornides guerilla csapatjával többször nem kis vesztességgel 
csatát vívott. A téglavetők (hová később húzódott) mellett táborozó 
magyar sereg napról napra öregbedett, míg végre a fővezér Dembinszky 
meg nem érkezett, ki is hadával május elején Eperjesre, innét pedig 
Demjéthe melletti táborba szállott.

Ezen éjszaki határszéli magyar hadsereg Dembinszky vezénylete 
alatt 10,200 emberre és 34 ágyura szaporodott. Mindez a Bulharin, 
Lázár, Jaszvitz és Jurits dandárra volt osztva. Dembinszky, midőn az 
orosz főhad Magyarország határaihoz közeledett volna, a fővezérségről 
letétetett, s helyébe Visocki József tábornok neveztetett az éjszaki határ
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széli magyar sereg fővezérévé, ki is a vezényletet jun. 18-án átvevé. 
Alig ezen tábornokok állomásaikat cserélék föl, már is a szövetséges két 
orosz hadtest Konstantin főherczeg és a varsói herozeg Paskiewics Eri- 
wanszky vezérletük alatt Duklán keresztül Magyarországba vonult. E 
nagy erő elől a Deméthe felül táborozó magyar had táborát elhagyván, 
eleinte Eperjesre, honnét aztán visszavonulását sietve Kassára folytatá. 
A magyar had ezen visszavonulását gyorsan nem eszközölhetvén ki, de 
annak meggátlására a magyar utócsapatot képező Bocskay huszárok 
egyik osztálya. Somosnál az orosz had előcsapatjával megütközött, s a 
tízszerte nagyobb számú kozákok s cserkeszek által annyira vétetett 
körül, hogy közölök egy sem menekülhetett meg..

Június 24-én reggel az orosz had elől hátráló magyarok a várost 
elhagyván, Miskolcz felé vonultak. Ugyanaz nap délután négy óra táj
ban az orosz hadsereg előcsapatja az eperjesi utón lévén, ebből egy 
csapat kozák, cserkesz vegyest tatárokkal a városba küldetett, ezen végig 
száguldozván, visszatért a Hernád tál részén ütött táborába. Ez után 
Konstantin főherczeg és Paskiewics a városba jövének, kiknek a város 
átadatott, A főherczeg, ki után a pogyászszekerek is megérkeztek, Des- 
sewffy Ferencz gróf házában elszállásolhatott. Junius 27-én a magyar 
bankjegyek: u. m. 1, 2, 5, 10 és 100 pengő forintokról szólók Zichy Ferencz 
gróf császári biztos rendelete következtében a forgalomból kitétettek, s a 
beszedés után a fősétatéren elégettettek. Konstantin néhány napi időzése 
után seregével Miskolczra haladott, melynek egyik része Tokajnak is 
tartott, hol abból a nagy hőség miatt temérdek meghalt. Ez a város
ban is történt, mert 4000 orosz sírját lelvén itt. A városon folyvást 
keresztül vonuló orosz hadak-, s ezek betegeinek ápolására a convictusi 
épület, mely már múlt évben a honvédek kórházául használtatott, az 
oroszok által több más magányházzal elfoglaltatik. A volt ferencziek 
zárdája kórháznak, az egyház éléstárnak, a jezsuita (most academiai) és 
domonkos egyházaikkal együtt használtatott. Az oroszok hadászati te
kintetből az alsó-külvárosi sírkertet, s annak déli részét eltorlaszolták, 
mely torlaszt aztán „Kreposzt“-nak hívták.

Az orosz hadak már annyira Magyarország szívében valának, hogy 
Görgei Artliur tábornok kénytelen Ion Vácznál jul. 15-én velők csatát 
vívni, a melyben ő bekötött fővel, mély sebe daczára szüntelen részt 
vett, s folytonosan lovon ült, rendezett, buzdított a süvöltő golyók rémes 
zenéje közt, és személyes vitézségével igen sokat tett a csata kimenete-
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lére. Jul. 17-én pedig, a visszavonulás alkalmával, a vitézség csodáit 
müveié. 0  seregének visszavonulását Losoncznak lehetővé tévé, mire 
azonban az orosz had nem szűnt meg üldözésével, hanem rohanva kö
vetvén őt, szerencsére a két osztály magyar huszár addig azt feltartá, 
mig ő aztán seregével tovább vonulhatott.

Görgei ezen szerencsés visszavonulást Miskolcznak vette, s ahhoz 
közel fekvő Zsólczánál az őt üldöző orosz haddal újra megütközött, s itt 
is vitézen harczolván, edzett seregével Tokajnak és Debreczennek húzó
dott. Debreczennél volt aug. 2-kán azon elhatározó ütközet, melyben 
az oroszok, herczeg Paskiewics és Konstantin főherczeg személyes ve
zénylete alatt, Nagy Sándor tábornok seregét hirtelen meglepve, kemé
nyen megverték, s Nagyvárad felé szorították. Ezen ütközetben Gör
gei serege részt sem vévén, ámbár nem igen távol vala attól. Nagy
váradról Görgei jött ugyan Arad felé, hogy itt a déli magyar sereggel 
egyesüljön, de már későn, mert ez Temesvárnál aug. 11-én az egyesült 
osztrák-orosz fősereg által szétszóratván, ugyanaz nap Kossuth Lajos is 
létévé kormányzói hivatalát s átruházá azt Görgeire, ki még az nap 
Ó-Aradról kelt levelében meghítta Rüdiger orosz tábornokot, miszerint 
erejével saját seregei közé vonuljon, minek következtében Görgei Vilá
gosnál aug. 14-én Rüdiger orosz tábornok előtt a fegyvert létévé. Ez 
után a magyar seregben szolgált tisztek mindnyájan katonai törvényszék 
elébe állíttatván, részint több évi várfogságra, részint halálra elítéltettek. 
A világosi fegyverletétel után Görgei Klagenfurtba kísértetett , mely 
város a császári osztrák kormány által tartózkodási helyeül tűzetett ki.

Ab a u j  v á r m  e g y  e f ő i s p á n j a i n a k  s o r o z a t a  : 1526— 1542
Perényi Péter; 1549— 1565 Perényi Gábor; 1579— 1589 Perényi 
György; 1597— 1608 Perényi György, az előbbinek fia; 1608— 1636 
Perényi Gábor, egyszersmind ugocsai főispán; 1640 Perényi Ferencz; 
1652? Perényi Imre; 1670 báró Perényi Gábor, egyszersmind ugocsai 
főispán; 1676 báró Perényi István; 1688 báró Perényi Péter; 1695
báró Perényi Pál, egyszersmind ugocsai főispán; 1707— 1738 gróf
Csáky Zsigmond, királyi fő tárnokmester; 1739— 1764 gróf Csáky An
tal; 1765—1783 báró Orczy Lőrincz; 1785—1807 báró Orczy László; 
1808 — 1813 Semsey Endre; 1815 gróf Barkóczy Ferencz; 1821 — 
1839 báró Eötvös Ignácz; 1841— 1845 gróf Károlyi Lajos; 1848
Semsey Béla; 1849 Komáromy József.

1850. A forradalom után Magyarország, a többi Osztrák korona
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országok példájára, egy az Ö Felsége által kinevezett s Budán székelő 
helytartó által kormányoztatván. Azonban az egész Magyarország öt 
közigazgatási kerületre osztatván, minek következtében kassai kerület létre 
jött, s azóta Kassa székhelye minden főhivataloknak. Torna, mely ez
előtt önálló megye vala, ez évben Abauj megyéhez esatoltatott. Az uj 
kassai kerületbe pedig következő megyék bekebeleztelek : Abauj-Torna, 
Szepes, Sáros, Zemplén, Ung, Bereg-Ugocsa egybeolvasztattak, Márma- 
ros és Grömör. E kerület katonai parancsnokának Bordolo, polgári 
ügyekben ministeri biztosul Sveczeny neveztetett ki. A polgári s bün
tető ügyekben való bíráskodás, melyet a város bírája a rendezett taná
csával századokon át gyakorlott vala, october 14-én megszüntetik, s 
az Ab uj-Torna megyei ideiglenesen szervezett törvényszéknek átadatik. 
Az üresedésben lévő püspöki székbe Kunszt József neveztetik ki.

1851. A biztosi hivatalától elmozdított Sveczeny helyébe Kapy 
Ede neveztetik ki, ezt azonban hivatalában Forgách Antal gróf kerületi 
íoispáni czímmel váltja föl. Kunszt József kassai püspök, kalocsai ér
sekség! méltóságra emeltetik. A Kisdy Benedek által alapított academi- 
ától a bölcsészeti kar a nyolcz osztályú főgymnasiumhoz csatoltatik, s 
csak a jogi kar academia nevezet alatt marad meg.

1852. Januar 22-én a kerületi főispán Forgách Antal gróf, Kassa
ti

városa polgármesterének Kloczko Jánost avatja föl. O Felsége első 
magyarországi körútja alkalmával, s Mármarosban tartott nagy vadászat 
után aug. 10-én a várost jelenlétével szerencsélteti, s itt három napig 
időzik. November 30-án Fábry Ignácz kassai püspöknek felavattatik.

1853. Kerületi főispán Forgách Antal gróf, csehországi helytartó
sági alelnöknek neveztetik k i , itt helyébe nem főispáni, hanem kassai 
helytartósági osztályának alelnökévé Kocz Keresztély báró lön , és az 
eddigi kerületi fŐispánság, kerületi katonai parancsnoksággal helytartó
sági osztályba olvadt össze, Budán székelő katonai és polgári kormányzó 
főherczeg* Albrecht alatt.

A prémontrei rend, mely 42 évig a kassai academiát és gymnasi- 
umot mély tudományu, s szakavatottságu tanárokkal látta el, azok egy 
része az eperjesi gymnasiumba, másika pedig Jászóra és Leleszre elköl
tözködik. Az itteni főgymnasiumot, melyben hazánknak eddig számta
lan nagy férfia oktatást nyert, most az uj germán cultura apostolai 
veszik át. A prémontrei collegium (hajdan jezsuita) az itt székelő hely
tartósági osztály hivatalának felhasználtatik. Az academiai egyházban
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az isteni tisztelet tartása az egyesült görögöknek heljftartósági áléinak 
Kocz Keresztély báró állal megengedtetik.

1854. A város ej szak-nyugat részén álló, s a régi Kassa vár ma
radványaiból felmaradt utolsó .qrdony ^bástya) május havában a város 
költségén, s a meczenzéfi aknászok által széthányatik. Ugyanez évben 
az abaujmegyei törvényszék országos törvényszékké szervezetik, s octo
ber 28-án a hivatalos működését megkezdi. Még ez év folyama alatt 
a budai országos pénzügyi főigazgatóság egyik osztálya pénzügyi ügyész
séggel Kassára tétetik át, az elsőnek életbeléptetése october 30-ra, a 
másiknak november 28-ra határoztatott meg.

1855. Az 1846-ik évi szélvész által az aeademiai egyház éjszaki 
tormán meggörbített vaskereszt, mely két mázsa nehézségű, ez évben 
levétetett, újra kiegyenesíthetett, s rendeltetése helyére visszahelyeztetett. 
A kassai aeademiai kétévi tanfolyam, három évre emeltetik, a tan
nyelv mindeddig, ngy továbbra; is német maradt.

1850. Kocz Keresztély báró helyébe kassai helytartósági alelnökül 
Pociié Adolf lovag neveztetik ki, s hivatalát május havában elfoglalja. 
Az ezelőtt 136 évvel létesített, s az idő vasfoga által elpusztított szűz 
Mária szobor (Colossus Marianna) egészen megújíttatik. A megújítás 
leginkább köszönheti eredményét, kassai püspök Fábry Ignácz buzgólko- 
dásának, ki nemcsak, hogy maga bőven adakozott: de a város lakóit 
arra serkentvén, hogy ezek a várossal egyetemben elegendő pénzsegélyt 
nyújtottak, mire a remek szobor megújíttaték , s következő évben 
augustus 15-én az ahhoz tartott körmeneti ünnepély közben a kassai 
plébános Mihalovics József által szenteltetett föl.

A kassai katonai főneveldeház, melynek alapja 1854-ik év tavaszán 
letétetett, ez év october 4-én bent lévő kápolnával együtt Fábry Ignácz 
kassai püspök által díszszertartással felszenteltetik. Az egykori Bocskay 
István háza, melynek első emelete a XV-ik századbeli emlék vala, az 
l()37-ik évben öregbített második emeletével együtt a jelen birtokosok 
által széthány atik, s annak helyére alapból egy újkori izlésii ház fel
építtetik, emlékeül a ház homlokzatára Bocskay István, s II. Rákóczy 
Ferencz fejszobrok beillesztettek, s ott most is láthatók. A régi sz. 
Mihály kápolnájáról a fazsindelyes tető leháuyatik, s az mázos cseréppel
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1857. Az első felsőmagyarországi iparterménytárlat tíz csoportban 
jun. 21-én a kassai lovardában nagy ünnepély ly el megnyittatife.

O Felsége Magyarországnak másodszori körútja alkalmával G-ömör-, 
Szepes és Sáros megyéken keresztül Kassát augustus 31-én meglátogatja. 
September elsején itt, másodikán Jászon időzvén, negyed napon korán 
reggel innét útját Miskolczra folytatja.

Ez évben a városban alakult meg, az itt lévő s góth stylben föl
épített sz. Erzsébet egyház fentartása végett, „a sz. Erzsébet egy let“ kassai 
püspök Fábry Ignácz elnöklete alatt. A város a kijavítás alá vett egy
házra 4000 pengő forintnyi évi járulékot biztosított. 0  Felsége a 
legmagasb jelenlét alkalmával 5000 pengő forintnyi járulékot méltóz- 
tatott legkegyelmesebben megajánlani.

Az árvák, a városban jobb ápolása végett, a kassai jótékony nő
egylet igazgatása alatt egy árvákháza szereltetett föl, mely a szegények 
házával egyesíthetve, ez junius 6-án kelt legmagasabb helybenhagyás

' . | - s ШЯ _ ■ . j  j  -

következtében, Császárné O Felsége nevére „Elísabethiínun-nakK neveztetik. 
Az mindjárt működésének megnyitásakor, 32 árvagyermek ápolásáról 
gondoskodott.

Az O rsoly a - apáczák zárdájának főutczára vezető része második eme
lettel öregbíttetik, mi nagy díszére szolgál a városnak, s a tőszomszéd
ságban lévő királyi kamara épületének is. Ezen építéshez nemcsak a 
szüzek, de a város is tetemes költséggel járult.

1858. Kassa rég küzdött egy mind magára, mind az egész Felső-
Magyarországra nézve igen szükséges és fontos főreáliskolának fölállítá-

■/ //
sával. Es ebben ismét O Felsége atyai kezek terjednek ki. Városi 
községünk 40,000 pengő forintot ajánlott az e czélra szolgáló 
épület felépítésére s fölszerelésére; fentartására az 1854-ik évi nemzeti 
kölcsönre aláirott százezer pengő forintnyi tőkének kamatját, s azonfelől 
évenkint 1000 forintot utalványozva. A mennyiben e városi alapítvány

* /
az intézet költségeit nem fedezné, méltóztatott O Felsége a hátralévő 
költségeknek a magyar tanulmányi pénzalapból való fedeztetését megen
gedni. A főreáltanoda Weiser József bécsi reáltanoda igazgató által hat 
osztályra szervezteteít, s még ez iskolai évben két osztálylyal megnyitta
tott, s tannyelvül a német elrendeltetett, tanárokul egyet-kettőt kivéve 
mind idegen neveztetett ki. Az eddig katona kórháznak használt convic- 
tusi épület megújíttatik , s a fent alapított főreáltanodának használtatik. 
Kívánatos é,s óhajtható lenne azt mielébb eredeti rendeltetése-, s a nagy

------  194 ------



195

alapítóné Balassa Zsuzsámra nemesek convictusára újra átváltoztatni, s 
hazánk gyermekeit bele fogadni.

A város dél-nyugoti részén, hol abauj megyei rendek egy magán- 
rendszerű fogházat kezdének építeni, de egyszerű négyszög, s két öl 
magasságú kőfalon kiviil mitsem létesíttettek. E körülkerített földterületet 
a császári kincstár megvévén, melyen a két év előtt építés alá vett ka- ~ 
tonai kórházat fölépített. Augustus havában tűnt elő a nagy üstökös, 
mely az 1811 -ik évihez képest sokkal ragyogóbb, s nagyobb is vala. 
A fősétatéren, hol egykoron a városháza állott vala, a föld felásása, s a fák 
átültetése alkalmával a földalatti tömlöczök fedeztetnek fel: melyeknek 
falain régibb időkből a fehérre meszelt falon számtalan, s ezek között 
következő néviratok is valának.: Mátyás Deák 1612; Sinay István 1623 ; 
Görgey János 1633; Török János; Tóth; s Kovácsné.

1859. Az olaszhoni mozgalmak, s később kitört háború következté
ben Kassán az önkénytes-csapat toborzása május hava elején megkez
detett; a közvitéz 15—20 forint kézfoglaló, az altiszt 25 forint mellett.

Május 20-ki községi ülésben a városi rétből 18,000 □  öl a tiszai 
szabadalmazott vasúti társulatnak elajándékoztatik, hozzá szükségelt épületi 
fával, melyet a társulat a város erdejeiből saját költségén szállíttatott. 
Mindezek következtében az építés is július havában megkezdetett, s az 
épületek még ez évben fedél alá hozattak.

1800. A in ült évben Késmárkon összegyűlt, s ott az ágostai egy
házban megtartott convent tagjai, kik a septemberi császári nyilt parancs 
megszüntető kérelmezés felett tanácskozának, büntető nyomozás alá vétet
tek, s a kassai országos törvényszéknek bíráskodás végett átadattak. A 
nagy szigorral összekötött bűnvádi vizsgálatok után legelőször Máday 
Károly, Pálkövy Antal és Zsedényi Ede elítéltettek, a többi perbefogot- 
tak ellen a vizsgálatok tovább is folytattattak.

April 8-án Széchenyi István gróf, mint a legnagyobb magyar kimul- 
tát elterjedő gyászhír az egész hazát, úgy ennek gyermekeit is mély 
gyászba burkolja. April 28-án Károlyi Ede gróf a Magyarország nagy 
halottjának, Széchenyi István grófnak emlékét megörökítendő, itt hantlia- 
lom felemelésére meghívja a magyar nemzetet következő fölhívással: 
„Egy a Magyarország nagy halottjának, Széchenyi István grófnak emlékét 
megörökítendő hanthalom felemelésére ezennel meghivatik a nemzet. Ezen 
nagyszerű hálaemlék létesítése tekintetéből megvárja a hon fiai- és leányai
tól, hogy annak ünnepélyes, sajátkezüleg történendő végrehajtására mi-
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nél számosabbban jelenjenek meg Kassán, L évi május 15-én. Az 
ünnepélyes menet május 15-én délután 2 órakor indul a városban lévő 
nagy sétatérről az emelendő Széchenyi-halom színhelyére, a város rétjére. 
A nem Kassán lakó vendégek iránti tekintetből a horvát szükölködők 
felsegítésére máj. 14-én előadandó társas színdarab és mutatvány május 
15-én estve ismételteim fog. Kassán april 28-án 1860. A bizottmány 
nevében Károlyi Ede gróf, elnök.“ E hazafias fölszólítás után a városi 
tanács a város nevű rétet „Széchenyi térnek“. elnevezé, s azon a meg- 
dicsőültnek emlékeül szobrot állíttatni rendelt.

A legnagyobb magyarért május 10-én a sz. Erzsébet egyházában 
a gyászmise nagy szertartással, s roppant közönség jelenlétében megtar- 
tatik. E nagy ünnepélynél a megdicsőült gyászravatalát 80 ifjú gyász
nemzeti öltönyben égő szövétnekekkel állt körül. A ravatalt, valamint 
az egyház főoltárát a Széchenyi-család czímere ékesítette e fölirattal: 
„Ha Isten velünk, ki ellenünk?“ (Si Deus pro nobis, quis contra nos?) 
A gyászmisét Lipcsey György prépost kassai zeneegylet kiséretében végzé. 
E nagyszerűségében páratlan gyászünnepéi) t Vörösmarty költőnk „Szózatáé
nak háromszori eléneklése kint az egyház előtt zárá be. A gyászmise 
alatt s ezután délig a boltok bezárva valának. E gyászt hírül adá a 
gyászzászló, mely a sz. Erzsébet egyház tornyáról lengedezett.

Közeledvén május 15-ke, s vele a nemzet ünnepe; de midőn az 
létesíttetett volna, a felsőbb rendelet következtében a haza gyászünnepé
nek megtartása eltiltatik, s a honnak minden vidékéről zarándokoló fiai 
s leányai közöl, csak némelyek a városba bocsáttatnak, a többiek a város 
minden részén felállított csend-s rendőrök által visszautasíttatnak. Meg- 
viradt a gyászünnep napja, de az, ünnepelés nélkül múlt el. Csak annyi 
öröm vala, hogy délben midőn az ünnepelek a gyűlt helyen bús fohászai
kat az ég urához intézték, villany sebességgel elterjedő a hír, hogy Máday, 
Pálkövy s Zsedényi 0  Felségétől bocsánatot nyertek, s mindjárt is Máday 
és Zsedényi a fogházból szabadon bocsáttattak ki, s igy velők Pálkövy 
is, ki még Sárospatakon vala, s a kimondott Ítélet büntetését kiállani 
nem kezdé.

Június 30-án a majd nyolcz évig fenállott kassai helytartósági osztály, 
Poche Adolf lovag (most már báró) alelnökkel együtt a budai magyar- 
országi helytartósághoz visszacsatoltatik.

Julius 5-én délelőtti 11 órakor az itteni vaspálya udvarba „Kassa“ 
nevű első mozdony személyvonattal megérkezik. A szabadalmazott tiszai
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vasut-vonal használata minden ünnepélyes megnyitás nélkül augustus 
14-én a közönségnek átadatik.

A sz. Erzsébet egyház, melynek belsejében már nmlt évben a kassai 
sz. Erzsébet egylet, s ennek elnöke Fábry Ignácz püspök által a kijaví
tások s szépítések megtétettek, s az egyház déli kapu alatti csarnok, 
annak vállalkozó építésze Gerster Károly (kassai szülefeésü) terve szerint, 
s a legújabban Fracziaországban használt góth stylben kifestetett, s drágán 
meo-aranvoztatott, a hibázott, s különféle szenteket ábrázoló szoborkák 
Marsalko János (szepességi születésű) pesti képfaragó által elkészíttettek, 
s a hiányos oszlopüregekbe beillesztettek, s ezek most az egyház déli 
kapunak csarnokát szerfelett díszítik. Ezután az egyház szentély feletti 
zsindely tető (mely 1776-ik évben feltétetett) leszedetik, s annak styljéhez 
illő, s az európai híres régiségbuvárunk (városunk íia) Ilenszlmann Imre 
által készített mintaterv szerint karzatos fedéllel, s színes cserépzsindely- 
lyel befedetik. Még e nyáron az egyház szentélyének belsejét, a nagy 
pártfogó, s fáradhatatlan buzgalmai Fábry Ignácz püspök saját költségén 
góth stylben (az egyház freskó festését, valamint annak egész belsejét a 
2’óth stvl ellenére Klesztinszky József városi biró 1776-ik évben fehérreO • j  ^

bemeszelteté) kifesteté; s gazdagon mégis aranyoztatá, A szentélyhá
zat, (tabernaculum) mely I. Mátyás király idejéből felmaradt műemlék, 
mint Szathmáry György (kassai születésű) egykori esztergomi érsek után 
első egyház pártfogója, szinte saját költségén megújíttatta. Az egyház 
régi képeit, hazánk kitünőbb művésze s kassai születésű Klimkovics 
Ferencz megújítván, azokat az idő enyészetétől megmenté.

Az ősi magyar alkotmányt visszahelyezendő october 20-ki császári 
oklevél következtében Abauj s Torna megyék az 1848-ik évi önkormány
zati állapotba visszahelyeztetnek: az elsőnek főispánjául Péchy Manó gróf, 
a másiknak Ragályi Károly neveztetnek ki. Ezen császári oklevél kö
vetkeztében deczember 18-án abaujmegyei bizottmány az 1848-ik évi 
törvény szerint magát kiegészítvén, még ugyanazon hó 20-án megyei
tisztikarát is megválasztá.

1861. Az említett császári oklevél következtében, a város sem ma
radt szervezetlenül, hanem küldöttséget küldvén Magyarország tárnok- 
mester ifjabb Majláth György ő nagy méltóságához, ki az 1848-ik évi törvény 
szerint a városi tisztújítási szervezést megengedte, s a küldöttség által 
kijelölt nagyérdemű 1848-ik évi polgármester Dessewífy Ferencz grófot 
avval mégis bizta. Ez januar 5-ére a l l  évi időtartam után első nyil
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vános közgyűlést hirdetvén, melyben a tisztujítási előmunkálatok meg
határoztalak , aztán néhány nap múlva az eddigi polgármester Kloczko 
János tisztikarával állomásáról lemondván, és a köztiszteletii Luzsénszky 
EáL báró januar 24-én a törvényes alkotmányos polgármesternek meg
választatott. Ezt követte a több napig tartó városi tisztújítás, melyben 
annak egész tisztikara kijelölés és szavazás útján megválasztatott.

Február 12-én tartatott városi közgyűlésben a polgármester indítvá
nyára elhatároztatott, hogy az 1671 -ik évi történelmi eseménynek emlé
kéül a sz. Erzsébet egyház tornyában a kis harangali csengetés ugyan e 
hó 13-tól kezdve ismét esteli 9 órától 1 negyed tizig, nem pedig három 
negyed 11-töl 11 óráig, mint ezt a szerencsétlen 1849-ik évi február 20-án 
a császári altábornok Ramberg György elrendelé, eszközöltessék.

Még e hó utolsó napjaiban a sz. Erzsébet egyház fedelének karzata 
tetővel együtt folytatás! újítás alá vétetett.

K a s s a  v á r o s a  bi r á i  n ak s o r  o z a t a : 1500 Siebenbürger György; 
1503 Gabrielis György; 1505 Kükelbrecht Mihály: 1507— 1508 Gabri- 
elis György; 1510 —1511 Sehwarcz György; 1512—1513 Groff Mátyás; 
1514— 1515 Kükelbrecht Mihály; 1516 —-1517 Groff Mátyás; 1518—1519 
Schrützlich János; 1520— 1521 Kükelbrecht Mihály; 1523 Ferber János; 
1527— 1528 Kükelbrecht Mihályi; 1532— 1533 Lipeczky Pál; 1535 
Melczer András; 1554 Tschner (Patsner) Imre; 1556 Goldschmidt Lőrincz; 
1557 — 1558 Tschner Imre; 1559 Finck János; 1560—4561 Goldschmidt 
Lőrincz; 1562 — 1563 Tschner Imre; 1564 Thonhaiszer Boldizsár; 1566 — 
1567 Goldschmidt Lőrincz; 1569 Grottker Jakab; 1570— 1571 Gold
schmidt Lőrincz; 1572 Wagner Farkas (Wolígang) aranyműves; 1573 — 
1574 Goldschmidt Lőrincz; 1575 -1576 Grottker Jakab; 1577 Kromer 
Lénárt; 1578— 1579 Goldschmidt Lőrincz; 1580 1581 Venczel Márton;
1582 Goldschmidt Lőrincz; 1583 1584 Vcnczel Márton; 1585 Grottker
Jakab; 1586 Goldschmidt Lőrincz; 1587— 1588 Éter Pystor János; 1590 
Venczel Márton; 1592 j\laterna András; 1595—1596 Venczel Márton; 
1598— 1599 Reiner Menyhért; 1600 Venczel Márton; 1601 — 1602 Rei- 
ner Menyhért; 1603—-1604 Bocacius János Mester; 1605—1606 Sambs- 
dorfer Tamás; 1608 Herczegh István; 1611 Sambsdorfer Tamás; 1615 
Reiner Menyhért; 1618 Langh János; 1621 Varanay András; 1623 
Vinczős Pál; 1626 Langh János; 1628 Almásy István; 1631 — 1632 
Vas»’ Mihály; 1634—1637 Sziics Miklós máskép Keöszeghy; 1637—1638 
Vass Mihály; 1640 Debreczenyi Mihály; 1643 — 1644 Reviczky János;



1646— 1647 Varjak András; 165j0_ Koviczky János; 1655 Szentkirályi 
Sebestyén; 1660— 1661 Kállay Mihály; 1664—1667 Kállay Mihály; 
1668—1672 Madarász Márton; 1672— 1676 Fodor János; 1676 Kinizsi 
János; 1677 Hoffmann György; 1678 Kinizsi János; 1679—1683 Vida 
András; 1683 Kassay István; 1684— 1686 Feja Dávid; 1686—1688 
Demeczky Mihály; 1688 Vida András; 1689— 1691 Lengyel Ferencz; 
1691 — 1694 Grasz János; 1694 Vass Gáspár; 1695 Grasz János; 
1696 —1698 Vass Gáspár; 1698— 1701 Grasz János; | 1702 Lnkatsik 
György; 1703 Györy Ferencz; 1704— 1707 Lnkatsik György; 1707—- 
1709 Szent-Mártonyi Imre; 1709— 1712 Vancsay István; 1712 Komá- 
romy György; 1713 — 1718 Rácz Márton; 1718 —1726 Vancsay István; 
1726 — 1729 Kor ponay Ferencz; 1729— 1731 Vancsay István; 1731 — 1733 
Thurzó János; 1733 Vancsay István; 1734—1736 Korponay Ferencz; 
1736— 1740 Demeczky László; 1740— 1744 Korponay Ferencz; 1744— 
1746 Bérezik István; 1747— 1749 Demeczky László; 1749— 1756 Bér
ezik István; 1756 —1760 Dubniczay Sándor; 1760—1767 Bérezik István; 
1767—1769 Dubniczay Sándor; 1769 — 1771 Bérezik István; 1771 — 1786 
Klesztinszky József; 1786 Dobay Dániel; 1787— 1792 Bányay Mihály 
és Stehovits István; 1793—1796 Stehovits István és Bányay Mihály; 
1797 Bányay Mihály; 1798—1800 Polinszky János;|l80 l Sihulszky Ja 
kab; 1802— 1815 Krausz Ferencz; 1815 Bérezik Imre; 1816—1820 Dobay 
Dániel; 1820—1823 Spernahovits Ferencz; 1823 —1835 Fischer Károly; 
1835— 1846 Fedák János; 1846 —1847 Baranyay István; 1848— 1849 
Bimanóczy Ferencz. A városi biróság megszűntével, a föbirói hatalom
1850-ik év october 14-én megszüntetett. Áz 1860-ik évi october 20-án

0

kelt császári oklevél következtében, s az 1848-ik évi törvény értelmében 
véghez vitt városi tisztujítás alkalmával Czitó Dániel 1861 -ik évi januar 
24-én íobirónak megválasztatik.
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I .

Stephanus Dei gratia Rex, Primogenitus Illustris Regis Ungariae, Dux 
Transylvanus. Omnibus, praesentem paginam intuentibus, salutem in eo, 
qui Rcgibus dat salutem. Cum in multitudine plebis honor Regum atten- 
datur, et acerescat; merítő Regiae covenit sublimitati, ad eum confluentes, 
libertatibus, seu donativis stabilire. Hinc est, quod quidem ad universo- 
rnm praesentium, posterorumque notitíam hamm serie volumns pervenire, 
quod Nos attendent.es fidelitatem Samphleben, et Obi, dictorum hospitum 
Nostrorum dejCagga, qnandam terram, Superior Cassa nmncupatam , super 
qua quidam homiites, videlicet Gallus, Petrns, Theodorus et eorum, 
cognati residebant, praenominatis viris Samphleben, et Obi, ut ex hoc 
iidem ad obsequendum Nobis habiliores, promptioresque; redderentur, de 
Régia liberalitafe contulimus, ad ipsis, et eorum haeredibus, haeredum- 
que successoribus, perpetuo pbssidendam, sub tali libertate quod iidem, et eo
rum haeredes Nobis pro censu praefatae terrae in festő S. Georgii dimidium 
Fertonem auri boni annuatim solvere tanebuntur. Vohimus siquidem, qíiodtam 
ipsi, quam eorum haeredes ab exercitu, et jurisdietione communitatis eastri 
hint } enitus absoluti: Sive ipsi, et ad eos pertinentes coram Judice eorum, 
quem elegerint, jnxta libertatém, et consvetudinem caeterorum hospitum, si 
opus fuerit, debeant eonvenire. In praefatae itaque terrae corporalem 
possessionem prae'nominatos viros per fidelcm hoininem Nostrum Tekus 
Coihitem de Saarus Aulhoritate Regia feeimus introduci. Cujus terrae 
metae, quemadmodum idem Tekus Comes Nobis rétuüt, hoc ordine dis- 
tiuguuntur: Prima méta incipit a fluvio Hernad, ubi est méta terrea
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juxta aquam ab occidente; ibiqne per modicnm spatium transit paludem 
nomine Blathan, deinde directe • eundo cadit in rivulum Chermele, per 
quem vádit superins ex parte terrae hospitum de Cassa usque ad magnam 
sylvam per magnum spatium, et pervenit. ad locum, ubi exit de dicto 
rivulo circa limites terrae Dionisii, et cognatorum suorum, et vádit ad 
Berech (Berek) ad montem. Per illum deinde montem in metis descen- 
dit in rivulum Pistrung Potok nuncupatum, et per ipsum rivulum veni- 
endo cadit in praefatum fluviúm Ilernad, et per illám aquam descendens 
pervenit ad priorem metam, ubi fűit incepta, ibique terminatur. Et ut 
haec, a Nobis facta donatio, seu libertatis collatio perpetuo perseverat, 
nec unquam id per quempiam in irritum valeat revocari, praesentes 
praedictis viris cöncessimus literas, duplicis sigilli munimine roboratas. 
Dátum per manus Magistri Benedicti, Aulae Nostrae Cancellarii, Prae- 
positi Scibiniensis. Anno Domini 1261.

i i .

Ladislaus Dei gratia Hungáriáé Dalmatiae, Croatiae, Lodomeriae, 
Cumaniae, Bulgariaeque Rex omnibus Christi Fidelibus, praesens scrip- 
tum inspecturis Salutem in verő salutis Largitore. Ad universorum noti- 
tiam hamm serie volumus pervenire, quod Samphleben et Obi fideles 
iios])ites nostri de Cassa ad nostram accedentes praesentiam exhibuerunt 
Nobis Privilégium Stephani Serenissinii Regis Hungáriáé, pie memoriae 
Patris nostri Cliarissimi super collatione ejusdem Terrae superior Cassa 
vocatae confectnm peteutes cum Instantra a nostra Majestate, ut idem 
ratum habere, nostroque dignaremur Privilegio confirmare, Cujus quidem 
tenor talis est: Stephanns Dei gratia Rex primogenitus lllustris Regis 
Hungáriáé, Dux Transylvanus, omnibus etc. vide diplomám sub I. Hős 
itaque justis et legitimis Petitionibus Samphleben et Obi Hospitum, Nost- 
rorum praedictorum benevolo animo acquiescentes, ut tenemur dictum 
Privilégium. Ejusdem Charissimi Patris Nostri de verbo ad verbum non 
rasum, non cancellatum, nec in aliqua sui parte viciatum praesentibus 
insertnm Nostroruni Privilegiorum munimine duximus confirmandum. 
In cujus rei memóriám, íirmitatemque perpetuam praesentes cöncessimus 
Literas Sigilli Nostri dupplicis munimine roboratas. Dátum per Manus 
Magistri Benedicti Sanctae Strigoniensis Ecclesiae Electi, perpetuique 
Comitis Loci ejusdem praepositi Budensis, et Aulae nostrae vice Cancellarii
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Dilecti et fidelis Nostri Anno Domini. 1275. Re gni autem Nostri anno 
térti o , undecimo Callendas Julii Veneralibms pari tér Stephano Collocensi, 
et Joanne Spalátensi Archiepiscopis, Philippo Vaciensi, Aulae cbarissimae 
consortis Nostrae Caneellario. Jól Quinque-Ecclesiensi, Timotlieo Zagra- 
biensi, Lo dóm éri o Varadiendi, Dionisio Jaurinensi, Andrea Agriensi, 
Georgia Csanadiensi, Petro Veszprimiensi, et Petro Transylvano Episcopis 
Ecclesias Dei feliciter gnbernantibus, Nicolao Yajvoda, Jndice Curiae 
Nostrae Joachimo Magistro Tavernicorum Nostromm Comite de Pylis, 
Matlieo Vajvoda Transylvano, Joanne Bano totius Slavoniae, Rainoldo 
Magistro Dapiferormn, Nostromm Bano de Zerino, Gregorio Comite Si- 
meghiensi, Dionisio Magistro Tavernicorum Dominae Reginae Chlarissimae 
Consortis Nostrae Comite Szaladiensi Miebaele Comite Nitriensi, Gregaei 
Comite de Baranya, Tiba Comite Tolnensi, et aliis quam pluribus Comita- 
tus Regni tenentibus, et bonores inpendentibus.

Martinus Episcopus servus servorum Dei Ven. fratri Archi-Episcopo 
et dilectis filiis Praeposito et Cantori Strigoniensi salutéín et apostolicam 
Benedictionem! Conquestus est nobis Arnoldus Rector Ecclesiae St. Elisa- 
betbae de Cassa, quod commendator et fratres bospitalis St. Joannis 
Jerosolyniitani de regali Álba Vászprimiénsis Dioecensis super hospitali 
pauperum villáé de Cassa eidem Ecclesiae ab antiqno adnexo quibnsdam 
reditibus et rebus allis injuriantur eidem, ideoque discretioni vestrae de 
utriusque partis Procuratorum assensu pér ajíostolica scripta mandamus 
quatenus pairtibus convocatis audiatiá causam et apellatione remota fine 
debito decidatis, facientes quod decrevistis per censuram Eeclesiasticam 
obtemperari; testes autem qui fueririt nomináti' si se contra odio et 
timore subtraxérint censura simili appellatione cessante cogat.is veritati 
testimonium perbibere, quodsi non onmes bis exequendis potuerint inter
essé, tamen fráter Arclii-Episcope cum eorum altero nihilominus exequatis. 
Dátum apud urbem Veltre nonis Maji Pontiíicatus nostri Anno tertio 1285.

ív.
Omnibns Christi Eidelibus tam praeseníibus, quam fiituris praesens 

seriptum inspecturis Capitulum Ecclesiae Agriensis salutem in omnium 
Balvatore. Ad universorum notitiam hamm serie volumus pervenire.
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Quod cum nos Arnoldum Plebanum, et Universitatem Civum de (Jassa 
super decimis frugum, vini et aliarum minutarum rerum coram Venera- 
bili Patre Domino Ludovico Archi-Episcopo Strigoniensi Judice a Sede 
Apostolica delegato ordine Judiciario convenissenms, et causa coram Ipso 
diutius fuisset inter nos, et praefatum Plebanum et Cives agitata tandem 
mediante Venerabili Patre Domino nostro Andrea Dei Gratia Episcopo 
Agriensi propter Bonum pacis et Concordiae inter nos ex una parte, et 
inter ipsum Plebanum et Cives, ab altéra taliter exstitit ordinatum. Quod 
nos omnes praedictas Decimas tam frugum, quam vini, et aliarum rerum 
minutarum ex consensu, et bene placito ipsius Domini nostri Episeopi 
reliquimus Eidem Arnoldo Plebano, et suis successoribus Jure perpetuo 
paeifice, et quiete possidendas, exceptis decimis de Terris superiori Cassa, 
Lubyna, et Gurbuch vocatis, quas Parochiani Ipsius Plebani colunt, 
provenientibus, quae solummodo ad nos pertinent pleno Jure salva tamen 
quarta debita ipsi Plebano, et ipse Arnoldus Plebanus pro eisdem Deci
mis assumpsit nobis solvere annuatim in Festő Beati Georgii Martiris 
Agriae coram Homine Ipsius Domini nostri Episeopi quindecim marcas 
in argento mercimoniali bono cum pondere Budensi ea obligatione inter- 
posita, quod si ipse, vei illius successores terminum omitterent in solvendo, 
duplum solvere tenerentur, si verő a solutione ipsius pecuniae omnino 
cessarent, excommunicationis sententiam incurrerent, ipso facto, et insuper 
praedictae decimae in Jus, et proprietatem nostram sine omni strepitu 
Judicii devolvi deberent perpetuo possidendae. In cujus rei Testimonium 
praeseutes eoncessimus Litteras sigilli nostri munimine roboratas, prae- 
sentibus tamen Magist.ro Stepliano Praeposito, Paulo Lectore, Mathia 
Cantore, Nicon Custode, Martino de Paclia, Simoné de Zemplin, Egidio 
de Ungli, Dominico de Heves, Petro de Kemay Arclii Diaconis, et aliis 
multis Anno Domini 1292. Regnante- Andrea Dei gratia Illustri Rege 
Hungáriáé, Ludovico Strigoniensi, Joanne Collocensi Arclii Episcopis et 
Domino nostro venerabili Patre Andrea Dei gratia Episcopo Agriensi 
existentibus.

v.
Nos Andreas Dei Gratia Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, 

Serviae, Gallitiae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariaeque Rex. Omnibus 
Christi Fidelibus Praesentem Rag-inam inspecturi Salutem in Domino
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sempiternam. Fervor Fidelitatis eximiae, et Obsequiornm Merita subditorum, 
Corda Regum, et Principum attrahunt, inducunt, et invitant, ut iis qui 
servitiis Dominieis se immiscent, condignae remunerationis Stipendia at-

ф

tollantur. Proinde ad Universorum notitiam tenore Paesentium volumus per- 
enire. Quod quia Hannus Filíus Comitis Herbordi de Cassa Comes Camerae 

Nostrae suis Fidelitatibus, et obsequiorum meritis coram Nostrae Majes- 
tatis oculis mernit multipliciter commendari, Nosque ipsius servitia pie- 
tatis Oculis intuentes, volentesque ipsius Fidelitatibus, et obsequiis aliquali 
remunerationis antidoto obviare, Sylvam inter Civitates Nostras de Gel- 
nuchbana, et de Cassa situata, seu existente ad Nostram manum immediate 
spectantem desertam, ac indensam inter duos Fluvios Misla, et Chernula 
vocatas existente usque ad Fluvios Béla, et Kis-gelnttch nuneupatos prout 
ad Nostram Regiam pertinet Majestatem Eidem Comiti Hanus, et per 
Eum suis Haeredibus, Haeredumque suorum successoribus contulimus, et 
tradidimus jnre perpetuo, et inrevocabiliter possidendam. Et eundem 
Comitem Hannus in corporalem possessionem dictae Sylvae, et Terrae 
per Comitem Feldricum Castellanum nostrum de Potok sub Testimonio 
Capituli Agriensis íecimus introduci. In Cujus rei memóriám, íirmitatem
que perpetuam praesentes cöncessimus Duplicis Sigilli Nostri Muni
mine roboratas. Dátum per Manus Venerabilis Patris Domini Theodori 
Dei Gratia Episcopi Jaurinensis dilicti ac fidelis Nostri Aulae Nostrae 
Vice Cancellarii Anno Domini Millesimo Ducentesimo Nonagesimo Septimo, 
Regni autem Nostri Anno Septimo.

VT.
Nos Relicta Omodei Palatini, Joannes, Nicolaus, Dávid, Ladislaus 

Omodens, et Dominicus Filii Ejusdem Significanms quibus expedit Uni- 
versitas praesentium per tenorem. Quod Nos cum Universis Nobilibus ad 
Nos spectantibus, et adliaerentibus assummimus, et obligamus Nos Judicem, 
Juratos, et universos Cives de Cassa, super morte Omodei Palatini bonae me- 
moriae Domini, et Patris Nostri, qui causu ibidem in tumultu est interemptus, 
et aliorum qui cum Eodem in eodem tumultu sunt interempti, et captivatione, 
ac impeditione Joannis, et Dávid Magistrorum praedictorum, etaliarum Nobi- 
liuin Personarum utriusque sexus, ac ablatione Equorum Nostrorum, et alia- 
rum rerum, quae rés in conq)ositione inter Nos, et ipsos Cives liabita pro Dam- 
nis datis Eisdem Civibus cesserunt nunquam impetere in Judicio, vei pertur-
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Nostros, ]>er Familiares, aut per Cognatos seu quovis modo ad Nos 
spectantes, praedictos vei Cives quemlibet ex Eisdem. Item promittimus, et 
obligamus Nos, quod Civitatem Cassa nec Nos, neo Haeredes Nostri, nec 
aliqui de Generatione Nostra Nobis dari, vei conferri procurabimus, et 
prooúrabunt per Dominum Regem Carolum, vei Haeredes Ejuadem pro 
Nostris servitiis quoque modo impensis hactenus, et imposterum impen- 
dendis. Promittimus etiam et Nos obligamus quod sylvas nigras inter 
Gylnuch Sakuta, et Cassa existentes, et Sylvam Nigram versus Yiszla- 
potoka, quae sünt regales, libere dimittimus, et dimittemus eis ad uten- 
dum. Item quod Scepus, Gylnuch, et Cassa cum universis Tricesimis, 
Tributis ('ensibus, et quibus vis obventiouibus libere dimittimus, et ex 
nunc resignamus Domiuo Nostro Regi praedicto, nec ad oocupatíönéin 
praedictorum Jurium Regalium per Nos, vei per alios publice, vei oc- 
culte procurabimus de caetero iiitromitti. Promittimus etiam, et Nos 
obligamus Omnia Tributa violenter, et illegitime per Nos iustituta, et 
per praememoratum Omodeum Palatinum Domiuum, et Patrem No.stmm 
remittere; et nulla alia Tributa instituere vei alia Castra de uovo aedi- 
ficare in Possessionibus Nostris propriis, vei etiam alienis sine Domini 
Nostri Regis licentia Speciali. Item restituimus, et resignavimns Domiuo 
Nostro Regi et ejus Nomine in manus venerabilium in Christo Patrum 
Domini Thomae Dei Gratia Arclii Episcopi Strigoniensis, ejusdemque loei 
Comitis perpetui, ac Domini Stephani per Eandem Episcopi Veszprimiensis 
Aulae Dominae Regiae Cancellarii per Ipsum Dominum Regem destinatis. 
Duos Comitatus Zemplin, et Újvár vocatos cum universis juribus, et 
pertinentiis eorumdem. Obligamus etiam Nos permittere Officiales, et 
Comites Ejusdem Domini Nostri Regis manere pacifice in ipsis Comita- 
tibus, et publica Judicia exercere, nec impedire Nobiles, et ignobiles 
Jura sua requirentes, et repetere volentes in Causis a modo emergenti- 
bus coram Comitibus in praedictis Comitatibus per ipsum Dominum Nostrum 
Regem institutis. Item obligamus Nos quod Nobiles quoscunque in qui- 
buscunque Comitatibus, et Terris sub potestate Nostra constitutis liberi 
Domiuo Nostro Regi, vei cui voluerint servire permitteniu.s, nec propter 
hoc eis aliqua Danma vei grávamina, aut injurias irrogabimus et infere- 
mus. Assumimus etiam et Nos obligamus Fidelitatem perpetuam Domino 
Саг<Ло Regi Hungáriáé Domino Nostro naturali perpetuo servaturos, et 
servitia per dictum Dominum Nostrum Regem Nobis imposita, et imponenda
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et Nos obligamus Fórum praedictorum de Cassa directe vei indirecte 
nullo unquam tempore impedire, et accedentes ad ipsum Fórum, et re- 
cedentes de ipso nullatenus perturbere. Pro qua quidem Obligatione 
predictis Juribus, et civibus de Cassa, et praesertim ipsi Domino Nostro 
Regi per Nos, et per quemlibet Nostrum firmiter tenenda, et attendenda, 
ac íidelitate debita perpetuo servanda, servitia etiam per Eundem Dominum 
Nostrum Regem imposita et imponenda pro posse contra quoslibet exlii- 
benda, et per Nobiles sub Potestate Nostra constitutos quemadmodum est 
praemissum Domino Nostro Regi, vei cui voluerint juxta libertatém ipso- 
rurn libere servire permittemus, nec compellamus Eos a modo astare 
Nostro Judicio, aut OlHcialium Nostrorum, et quod ea quae restituimus 
de regalibus vei alia ad praesens nunquam denuo occupemus, vei usur- 
pemus, et Homines ibidem residentes vei de loco ad loca transitum faci- 
entes 11011 turbabimus nec inquietabimus, et quod nulla Castra de novo 
in solo proprio, vei alieno sine lieentia Domini Nostri Regis speciali 
aedificabimus. Nos, et quivis Nostrum taeto vivificae Crucis Ligno corpo- 
rale praestitimus Sacranieiitum, et sub poenis excommunicationis in Perso- 
nas propias totius Familiae Nostrae domesticae quocunque nomine cen- 
seantur, et quorum quocunque Modo spectantium ad Nos, vei adliaeren- 
tium Nobis, et interdicto. In Castra, Villás, Praedia, Possessiones, et 
quaevis alia loca quocunque modo ad nos spectantia sententias venerabi- 
limn in Christo Patrum Domini Martini Dei Gratia Episeopi Agriensis 
ordinarii, et Dioecesani Nostri, Thomae per Eandem Strigonicnsis Arclii 
Episeopi, Ejusdemque Loci Comitis perpetui, ac Stepliani Aíiseratione 
Divina Episeopi Veszprimiensis Aulae Dominae Reginae Cancellarii prae- 
d ctoruin tamquam Judicum Jurisdictionem liabentium, quas in Nos sponti 
accipimus, si secus Facerimus, et praedictus Venerabilis Páter Dominus 
Martinus Episcopus Agriensis Dioecesanus Noster in Nos Secus Facientes, 
et contravenientes, et etiam in quemlibet Nostrum ac Castra Nostra, Paedia, 
Possessiones, Villás, et quaelibet alia Loca Nostra Ipsam sententiam 
in seriptis protulit, cui subditisimus ipso í'acto si secus facerimus, ad 
onmia praemissa Nos lir 11 liter obligamus. Et insuper ad majoréin lirmita- 
tem omnium praemissornm assigixamus, et tradidimus ad manus Civilim 
de Cassa Obsides Praesentibus insertos quorum Nomina sunt liaec-. 
Jacobus Filius Magistri Joannis, Dominicus Filius Omodei Palatini Fráter
noster. Item Magister Donch de proximioribus suis dabit unum obsidem.
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Magister Demetrius dabit unum de Filiis Sororis suae. Item Filius Magistri 
Joannis Filii Georgii. Item Filius Szinke. Item Filius Egidii. Item Filius 
Kayt. Item Filius Rikotffy. Item Filius Fauli Filii Marhardi. Item Filius 
Magistri Uza. Item Unus de Filiis Budun. Item Filius Boda. Item Qbses 
Ladislaus Filii Benedicti. Item Filius Stephani dicti Cliurke. Item Filius 
Jacobi Filii Aladary. Item Filius Aladary. Item Filius Pangraczy. Item 
Filius Nicolai dicti Cliurba. Item Obses Turtele. Item Filius Andreáé 
Filii Nana, Item Obses Petheu. Item Obses Ladislai Filii Stephani dicti 
Prűd. Item obses Mortuni Filii Zochut. Item Obses Venceiálai Filii Ejus
dem Mortuni. Item Obses Joannis Filii Alexandri. Item Obse 5 Mokau 
Filii Job. Item Obses Petri Filii Michaelis. Item Obses Nicolai Filii 
Chepani. Item Obses Marhardi. Item Obses Magistri Cheche Stephani 
Fratris Ejusdem. Item Obses Dobou. Item Obses Mokon Filii Urbani. 
Item Obses Bekes Filii Sceput. Item Obses Beke Fratris Joannis Filii 
Sebestiani. Item Obsides Joannis, et Nicolai de Purin. Idem Obses Nicolai 
de Kemey. Item Obses Joannis Filii Kosmae. Item Obses Detrici Filii 
Joannis. Item Obses Alberti. Item Obses Stephani Filii Luche. Item 
Obses Luche de Pech. Item Obses Tliómae Fratris Kayl. Item Obses 
Ivanche dicti Hurvath. Item Obses Stephani. Item Obses Miconis. Qui 
obsides per ipsos Cives de Cassa detiiiebuntur usque Festum Pentecostes 
videlicet usque tempus Congregationis Domini Regis, et Regni, ct in 
Ipsa Congregatione Idem Dominus Rex cum Praelatis Ecclesiarum, et 
cum Fidelibus Baronibus Regni sui habito Consilio dcliberabit si praedicti 
Obsides debeant ulterius detineri vei rémitti, si verő non contingat fieri. 
Congregationem Regni Generalem, ex tunc Dominus Rex advocabit Prae- 
latos, et Barones üdeles, et Nobiles Regni aequitatem scrvantes ad Ter- 
minum supradictum, et habito Consilio Eorumdem remittentur, vei detine- 
buntur Obsides supradicti. Itein praedicti Nobiles, videlicet tales, quorum 
Obsides apud praefatos Cives de ( 'assa liaberi debentur, et debebuntur, 
assumpserunt, et se obligaverunt, et Nos assumimus, et obligamus Nos, 
quod sinos, et nostrum quilibet compositioném initam cum Dornino Rege, 
et Cives de Cassa, quemadmodum assumpsimus ex tunc Idem Nobiles 
separabuntur a Nobis, et adhaerebunt Doinino Regi, ac juxta Mandatum 
Regium praefatos Cives de Cassa adjuvabunt contra omnés Eisdem ad- 
versantes. Et si praedicti Nobiles nollent separari a Nobis, post violati- 
onem compositionis per Nos (quod absit) Factae, seu Nobis non servan- 
tibus compositioném habita, primo Notam Infi deli táti s incurrant, et Domi-
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nus Rex propter bujusmodi infidelitatem Possessionis, et Bona Eorum 
auferendi et retínendi si sibi voluerit, vei aliis conferendi, pro suo bene- 
pln-cito liberam habebit facultatem, et insuper praedicti Nobiles Excommu- 
nicationís Sententiara, per praedictos Yenerabiles Patres Archi-Episcopiim 
et Episcopos in scriptis latam ex nunc pront ex tunc incurrent una 
Nobiscum ipso facto. A (pia nec Ipsi sicut se ad id obligarunt, nec Nos, 
nisi apud Sedem Apostolicam absolvi possint, et possimus. Renúnciamus 
etiam Nos, et quivis Nostrum cum omnibus Nobilibus ad Nos spectan- 
tibus super omnibus praemissis obligationibus Exceptioni quidem Metus 
causa vei cuijibet alteri auxilio Nobis, et Eisdem Nobilibus quocunque 
Modo de Jure competenti. In cujus rei Testimonium Praesentes Nostris, 
ac Venerabilium in Cliristo Patrum Domini Thomae Dei Gratia Strigo- 
niensis Archi-Episcopi, Stephani per Eandem Veszprimiensis, ac Martini 
Agriensis Dioecesani Nostri Episcoporum Sigillis fecimus communiri. 
Insuper ad Majorem firmitatem Sigilla Cog-natorum, et servientium Nost- 
rorum subscriptorum fecimus apponi; Yidelicet Magistri Donch. Michaelis 
Filii Marhardi, Magistri Uze, et Joannis Filii Georgii. Dátum in Cassa 
in Dominica proxima post Festum Beati Michaelis Arcliangeli in Autumno 
Anno Domini Millesimo Tercentesinw Decimo IVimo.

V I I .

Ludovicus Dei Gratia Rex Hungáriáé Fidelibus suis universis Baro- 
nibus, Comitibus, Castellanis, Nobilibus, et aliis cujusvis Dignitatis IIo- 
minibus, nec non Civitati.busA et Yillis, et Earum Rectoribus, et Yillicis, 
et generaliter omnibus Fidelibus Nostris, quibus praesentes ostendentur 
Salutem, et Gratiam. Noveritis, quod Nos volentes fnues, Latrones, et 
alios Malefactores ubique in R-egno Nostro exstiípari, et hoc audivimus, 
quod in Comitatu Abaujvariensi Fures, Lalrones, et proscripti Malefactures 
multiplieati sunt, commisimus Alberto Jndici, Juratis Civibus, et Uni
versis lios))it,ibus Nostris de Cassa, ut ubicunque in dicto Comitatu 
Abauj variensi Fures, Latrones, et proscriptos Malefactores reperire, 
et cap ere poterunt illos in persona Magistri Petri dicti Paharus Comitis 
ipsius Comitatus Nobiscum in Exercitu existentis captivare, et sup- 
licio Mortis condemnare, ac rés, et bona eorum auferre debeant 
Auctoritate ipsius Comitis Parochialis per Nos Eis data praesentium
per vigorem, et rés, quas ab ipsjs Ma.lefactoribus recipere poterunt

14*



212

nemini dare teneantur, séd pro se repipiendi, et inter se dividendi ple- 
nam habeant Potestatem. Volmnué igitur et vobis praescriptis Fidelibus 
Nostris íinniter, et districte praecipiendo Mandamus, quatenus ubicunque 
apud Yos in tenutis vestris, et in medio vestri Fures, Latrones, et pro- 
scripti Malefactores reperti fuerint celare, et defendere eos non aucteatis, 
séd eisdem Judici, Civibus, et Hospitibus de Cassa eaptivare permittatis, 
prout Nos auctoritate praesentium commisimus, ut ipsos Malefactores cap- 
tivent, et de eidem in persona Comitis Nostri parochialis faciant sicut 
praediximus, et sicut exigit ordo Juris, prout etiam Idem Comes Noster 
parochialis mediahtibus Literis suis Ipsis Civibus, et hospitibus Nostris 
annuit illud idem. Dátum in Visegrad Sabatho proximo post Festum 
Beatorum Philippi, et Jacobi Apostolomul. Anno Domini Millesimo Ter- 
centesimo quadragesimo Sexto.

V I I I .

Ludovicus Dei Gratia Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, Kamae, Serviae, 
Galliciae, Lodomeriae, Comaniae Bulgáriáé etc. Rex, Princeps Saler- 
nitaims, et Honoris Montis Sancti Angeli Dominus, omnibus Cliristi fide- 
libus tam praesentibus, quam futuris praesentium notitiam habituris 
salutem in salutis Largitore. Cum sicut unumquemque Regnicolarum 
nostrorum in suo jure conservare ex Nostri suscepti Regiminis offício 
tencmur, sic et nostrorum Civjum seu hospitum libertatibus ipsis confe- 
rendis invigilare de jure nequaquam inconvenienter astringimur; proinde 
ad universorum notitiam harum serie volumus pervenire, quod cum Cas- 
sensium Civium Nostrorum universitas indefesse semper fidei vigore vi- 
guerit, illibate Regiis Nostris obsequiis studiosius obsecundans, quam in 
ipsis elegantius augere cupimus, et intendi votivis ipsorum beneplacitis 
principális gratiae muniíicentiis occurentes Comite Hannus filio Nicolai 
dicti Weydner fidele Cive, nostro Cassensi, et Budensi suo ac universo
rum Civium seu hospitum nostrorum Cassensium praedictorum vice, et 
nomine hoc a nostra humiliter postulante Majestate, nundinas, seu ferias, 
ac congregationem fori annui initiandi a Festő Beatae Trinitatis, usque 
quindenam ejusdem Festi Banctae Trinitatis ad instar hujusniodi libertatis 
íidelium nostrorum Civium et hospitum Budensium concessimus perpetuo, 
et irrefragabiliter o))tinendo, annis singulis pacifice celebrandam liberam 
omnino, et exemptam a jurisdictione Regni nostri Palatini, qui regia de
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gratia pro tempore fuerit illins in fascibus dignitatis, aliorumque omnium 
universaliter nostrorum Regni Magnatnm, etBaronum, et specialiter Magistri 
Tavernicorum Nostrorum, ac Judicis Curiae Nostrae imperiosa Jurisdictione 
qualibus in eisdem sibi nnndinis foro congregatione generáli seu feriis prorsus 
per omnia denegata ipsius tantummodo Cassensis Civitatis Nostrae Judicis 
potentiae, seu judicio reservata, de Telonio etiam, seu Tributo tani per vias 
Terrestres, seu aquatiquas eccedentibus undecunque, vei de quibuscunque 
Regionibus seu partibus occurrerint, ubicunque in Territorio, seu metis ipsius 
Civitatis ad congregationem saepedictam diotas nundinas, fórum generalem, 
Congregationem, seu Ferias illas, ut praemissum, more libertatis hujusmodi 
praefatorum fidelium Civium, et liospitum nostroruni Budensium eis esse vo- 
lumus per omnia liberas, et ab omni exactione tributi exemptos, ut nihil ab 
ipsis penitus exigi valeat, census növi per quempiam vei inponi in ipsa dun- 
taxat fori nundinalis area dum intrantur, qualescunque etiam rés ipsorum, 
et bona tam mobiliá', quam immobilia quocunque nomine vocitentur, et 
cujuscunque generis, ac spéciéi exisistant, in eidem nnndinis, foro, et 
congregatione deponendi, vendendi, emendi, et, commutandi liberam ex 
praesenti nostra annuentia habentis facultatem, volumus etiam quod nullus 
omnino Mercatorum ad dictas nundinas, fórum, et congregationem con- 
venientium pro aliquibus debitis, seu ofFensis prius factis se in eisdem 
mutuo valcat prohibere in rebus, et personis, praeterea volumus, quod
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si quae Literae quovismodo habitae et obtenta contra eosdem Cives nost- 
ros, et contra Donationem lmjusmodi ipsis per Nos factam per quempiam
quovis tempore exhiberentur, cassae sint et inanes, et viribus penitus 
cariturae. Ut igitur hujusmodi Nostrae Donationis series robur perpetuae 
obtineat firmitatis, nec processu temporis valeat retractari praesentes ipsis 
íidelibus Civibus Nostris Cassensibus cöncessimus Literas Nostras privilegi- 
ales duplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per manus I10110- 
rabilis, et discreti Viri Magistri Tatamerii Albensis Ecclesiae Prepositi, 
Aulae Nostrae Vice Cancellarii dilecti, et fidelis nostri Anno Domini 
Millesimo Tercentesimo quadragesimo Septimo, Quinto Calendas Mensis 
Augusti, Regni autem nostri anno Sexto. VTenerabilibus in Christo parti
bus Dominis Chanadino Strigoniensi, locique ejusdem Comite perpet.no, 
Stephano Colocensi, Nicolao Jadriensi, Dominico Spalatensi Archi-Epis- 
copis, Nicolao Agiensis, Andrea Transylvano, Demetrio Varadiensi, Jacobo 
Zagrabiensis, Nicolao Qninque-Ecclesiensis, Pet.ro Sirmiensis, Gregorio 
Chanadiensis, Laurentis Boznensis, Colomano Jaurinensis, Michaele Vaczien-
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sis Ecclesiarum Episcopis, Johanne Vesprimiensi, et Nitriensi electis 
confirmatis Ecelesias Dei feliciter gubernantibus, Magnificis viris Nicolao 
Palatino, et Judice Comanorum, Stephano Vajvoda Transylvano Comite 
de Zonuk, Oliverio Magistro Tavérnicorum, Comite Paulo Judice Curiae 
Nostrae, Paulo Magistro Tavérnicorum Reginalium, Nicolao totius Sclavo- 
niae, et Croatiae, et Dominico de Maéhov Banis, Nicolao Pincernarum , 
Ivanka Dapiferorum, et Dionisio Agazonum Nostrorum Magistris, ac 
Magistro Nicolao dicto Trentul Comite Posoniensi, aliisque quam pluribus 
Comitatus Regni Nostri tenentibus, et honores.

Nos Oomes Stephanus Bnbek Judex Curiae Seren issi mi et Magni- 
fici Principis Domini Ludovici Dei Gratia Inclyti Regis Hungáriáé 
memoriae commendantes tenoré praesentium signiíicamus, qnibus expedit, 
Universis: Quod Jacobus de Szakai pro Judice, Juratis, et Üniversis 
Civibus, ac Hospitibus Civitatis Cassensis cum procuratoriis Literis 
Ejusdem Civitatis, juxta continentias priorum Literarum Nostrarum pro- 
rogatoriarum, in quindenis residentiae Exercitus regalis versus Bosnenses 
moti, et ad octavas Festi Beati Regis Stephani proxime praeteritas pro- 
clamatae, ad Nostrum Judiciarium accedens conspectum contra j\Iagi- 
strum Bodislaum Filium Gregorii Filii Ciriaci de Szakalya in Figura 
Nostri Judicii , primo quasdam Lifceras Nostras modum Judicii Nostri 
expriinentes in Anno Domini 1360 emanatas Nobis praesentarat, in qui- 
bus inter cetera expresse habebatur, quod Jacobus de Szakai pro Gre- 
gorio Judice Civitatis de Cassa, ac effert hospite, et aliis Universis Civi
bus de eadem cum procuratoriis Literis Ejusdem in Octavis Festi Nati- 
vitatis Beati Joannis Baptistae in piaedicto Anno transactis juxta conti- 
nentiam priorum Literarum Nostrarum ad Nostram accedendo Praesenti- 
am contra Magistrum Bodislaum Filium Gregorii Filii Ciriaci in Figura 
Nostri Judicii quasdam Literas Comitis Nicolai Filii Ugrini pridem 
Judicis Curiae Regiae Formám suae jiuliciariae Deliberationis exprimentes 
in Anno Domini 1359 emanatas asserens, Acfcorum eorundem Judicis, 
et Civium continentium in eisdem Nobis praesentasset, in qnibus inter 
cetera comparrsse.nus haberi, quod Jacobus de Zakal pro Judice, juratis 
Civibus, et universis Hospitibus de dicta Cassa cum Literis Procuratoriis 
Eorundem juxta continentiam Literarum Conventus de Lelesz in octavis 
diei Medi Quadragesimae proxime tunc praeteritis in Figura judicii
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ejusdem Comitis Nicolai Filii Ugrini comparendo contra Magistrum Bo- 
dislaum Filium Gregorii Filii Ciriaci de Zakalya proposuisset eo modo, 
quod Idem Magister Bodislaus, quandam sylvam ipsius Civitatis Cassa 
intra Metas Ejusdem civitatis liabitam secandi, ac in loco ipsius sylvae 
Homines, seu Jobagyiones condescendi, et locari contra prohibitiones 
Eorundem Civium fecisset in Eorundem Judicis, Juratorum civium, et 
Hospitum de Cassa praejudicium non modicum, atque deroganem. Et 
ibidem exhibitionem quarundam Literarum Conventus de Jászov Feria 
Tertia proxima post Dominicam circum dederunt nunc proxime praeteri- 
tam coufectarum per regium, et Ejusdem Conventus Homines in eisdem 
Literis expressis, Feria Sexta proxima ante dictam Dominicam circumde- 
derunt anotátum Bodislaum Filium Georgii a succisione sylvae ad prae- 
dictam Civitatem Cassa pertinentis, ac Homines, seu Jobagyiones in 
eadem locatione Facienda proliibitum exstitisse declarans praefatis Civibus 
de Cassa ex parte dicti Magistri Bodislai Judicium in praemissis per 
ipsum Comitem Nicolaum Filium Ugrini postulasset impertiri. Quibus 
perceptis Nicolaus Filius Martini pro annotato Magistro Bodislao cum 
Procuratoriis Literis Ejusdem Comitis Nicolai exurgendo respondisset, 
quod Dominus Noster Rex Castrum Zakalya vocatum cum universis per- 
tinentiis suis sub Metis, et términis, quibus per Eundem Dominum Nost
rum Regem, suosque Progenitores possessum exstitisset, Eidem Bodislao 
perpetuo condonasset, ipsaque Sylva , quam Procurator annotatorum 
Civium inter Metas dictae Civitatis adjacere asseruisset, 11011 intra Metas 
ipsius Civitatis, séd annotati Castri, ac suarum pertinentiarum esset si- 
tuata, et ob hoc in loco dictae sylvae Jobagyiones collocasset Magister 
Bodislaus annotatus. Super cujus quidem Castri Donatione Ipse efficatia 
haberet Instrumenta in termino alteriori per Ipsum' Comitem Nicolaum 
Filium Ugrini sibi assignando exhibenda. Unde Idem Comes Nicolaus 
ipsa Literalia Instrumenta in facto dicti Castri confecta per Ipsum Magist- 
rum Bodislaum contra memoratos Cives, et Hospites Cassenses similiter 
Instrumenta ipsorum, si quae in Facto ipsius sylvae haberent emanata 
producere debentes in quindenis Festi Pentecostes tunc venturis coram 
ipso exllibere commisisset. Ad quas quidem quindeiias Festi Pentecostes 
praememoratus Magister Bodislaus praemissa sua Instrumenta exhibiturus 
non venisset, nec misisset, per Jacobum de Zakal in personis eorundem 
Judicis, Juratorum, et univérsorum Civium de Cassa cum procuratoriis 
Literis eorundem legitime coram Ipso Comite Nicolao exspectatur. Tandem
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liabitis nmltiplicibus litigionariis Processibus inter partes praenota- 
tas dictus Magister Bodislaus ad exhibendum praemissa sua Instrumenta 
per Homines régiós, et Testimonia dicti Conventus de Jászov median- 
tibus Literis Nostris primo ad Octavas Festi Beati Martini Confessoris 
proxime praeteritas regiam in praesentiam evocatus, ac demum in Tribus 
Foris comprovincialibus jnxta regni consvetndinem ad octavas diei Cinerum 
similiter proxime transaetas proclamatus, Nostram in praesentiam venire, 
vei mittere non cnrarat, per Procnratores Eorundem Judicis, Juratorum 
et civium in prioribus Literis Nostris nominatos legalibus diebus coram 
nobis exspectatus se in quam pluribus Judiciorum gravaminibus in dictis 
prioribus Nostris expressis innodari permittendo, et ibidem scilicet in dictis 
Octavis diei Cinerum Jacobus de Zakal, et Lucasius Filius Barnabae 
Procuratores dictorum Civium Judicis, juratorum, et Civium in personis 
Eorundem, quasdam duas Literas Privilegiales unam Domini Stephani 
quondam Regis Primogeniti, Regis Hungáriáé Ducis Transylvani in Anno 
Domini Millesimo Ducentesimo Sexagesimo primo emanatam, et alteram 
Domini Ladislai similiter olim Regis Hungáriáé Anno Domini Millesimo 
Ducentesimo, Septuagesimo quinto confectam transcribente, et confirmante 
Literas Privilegiales praedicti Domini Stephani Regis Patris sui Nobis 
praesentarant. In quibus quidem Literis Privilegialibus Domini Stephani 
Regis inter cetera expresse habebatur, quod Ipse Dominus Stephanus 
Rex attendens íidelitatem Samphleben, et Obi dilectorum Hospitum suo- 
rum de Cassa quandam Terrara superior Cassa nuncupatam, super qua 
quidem Homines videlicet: Gallus, Petrus, Theodorus, et Eorum cognati 
residentiam habuissent, Eisdem Samphleben, et Obi contulisset, ab Ipsis, 
et ab Eorum Ilaeredibus Ilaeredumque suorum successoribus perpetuo 
pcssidendam sub conditionibus in Eodem Privilegio declaratis, in praefa- 
taeque Terrae corporalem Possessionem praeuominato Samphleben, et Obi 
Ipse Dominus Stephanus Rex per Fidelem Hominem suum Tecus Comitem 
de Sárus auctoritate sua Regia fecisset introduci. Cujus quidem Terrae 
Metae in Eodem Privilegio seriatim continentur. Quibus quidem Literis 
Privilegialibus exhibitis, ac visis, et perlcctis continentiis Earundem prae
dicti Procuratores Ipsorum Civium allegarunt eo modo, quod praedicti duó 
Homines, quibus praescripta Terra superior Cassa vocata olim per prae- 
dictum Dominum Stephanum Regem data fuisset, et collata, Potentiores, 
et principaliores in ipsa Civitate Cassa exstitissent, nunc que successores 
Eorundem in ipsa Civitate Cassensi residerent, ac Eandem Terram commuta-



tam cum Civibus, et Hospitibus de ipsa Cassa tenerent, et conservarent, 
Vineasque et sylvam in facie ipsius Terrae liaberent, ac ab emanatione 
Ipsius Privilegii Domini Stephani Regis semper in Dominio ipsius Terrae 
extitissent et mmc essent, séd praedietus Magister Bodislaus, postquam 
sibi praedicfcum Castrum per regiam Majestatem fuisset collatum in sylva 
praedictae Terrae Superior Cassa vocatae exstirpari faciendo contra legi- 
timas proliibitiones dictorum Civium de Cassa, praefatam villám locari, 
et populis condescendi feeisset, in Ipsorum praejudicium non modicum, 
atque demnum, petentes Nos cum Instantia, ut Eisdem Civibus juxta 
processum ipsius Causae, et continentius praedictarum Literarum Privi- 
legialium ex parte praedicti Magistri Bodislai justitiae faceremus com- 
plementum in praemissis. Ilis itaque perceptis, quae ipse Magister 
Bodislaus ad exhibenda praemissa Instrumenta, ut est praehabitum , legi
timé evocatus, ac in tribus Foris comprovincialibus proclamatus venire, 
vei mittere 11011 curarat. Ideo ad scitum Dominae Nostrae Reginae, et 
secundum Commissionem Ejusdem una cum Praelatis, et Baronibus, 
Regnique Nobilibus Nobiscum in judicio assendentibus commiseramus eo 
modo: Ut discretus Vir Dominus Paulus Praepositus de Cibinio Homo
Regius de Curia regia speeialiter ad id transmissus una cum Testimonio 
Capituli Ecclesiae Agriensis idoneo, Dominico Die proximo post Festum 
Beati Georgii Martiris proxime tnno venturi ad faciem praedictae terrae 
Superior Cassa vocatae accederet, ac ibidem videret, a vicinisque, et 
cometaneis, ac Nobilibus comprovincialibus, et aliis, a quibus decens et 
oportunum fieret hoc, utrum praefati Cives de Cassa ante collationem 
praedicti Castri ipsi Magistro Bodislao per regiam Majestatem factam, 
dum videlicet Idem Castrum apud nianus regias fuisset, in Dominio 
pacifico ipsius Terrae Superior Cassa vocatae exstiterint, et utrum prae- 
dicta villa per ipsum Magistrum Bodislaum, ut refertur contra prohibi- 
tiones ipsorum Civium collocata intra Metas in praedicto Privilegio ex- 
pressas existeret, vei eadem Terra eo tempoVe dum adhuc praedictum 
Castrum Zakala apud manus regias fuisset. erga idem Castrum extitisse, 
veraciter resciret? tűm ipsam Causain ad requisitioném Domini Regis 
prorogaret. Super quo praedicto Capitulo Agriensi scribentes, eorum 
Amicitiani petieramus diligenter, quatenus ipsorum mitteret hominem 
pro Testimonio Fide dignum, quo praesente praenotatus Dominus Paulus 
Praepositus de Cibinio in praedicto Dominico die post Festum Beati 
Georgii Martiris ad Faciem praedictae Terrae Superior Cassa vocatae
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accedendo, omnia praemissa et singula praemissorum facérét,, et exeque- 
retur sine diminutione aliqna omnino modo superius deelarato, et post 
liaec totins facti, et processus seriem, prout fieret necesse ad Octavas 
praedicti Festi Beati Georgii Martiris Domino Nostro Regi Fideliter 
reseriberet Capitulum Agriense praenotatum. Tandem ipsius Octavis 
Festi Beati Georgii Martiris advenientibus Lucasius Filius Barnabae pro 
praefatis Judice, Juratis, et Civibus de Cassa Nostrum Judiciarium 
adeundo conspectum quasdam Literas ipsius Capituli Agriensis super prae- 
missis Regiae serenitati rescriptas Nobis praesentavit inter caetera decla- 
rantes, quod ipsum Capitulum Agriense Nostris amicabilibus petitionibus, 
ac Justitiae annuentes cum praefato Domino Paulo Praeposito Ilomine 
Regio untini ex ipsis virum idoneum videlicet Dominum Christiamxm 
Arclii-Diaconum Pestbiensem socium, et Concanonicum ipsorum nec non 
Cancellarium Yenerabilis in Cbristo Patris Domini Michaelis Episcopi 
Ecclesiae Agriensis Praélati ipsorum transmisisset pro Testimonio ad prae
missa cxequencla. Qui tandem ad ipsum Capitulum revérsi Eidem retu- 
lisset, quod in dicto die Döminico post praedictum Festum Beati Georgii 
Martiris jam praeteritum ad Faciern dictae Terrae Superior Cassa vocatae 
accedendo a vicinis, et Cometaneis ejusdem ac aliis comprovincialibus 
Nobilibus quibus decens í'uisset, et oportunmn ad Fidem eorum Deo 
debitam Fidelitatem que Domino Nostro Regi, et suae Sacrae Coronae 
Regiae observandam palam, et occulte requisitis talem de praemissis 
sciscitati extit.isset veritatem, quod praefati Judex, et Jnrati, ac un ive r- 
sitas Civium de Cassa antc eollationem dicti Castri Zakala per Regiam 
Majestatern dicto Magistro Botlislao factam, dum videlicet idein Castrum 
erga manus regias fiiisset in pacilico Domiiiio ipsius Terrae Superior 
Cassa vocatae extitissent, et quod villa praedicta per Eundem Magistrum 
Bodislaum intra Metas in dicto privilegio contentas collocata fuisset contra 
prohibitiones Civium praedictorum. Ilis itaque ])eractis ipsi eandem 
Terram Superior Cassa vo’eatatam per Metas in dicto Privilegio condain 
praedicti Domini Steplmui Regis Hungáriáé recolendae memoriae con
tentas reambulassent isto modo: quod primo de rivulo Chermele juxta 
quandam antiquam sessionem quae condam Dyonisii fuisse assereretur, Ubi 
sub quibusdam Arboribus fructuosis duae Metae terrae baberentur, una 
videlicet antiqua, et alia per ipsos de 110vo erecta egredientes, et versus 
plagam orientálem per profundum nicatum cujusdam rivuli transeuntes 
venissent ad Caput rivuli supra, dicti, ubi circa quandam viarn in dictam



Civitatem Cassa ducentem essent duae Metae terrae, una antiqua, et alia 
similiter de novo per ipsos erecta. Unde viam praedictam ad eandem 
plagam orientalem tianseundo, et quondam Bereh ascendendo pervenis
sent ad alias duas Metas Terreas Novam, et antiquam, a quibus per 
praescriptam viam in verlice ipsius Montis seu Bereh versus meridiem 
descendentes, et ad largum spatium pergentes attigissent similiter duas 
Metas Terreas antiquam et de novo erectam, indeque per eundem Mon
tem versus diétám plagam Meridionalem proeedendo pervenissent ad quen- 
dam alium Montiéulnm lapidosum sub quo essent duae Metae Terrae 
antiquae videlicet, et de novo erectae, de quibus girando, et versus ori- 
entem per quasdam terras arabiles circa metas dicti Gastri Zakala per 
multas antiquas Metas, ac novas juxta easdem positas descendissent in 
rivulum Pistrongus patak mmeupatnm, quem pertranseundo pervenissent 
ad Fluviiim 1 Tárnád nominatum in quo eundo venissent in dictum prio
réin locum ubi incepissent, et ibi terminarentur. Caeterum habitis dictis 
inquisitione, et reambulatione ipsi Eandem Terram Su])erior Cassa vocatam 
cum dicta villa intra Metas ejusdem collocata, juxta judiciariam commis- 
sionem nostram sub suis veris, et antiquis limitationibus eo jure quo 
ad dictos Cives spectare dignoscerentur statuissent Eidem Judici, Juratis, 
et universis Civibus de Cassa perennaliter posidendam. Verum quia prae- 
notatus Magister Bodislaus instrumenta sua praenotata exhibere assumens 
in Terminis praenotatis exhibere noncurarat, annotati verő Cives de Cassa 
praenotatam Terram superior Cassa vocatam vigoribus praemissoium 
Literalium Instrumentorum eorum eis pertinere comprobarant, praefati- 
que regius, et dicti Capituli Agriensis Homines a vicinis, et Cometaneis 
ipsius Terrae Superior Cassa vocatae aliisque Nobilibus comprovinciali- 
bus quibus decens fuisset, et oportiinum, id, quod praefati Judex, Jurati, 
et universitas Civium de Cassa ante collationem dicti Castri Zakalya per 
regiam Majestatem dicto Magist.ro l^odislao factam, dum videlicet idem 
Castrum erga Manus regias extitisset in pacifico Dominio ipsius Terrae 
superior Cassa vocatae fuerint, et quod Villa praedicta per Eundem Magist- 
rum Bodislaum intra Metas indicto Privilegio contentas contra prohibiti- 
ones Civium praediotorum collocata fuerit, restituisse, ac eandem Terram 
superior Cassa vocatam cum dicta Villa inter Metas ejusdem collocata 
juxta Xostram Judiciariam comissionem modo praemisso reambulando 
sub praescriptarum Metarum cursibus, et limitationibus annotatis Judici, 
Juratis, et Civibus de Cassa statuisse, ex serié prae mis sarum Literarum
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ipsius Capituli Agriensis super praemissis Domino Nostro Regi rescripti- 
onaliuni reperiebatur. Icleo una cum Praelatis, Baronibus, et Regni 
Nobilibus nobiscum adjudicantibus eandem Terram superior Cassa voca- 
tam cum praefata villa intra Metas ejusdem per dictum Magistrum Bodis
laum collocata sub praescriptarum Metarum térni inis, ac cursibus anno- 
tatis Judici Juratis, ac Civibus de Cassa eo jure, quo eis dignoscitur 
pertinere perpetuo possidehdam reliquimus, et comisimus nostra Jiulici- 
aria authoritate mediante salvis juribus alienis, praefato Magistro Bodislao 
perpetuae taciturnitatis silentium imponentes ab eadem. In cujus rei 
memóriám firmitatemqne perpetuam praesentes concessimus Eisdem Civibus 
Literas Nostras privilegiales pendentes Authentici sig'illi nostri munimine 
roboratas. Dátum in Vissegrad vigesimo secundo die Octavorum Festi 
Beati Georgii Martiris praedictarmn Anno Domini Millesimo Tercentesinio 
sexagesimo quarto.

Nos Ludovicus Dei Gratia Rex Hungáriáé memoriae commendamus 
tenore praesentium, qnibus expedit universis : quod commodosae utilitati 
íidelium civium et hospitum nostrorum de Cassa regia liberalitate invi- 
gilare cupientes et eosdem gratiarum dón is cupientes ampliare ad devo- 
tam, et humilem ipsorum smpplieationem eidem civibus nostris de Cassa 
annuimus ex gratia speciali ut iidem a modo in sigillo ipsius civitatis 
secreto et missivo ac vexillo formám clypei de signo nostro Regio extor- 
tam et desuper videlicet cum tractu seu Linea flavi coloris tribns imagi- 
nibus Liliorum compaginatam et subtus quator Lineas rufas et totidem 
albas lateraliter in perpetuum gestare valeant atque possint. Dátum sub 
nostro sigillo decreto testimonio Litterarum, quas in forma nostri privi- 
jegii sub hoc nostro sigillo pro ipsis civibus redigi faciemus, dum nobis 
fuerit adportata, in Diosgyeor feria secnnda ante festum ascensionis 
Domini II509.

Sigismundus Dei Gratia Romanorum Rex semper Augustus, ac 
Hungáriáé, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae etc. Rex. Omnibus Christi 
Fidelibus tam praesentibus, quam futuris praesentium notitiam habituris 
salutem in eo, qui dat Regibus regnare, et victoriose Triumphare. Et si 
Regiae Liberaiitatis copiosa benignitas cunctos, sibi subjectos piis favo-



ribus prosequitur, illis tamen gratiae suae Munera propensius impertitur, 
a quibus grata devotionis obsequia juxta ingruentium negotiomm, et 
temporum qualitates certis experientiae argumentis se conspicit sus- 
cepisse. Proinde ad nniversorum notitiam tani Praesentium, quam 
Futurorum barum serie volumus pervenire quod Fidelis noster di- 
lectus Magister Ladislaus dictns Knol Juratus Сіѵія nostrae Civitatis 
Cassoviensis, Nostrae serenitatis adiens conspectum, nostrae Majestati in 
sua, ac Judicis, Juratorumque Civium, et totius Communitatis Ejusdem 
Nostrae Civitatis Cassoviensis Nominibus, et in Persótiis bumiliter, et 
devote supplicavit, ut ipsis de nostrae Regiae Liberalitatis benignitate id 
concedere et annuere dignaremur, ut ipsi Arma in praesentium Litera- 
rum Nostrarum Capit.e depicta in sigillo ipsius Civitatis Missili, et secreto, 
ac vexillo deferre valeant, atque possint. Nos itaque animadvertentes 
fidelia servitia eorundem Civium et hospitum quibus ipsi circa nostram 
Majestatem, et negotia Regni nostri ab eorundem servitiorum ipsorum 
Exordio in continnata fidelitate semper adstiterunt, et praefati Regni 
nostri Hungáriáé Commodis studiosius intendemnt, nulla temporis ad- 
versitas eos pervertit, nulla tempestatis Clades in duas partes claudicare 
coegit, neque a, Nobis tanquam a naturali et proprio Domino ipsorum 
ullo unquam tempore recedentes deviarunt, séd gressns ipsorum in se- 
mittis solicitae Fidelitatis plena soliditate perficient.es, et in commotione 
qualibet immobiliter perseverantes, non sunt passi eorum laudabilia ve- 
stigia commoveri, neque aliquatenus éominutari, sicuti in omnibus prae- 
missis nos í’acti Experientia docuit, et evidentia palpatae veritatis instruxit. 
Et quanquam ipsi pro huiusmodi eorum fidelitatibus, et fidelium servi
tiorum praectaris Meritis, et sincerii complacentiis per ipsos nobis 
multifarie, multisque modis ad commodam, perpetuamque utilitat.em 
Ejusdem Regni nostri cum omni sinceritatis Zelo, et solicitudine indefessa 
exhibitis, et impensis digniori dono, et amplioris Regii Muneris antidoto 
per nos non immerito forent. praemiandi, vernm tamen in aliqualem 
praemissorum obseqniorum, et meritorum ipsorum retributionis Beneficium, 
et ad particularem reoompensationem, ut Regia Munificentia exbilarati, 
et etiam alii eorum exemplo ad fidelitatis opera complenda ferventius 
animentur, et incitentur. Supplicationibus praefati Magistri Ladislai per 
ipsum nominibus, quibus supra Nostrae Majestati porrectius exauditis, et 
clementer admissis eidem Civibus, et hospitibus animo deliberato, et 
ex certa scientia Nostrae Majestatis duximus annuendum, et concedendum,
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ut ipsi praescripta Arma in Capite, seu principio praesentmm Literarum 
Nostrarum deseripta, et pietoris Magisterio distinete depicta in eorum 
Sigillo secreto, et Missili, ac vexillo in perpetuum gestare, et deferre 
valeant, atque possint. Ilarum Nostrarum , quibus sigillum Nostrum 
appensum est , Testimonio Literarum mediante. Dátum Posonii Die 
Dominico proximo ante Featum Puriíicationis Virginis Gloriosae Anno 
Domini Millesimo quadringentesimo Vigesimo Tertio. Regnorum Nostro
rum Anno Hungáriáé etc. Trigesimo sexto, Romanorum Decimo Tertio, 
et Boliemiae Tertio (L. S .) Joannes Hebenstrajt m. p. Comissio propria 
Domini Regis.

Ladislaus Dei Gratia Hungáriáé, Boliemiae, Dalmatiae, Croatiae, etc. 
Rex, Austriaeque, et Styriae Dux, nec non Marchio Moraviae etc. Vobis 
íidelibus nostris grate dilectis Judici, Juratis Caeterisque Civibus, et toti 
Communitati Nostrae Ci vitat is Cassoviensis, salutem, gratiamque Nostram 
Regiam et favorem. Magna magnae Fidei, et fidelitatis vestrae excre- 
verunt Merita, stabili obsequio, et constanti animo cum illata, quibus 
publico Jure, et honesta quadam necessitate impellimur, ut vestris votis 
tani favoris, quam honoris a nobis emeriti debita persolvamus. Cum 
enim praecipua sit conditio Regalis curae Nostrae, ut singuli fideles 
statum nostrum pronioventes praemii quaesiti vicém recipiant, vobis 
tamen, et vestrae Communitati tanto propensius afficimur, quanto magis 
vos plurimae tribulationis igne probatos, in íide constantes, Fidelitate 
integros, et omni operum virtute praesentes cognovimus. Quamobrem 
inter alia, quibus laude dignam fidelitatem vestram honorare, decorareque, 
et in altiora status vestri ornamenta sublevare intendimus considerantes, 
et attendentes fidelissima vestra Obsequia, fidemque puram, et affectio- 
nem ad Nos servatam, quibus a primaevo Natali nostri ortus tempore 
inter niultas Regni, et Regnicolaruni Nostrorum dissensiones, ac turbines 
inter quos videlicet, Nos orbatam Parentibus infantiam aetatemque apud 
alienum aeducationem agebamus, per continuuni successum, varia, et 
magna propter Nos, et Nostrum Jus, ac nomen hostilia passi grava- 
mina, experti insultus insuper duros, et casus Nostro Culmini, usque ad 
hős Regiminis Nostri dies contantissime adhaerando piacere, et complacere 
studuistis, vobis, et cosequenter Civitati nostrae praetaetae Arma, seu 
Decoris Insignia videlicet: Clipeum cum forma Arniomm regalium, ut



puta octo lineis latis, vulgo Strech transverse productis per vicém inter- 
positam rubeis, et albis cum differentia, et suppositione trium liliorum 
aureorum in campo flavo compositum, quibus liactenus ex beneíicia collati- 
one Praedecessorum Nostrorum Divorum Hungáriáé Regum usi estis, ex 
certa nostra scientia innovantes eidem Armis seu Clipeo Armorum, Coronam 
Auream super addidimus, et incorporavimus, atque jugiter, et perpetue 
in eodem Armorum Clipeo deferendam super posuimus, ac dedimus, imo 
addimus incorporamus, et conferimus, praesentibusque Mera Regiae 
potestatis plenitudine ex speciali gratia elargimur, ea scilicet ratione, et 
causa, ut ex hoc constantissimae fidelitatis vestrae, qua in nostris, et 
coronae nostrae múltúm oportunis obsequiis inviolenter praestitistis apud 
Posteros, et praesertim futuros successores nostros efficax pro vestra laude, 
ac decorum memorabile permaneat. Quibus quidem Armis jam expressis, 
videlicet Clipeo supraspecificato cum Corona Aurea superposita, et eisdem 
armis incorporata, nec 11011 cum Imagine, seu forma Angeli in fronté 
cruce signati, éundem clipeum armorum cum Corona tenentis, aliisque 
oportunis ipsorum ornamentis, prout et quemadmodum in principio seu 
Capite praesentium literarum Nostrarum Pictoris arte suis approperatis 
coloribus depicta sunt, vos, vestrisque successores, Cives scilicet, et 
Communitas dictae Civitatis Nostrae Morealiarum Liberarum Civitatum 
Nostrarum Armis utentium a modo perpetuis semper futuris temporibus 
in Bigillis, vexillis, Cortinis, velis, et generáli tér in quibuslibet actibus, 
et exercitiis, ac locis úti, et gaudere, ac ea deferre possitis sub eisdem 
gratiis praerogativis, honoribus, et libertatibus, quibus aliae Liberae 
Civitates Armis utentes de jure, vei Consvetudine gaudent, et fruuntur. 
Caetenun ex Abundantiori plenitudine Nostri favoris, et gratiae volentes 
praetactam Armorum innovationem, quae inter alia oportuna etiam in 
Vestrae Communitatis Sigillis deferetis amplioribus ornamentis decorare 
indulgemus tenoré, et vigore praesentium, ac concedimus vobis, ac eis
dem Communitati vestrae, ut lnne imposterum perpetuis temporibus uni
versis quoad hujusmodi, sigillum, seu Sigilla Communitatis Vestrae cera 
rubea úti, cum eademque more Civitatis nostrae Budensis omnia privi- 
legia, omnesque Literas Juridicas, Testimoniales, causales, Sententionales, 
Missiles quoque, seu epistolas vei alias quas cűnque sigillare, et consig- 
nare, in pendenti vei in appresso valeatis, et ad id plenam, et liberam 
habeatis facultatem, ex praesfénti Nostra annuentia, et concessione Speciali. 
In quorum omnium robur, et Testimonium Praesentes concessimus Literas
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Nostras pendentis secreti sigilli nostri, quo ut Rex Hungáriáé, utimur, 
Munimine röboratas. Dátum Posonii Feria quarta proxima post Festum 
Beathae Dorotlieae virginis, et Martyris Anno Domini Millesimo quadrin- 
gentesimo quinquagesimo Tertio. Regni autem Nostri Hungáriáé Anno 
Tertio Decimo. Commissio propria Domini Regis, ex Deliberatione Consili- 
ariorum Joannes Episcopus varadiensis Cancellarius.

X I I I .
Matliias dei gracia Rex Hungarie Bohemie etc. Fidelibus nostris 

Prudentibus et Circumspectis Judici Juratisque et communitati Civitatis 
nőst re Cassoviensis, Saluten et gráciám Qantos láb o rés, et impensas, 
contra Boliemos liereticos non parcendo proprie persone nostre, hactenus 
babuerimus, nedűm vobis verumeciam aliis íere nacionibus, eque notum 
esse credimus. Nunc autem ceptum opus ad finem prosequi intendentes, 
personaliter adversum liereticos, predictos, cum omnibus copiis et genti- 
bus nostris campuni tenemus. Pro cuius rei expedicione cum adlmc amp- 
liori facultate egeamus, Mandavimus fideli nostro Magnifico Nicolao 
Chwpwr Waywocle Transsilvano, ut ipse post maiestatem nostram 
quam plures gentes transmittat, quod nequaquam absque certa summa 
pecunie, et speciali vestro adiutorio liacvice fieri potest. Quamobrem 
íidelitat.i vestre íirmiter mandamus, quatenus receptis présén tibus* 
infra quintumdecimum diem diei exliibicionis presencium duó milia flo- 
renorum auri, prefato Nicolao Chwpwr, waywode, celeriter mittere debe- 
atis ut ipse dictas gentes post nos tempestive mittere possit, et pro hac 
re ad nos 11011 mittatis quoniam eos vacuos remittemus. Scitote insuper, 
quod si ex negligencia vestra, quod absit, huiusmodi gencium transmissio, 
retardabitur, vobis 11011 sine periculo, et dampno vestro, imputabimus. 
Taxam verő ordinariam, e medio vestri in proximo provenire debentem 
vobis pro hac complacencia relaxabimus. Dum autem, altissimo conce- 
dente, revertemur, tam de his quam preteritis complacenciia vobis favo- 
rem nostrum regium ostendemus alioquiu commisimus et presentibus 
striccius committimus Annofcato Nicolao Chwpwr Vaywode ut ipse 
vos ad premissa íacienda per omnia gravamina vestra astringat, 
autlioritate nostra sibi per nos commissa mediante. Presentes autem, 
quas reddi iubemus presentanti, absente secreto sigillo nostro, Anu- 
lari sigillo consjgnari fecimus. Dátum in Broda hungaricali feria
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Nos Mathias .Dei gracia Rex Hungarie, Bohemie etc. tenore 
sencium signiíicamiis, quibus expedit universis, quod nos cum ad non- 
nullorum fidelium nostrorum humillime supplicacionis instahciam, per 
eos pro } arte fidelium nostrorum prudencium et Oircumspectorum Judicis 
et Juratorum, ceterorumqúe ( i.viuin et liospitum Civitatis nostre Cassovi
ensis, nostre propterea porrectam Majestati, tűm eciam ex gracia speciali 
eisdem Civibus et Communitati dicte Civitatis nostre Cassoviensis illa 
m un éra strennalia, que singulis annis, circa festum circiunscisionis Domini e 
medio ipsöram Civium provenire debent, a die datarum presencium, 
intra spácium decem integrorum annorum post se consequentcr affuluro- 
rum computando, remisimus et relaxaviinus, imo remittimus et 
mus presencium per vigorem, ita tarnen, quod ipsi ('ive* hujusmodi 
munera strennalia, 'que nobis intra ipsos decem annos, dare et solvere 
deberent, ad fabricam ecclesie ipsorum exponere et dispensare debeant, 
et teneantur; quo circa vobis íidelibus nostris universis et singulis Ex- 
actoribus hujusmodi nmneruin strennalinm presentibus et futuris, hamm 
serie strenue precipientes mandamus, ipsos a modo deinceps prefatos 
Cives et Communitatem dicte Civitatis nostre Cassoviensis ad solucio- 
nem hujusmodi munerum strennalium intra prescriptum tempus attine-
ret compellere, vei eos propterea in personis rebusque et bonis ipsorum

16

quarta proxima ante festum Invencionis sancte crucis Anno domini 
millesimo quadringentesimo septuagesimo Regni nostri Anno tredeci- 
ino Coronacionis verő septimo.
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impedire, molestare seu damnificare nusquam et nequaquam presUmma- 
tis, et nec sitis ausi modo aliquali; présén tibus perlectis exhibendi resti- 
tutis. Dátum Bude in Dominica Quasimodo, Anno Domini Millesimo 
Quadringentesimo septuagesimo secundo.

Nobili et circumspecto Joanni Thoklar Judici Civitatis Cassoviensis,
^  — . » * * *  •  — — •  - e  ‘ щрщтъ.т * * * *  ■ m*}

ac Dictatori etc. Amico nostro honorando. Nobilis et circumspecte 
Amice nobis honorande. Scituri, quod celebritas nupciarum Serenissimi 
Dni nostri Regis, at quas et vus venire debetis, jam aderit. Nam 
octavo die affuturi festi beati Martini Episeopi et Confessoris, Illustris 
Domina filia Dni Regis Neapolie, Doniina scilicet nostra graciosissima, 
procul dubio Albe Regali constituetur, necesse enim est ut ad dictas 
nupcias Dni Regis certe olle et alia coquine necessaria ut infra patet 
disponi debeant. Item emantur et disponantur olle magne . . . .  ex 
quibus X olle tani magne sint in quibus duó boves coquere debeantur, 
item olle XX sint tales in quibus duabus unus bős coquere debeat, cetere
olle sint mediocres et minores. Item fiant serpenye..........Rosthel............
Wasnyas L, coclearia ferrea . . . quorum coclearium média pars üat rostás, 
média verő pars merijtewkalan, Bard Cliontwago XX Culteli vulgo 
ЛVágokes XX, Quapropter requirimus vos, et in persona Regie Majestatis 
committimus vobis, quatenus statim visis presentibus preseriptas rés co- 
qnine Regie Majestatis necessarias adinvenire et precia earumdem de 
contribucione Reine Mattis ad racionem Domini Reg is exolvere velitiso o
et debeatis. Item ad racionem Dni Regis currus appreciat et dictas 
cum aliis adtinent una vobiscmn apportare velitis. Solucionem aufcem 
omnium rerum tempore suo a vobis ad racionem recipimus. Secus nulla- 
tenus faciatis. Ex Buda feria sexta ante festum beati Martini Episeopi 
et Confessoris Anno Domini Millesimo Quadringentesimo Septuagesimo 
fcexto. In his nulla mora fiat. Georgius Prepositus, Georgius Preposi- 
tus Quinque Ecclesiensis Thesaurarius Regie Majestatis.

Wladislaus Dei Gratia Rex Ungariae et Bohemiáe etc. Fidelibus 
nostris prudentibus et circumspectis Judici, et Juratis, caeterisque civibus, 
et toti communitati civitatis nostrae Cassoviensis, salutem, et gratiam. 
Cum ad Regiac dignitatis celsitudinem, eiusque Majestatem Augustam; 
cujus ad exemplum ut plurimum subdifeorum animi componuntur, hoc



inprimis perfcineat; ut suörnm merita, virtutes, et servitia semper aequa 
lance perpendat, ut neque delinquentibus nimia indulgentia se facilem 
semper praebeat, quo ex impunitate licentia, et ex ea audacia delinquendi 
cre?cat, neque bonorum egregiis facinoribus, rebusque praeclare gestis, 
immortalisque glóriáé memória dignis praemium desit. Quorum altero 
m aló rum, improbornmque petulantia, et insolentia refraenatur, coercetur- 
que; altéra verő benemerentium animi, et his virtutum igniculi insiti 
excitantur, inflamanturque, omninm denique malorum, et periculorum 
Constanta, fortique animo in rebus duris, et adversis perpessorum 11011 

solnm immemores, séd etiam imposterűm ad quaevis aggredienda, tole- 
randaque adversa, ex quo virtuti omnia parent, ceduntque, majori stúdió, 
Zeloque alaöriores redduntur. Quum natura ipsa in rebus humanis 
ita redditum, comparatumque sit, et ut etiam praeter baec ex Regiae 
dignitatis nostrae officio sincerum privati, publicique muneres tenorem 
servaremus, jam saepius illa fidelitatis, et constantiae vestrae argu- 
menta, quo semper in hoc Regno nostro Hungáriáé uniee claruistis, 
animo nostro repetentes, nolentes ea obscuritate quadam neglecta 
jacere, sepultaque tegí, aut oblivione e memória mortalium intercipi 
séd potius etiam posterio omnibus perpetua nominis. et famae vestrae 
testatione signari, aliqua saltem vei hisce literis, quae in felici nostra 
exaltatione, et in ingressu ad hoc Regnum nostrum pulcherrime edi- 
distis, commemorare statuiinus. Et imprimis laudandam illám, et nullo 
unquam seculo delendam constantiam vestram, quam tunc nobis, et
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huic Regno nostro declarastis, recensendam duximus. Nam dum supe- 
rioribus his annis, et in principio regiminis nostri varii motus, varia- 
que bella, potiundi huius Regni gratia orti fuissent, et inter alios 
Principes serenissimus Princeps quondam Dominus Albertus Poloniae 
Rex Fráter noster charissimus felicis memoriae, tunc solum modo Dux 
existens, cum valida manu, ac numeroso exercitu contra Nos, et hoc 
Regnum venisset, hocque ipsum Regnum ambiens, inter alia loco, quae 
jam in deditionem suam devenissent, etiam civitatem illám Cassoviensem 
occupare volens, ipsamque ob id dura obsidione cinxisset; Vos tunc 
revocatis in animo pristinis vestris virtutibus, quas semper, et potissimum 
in adversis hajúé Regni Divis Hungáriáé Regibus, praedecessoribus nostris 
sincera íidelitate magnaque integritate, more progenitorum vestrorum, 
ostendistis. Statuistis, consveta vestra gravitate, et íidei firmitate omnia 
extrema potius perpeti, quam a nobis, et sacra huius Regni nostri corona



desciscere , lábeque aliqua infidelitatis candorem nominis vestri contaminare, 
hostiumque circumfVisornm, vos praeceteris omnibus arabieniium, nunc 
blaiidas appellationes, pollicitationes multas, nunc minas feroces fortissime 
sprevistis, Tandem cum obsidione longa, et dura cincti essetis, murique 
vestri variis tormentprum generibus quaterentur, prosternerenturque, quid 
virtus in adversis valeat, vos speciosissimo exemplo declaratis. Nam nec 
ferro, famer, vigilia, neque illius rei penuria, neque laboré ullo fracti estis, 
séd huiuscemodi longae et saevae obsidionis incommoditates, qna vos sine 
intermissione praemebat, semper invicto animo, vei in anni parte saevis- 
sima propriis sumptibus, non sani gravi sangvinis efusione pertulistis, 
corporibusque vestris pro custodia, stationeque murorum, die noctuque ob- 
jectis, hostimn terribiles impetns, tela adversa, infestos ictus crebra vul- 
nera pericula múlta, semper erecto лп іто , pectore adverso excepistis, 
et quod admirabilins est, non modo tam impiornm liostium impetus fortiter 
sustinuistis, verum etiam in tantis vestris laboribus, s^epe numero in hos- 
tium stationes magnó animo irrumpentes, pulcliram inde victoriam cum 
ingenti liostium clade, et spolio reportastis, nec ullis modis, ac viis ad 
deditionem compelli potuistis, quin fór ti animo tam gravem obsidionem 
ferentes, quousque nos tandem, vos invictos Atliletas, e manibus liostium 
ductus et auspicio nostro liberavimus, ruptisque obiciluis, et portarum 
vestrarum repagulis, quae diu clausae liostium conatibus nulla via pat.u- 
ere, redditusque conspectiis no-ster vobis, quo miro desiderio tenebamini, 
nos una cum Praelatis, Baronibns, Proceribus Regni nostri bilari vultu, 
animo laetissimo, facic sincero, íide inviolata, excepistis, vobisque dies 
ille ingressus nostri omriium merítő pulcherrimus, gratissimus et lucidis- 
simus effulsit, talique, ac tam memorabili et praeclaro facinore, dum pro 
defensione, et conservatione illius auspicatissimae urbis nostrae, quae hitius 
Reg'iii nostri in eo loco singulare existit propugnaciilum, anmio infracto 
acerrimae decertastis, nobis abunde illám eximiam vestram fidelitatem con- 
stantia imúncibilem, quibus semper majores vestri claruerunt, testatam 
reliquistis. ü t  igitur tantam \’irtutem vestram, quae in adversis, semper 
clarior enitescit, perpetua laudis et glóriáé vestrae testificatione immortali- 
tati comendarenms, utque vestra merita ainplissimo praemio digna, vestra- 
que praeclara facta, etiam testimonio nostro locupletissimo, omnibus 
Hungáriáé Regibus, successoribus nostris comprobaremus, posterisque 
omnibus vestra constantia, íidelitas summis efferenda laudibus, clarissime 
innotesceret, haec arma, videlicet; angelum, veste auro intexta, coloris
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Amethistini sucinctura, flavam, et calamistratam, comam strophio, sive 
serto gemmato pressam, in cuius fronté ex hoiuscemodi eorolla capitis 
diademati crux aurea prominet, utraque alá angeli coloris coelestini, 
micis aureis interliicet, tenens ambabus manibus scutum insigne, sum- 
mum eius in formám metae eversae éffigiatiim, imum verő in modumo  i
turbinis fastigiatnm, in scuti angelo gemino snperiore ex utroque latere 
galea aureis tibulis locata, ex quarum sumitate flores pendnli variorum 
colorum, veluti vento agitati, sparguntur, utrique galeae corona aurea, 
imposita, ex coronis singulis singulae alae prominent, quarum plumae, 
et pinnulae tenuiores, brachia alarum vestientes sunt coloris coelestini 
punctis aureis splendicantes, pennae verő protensiores, longioresque, et 
extremae, in altumque prorumpentes, sunt coloris crocei. In medio verő 
singularum alarum sunt singula lilia aurea, scuti autem pars superna 
est coloris coelestini, continens per longitudinem tria lilia aurea, in rnedie- 
tate autem scuti pene usque ad infimum est campus ruber in quo flliunt, 
stagnandoque labuntur qüatuor flumina nominatissima Danubius, Tibiscus, 
Dravus, Savus, primaria, specialiaque huius regni nostri insignia suo 
colore depicta, quae ipsis tamquam defensoribus, et propugnatoribus eius- 
dem Regni nostri per nostros Praedecessores Ungariae Reges gratiose 
collata existunt, quibus usque in praeseutia usi fuerint. In medio autem 
ipsius campi rubri IV. fhiminum praefatorum est aquilla média stans, 
erectaque collo tamen, et capite integra, coronam aurea.m capite gestans, 
rostro aurjwto, pedeque sinistro unguiculorum tenus aurato, lingva exerta, 
vibuanteque a cuius pectore linea aurea ad sinistram alam usque pro- 
tracta, summitasque eiusdem lineae figura trifulca terminatur, quae est 
Insigne nostrum gentilitium, et avitum, quo ex singulari favore nostro 
Regio ornavimus, quam iám tempó re felicis nostri Regiminis sibi immor- 
talibus facinoribus peperistis. Scuti autem pars inferior, in campo coloris 
coelestini, linea satis ampla rubra, quatuor Tescellis aureis intextis sejun- 
gata, a primo dextro angulo in imum angulum sinistrum descendens, 
intersecatur. Supra quam Lineam in eodem campo est lilium unicum 
aureum, infra autem eandem lineam in eodem campo sunt duó lilia aurea, 
quae quidem Illustris Domina Anna Regina Consors nostra Charissima 
ex beneplacitate voluntate sua ex suis propriis armis eisdem fidelitati- 
bus A'estris, ob perpetuam rerum bene feliciterque pro deíensione Regni 
huius et conservatione istius Civitatis Nostrae Cassoviensis gestarum, 
memóriám benigne favorabiliterque concessit, prout haec omnia in Capite,
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seu prinoipio praesentium Literarum nostrarum pictoris non indocta manu 
suis characteribus et íignris, et eoloribus facta, et depieta sünt, vobis 
animo deliberato, et ex speclali gratia nostra Regia, et plenitudine autho- 
ritatis nostrae etiani consensu, et beneplacito praefatae Serenissimae 
Dominae Annae Reginae Conjugis Nostrae Cliarissimae, cuius armorum 
certam partém in his inseri, et innecti voluimus, dandum duximus et 
concedendum, vosque, et omnes posteros vestros lmiuscemodi laudis et 
virtutis testimonio sempiterno ornandum. Imo ex abnndatiori plenitu
dine nostrae speciális gratiae damus, concedimns et praesentibus elargi- 
mur, ut vos, vestrique haeredes, et posteritates universae, praescriptae 
ai ma, et virtutis vestrae insignia a modo imposterum, ubique in Praeliisf, 
Bellis, Trojis, et aliis qnibusvis rebus et exercitiis militaribus, nec non 
sigillis, velis, Cortinis, Papilionibus, et in universum in quarnmlibet 
rerum et expeditionum generibus úti possitis, et valeatis, vestrique hae
redes in signum et testimonium paternarum virtutum, a quibus simili 
dono, et gratia nostra Regia provocati studeant non degenerare, Ferre, 
gestareque possint, et valeant, eisdemque nomine communitatis perpetuo, 
úti, frui, et gaudere, tantoque vehementiori stúdió inposterum nobis, et 
Regibus Hungáriáé successoribus nostris, et sacrae coronae Regni Hungá
riáé totis viribus, summa fidelitate, praecipua constantia, instar virtutum 
majorum suorum inservire contendant, quanto se largiore, ainplioreque 
praemio, et gratia nostra Regia donatos et ornatos esse conspexerint. In 
cuius rei memóriám, firmitatemque perpetuam praesentes literas nostras 
secreto sigillo nostro, quo ut rex Hungáriáé utimur, impendenti Commu- 
nitas vobis, ac Haeredibus, et posteritatibus vestris universis duximus 
concedendas. Dátum Budae in festő conceptionis virginis Gloriosae, 
Anno Domini Millesimo, Quingentesimo, secundo, Regnorum nostronuu 
Hungáriáé, etc. Anno tredecimo Bohemiae verő tricesimo tertio.

•   

Nos Benedictus Kisdy Dei, et Apostolicae Sedis gratia Episcopus 
Agriensis Comitatuum Heves, et Utriusque Szolnok Supremus, et perpe
tuum Gomes, Sacrae Caesareae, Regiaeque Majestatis Consiliarius etc. 
Ezechielis l^rophetae Verbis, et Ipsiusmet Officii Nostri Pastoralis ob- 
ligatione excitari cogitavimus, quumodo oves, quas utcunque dispensas 
ex Majorum Nostromm manibus accepimus, congregemus, et pascamus 
in Montibus Sanctis, іц Bivis saluberrimi', et in pascuis uberrimis, ut



requiescant ad virentia Herbamm et in pascuis pinqnibus Divinarum, 
Humanarumque Scientiafum alantur, et oportune accidit praesentia Patrum 
Societatis Jesn in Regi a Űrbe Cassoviensi, quorum hoc in genere Studium, 
fidelitas, et felicitas Orbi curtcto est manifesta; qualiter videlicet non 
solum suis indefessis laboribus publicis et privatis omnem aetatem, et 
sexum contendunt a tenebris vitiorum et haeresum, ad veram lucem virtu- 
tum, et Fi dei adducere; séd insuper se cum omnium Natiónum approba- 
tione, et fructu docendae addicunt Juventuti; ex qua bene moratos 
Cives, sapientes et eruditos Provinciarum et Ecclesiarum Rectores decer- 
punt Provinciáé ac Regna. Nos ergo honim praesentia Patrum exhilaráti 
curas intendimus, ut aliquod peculium de nostro comportaremus, et ex 
illő erigeremus, et fundaremus Studium Universale seu Academiam a 
dictis Patribus administrandam, quae potissimum nostrae Dioecesi Amp- 
lissimae sane singulariter consuleret, formateque idoneos Magistros, per 
quos et Pátriáé bono, et Parochiis suis Pastoribus destitutis pröviderentur. 
Quorum inopia hactenus, quantum obfuit, et Ecclesiae Dei, et afflictae 
Pátriáé nostrae quis non videat? quis non defleat? itaque egimus cum 
Admodum Reverendo Patre Joswino Nickel Societatis Jesu Praeposito 
Generáli, ut huic Erectioni Universitatis in Collegio Cassoviensi Socie
tatis Jesu assentiretur, ejusque curam in Societatem recipiendo certis 
conditionibus, ac modis administrari facérét. Quam oblationem nostram 
cum idem Admodum Reverendus Páter Generális nomine totius Societatis 
ultro ac lubens acceptaret, Nos quoque ultra priorem Collegii Cassoviensis 
Societatis Jesu fundationem, quae tamen necdum ádaequate completa 
est in omnibus punctis illáesam permanentem, et reditus alios, quos hucus- 
que Collegium Cassoviense bábuit Reverendo Patri Francisco Topos ejus
dem Collegii Societatis Jesu Cassoviensis Rectori, primum quidem Talle- 
rorum Triginta Millia, hoc est: quadraginta quinque Millia florenorum, 
j)őstmodúm verő decem Millia Tallerorum, seu quindecim Millia floreno
rum, in universuna quadraginta Millia Tallerorum, seu Sexaginta Millia 
florenorum ex propriis nostris plene et integre per manus tradidimus, 
et consignavimus. Hanc ergo summám volumus a Societate ita applicari, 
ut ex fructibus illius Summáé, et Aediticium Collegii, Scholarumque adap- 
tetur ad usus commodiores cum aliquo Bibliothecae, et domesticae supel- 
lectilis accremento, et Professores necessarii de more, et Consvetudine 
Societatis, cum aliquot ejusdem Societatis Scholasticis sustententur finito 
Scholarum ct Collegii aediíitio, cedat nihilominus haec tota fundatio in
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sustentationem tam Professorum Academiae necessariorum, quam Scho- 
lasticorum de eadem Societate ex quibus educaudi sünt Magistri, Con- 
cionatores, et Confessarii bono Pátriáé juxta Institutum Societatis deser- 
vituri. Investient autem Patres saepe fatam pecuniam in loco securo, 
ut non fraudemur fruetu, quem cupimus esse perennem, more Fontium, 
ut in posteris quoque nostris etiam post has nostras exuvias Corporis 
Mortalis depositas vivamus, et fructificemus bono animae nostrae, nec 
non Catholicae Sanctae Romano Ecclesiae, ac dilectae Pátriáé. In casu 
autem (quem non speranms, et Deus Clementissimus avertere dignetur) 
quo per injurias Temporum et Belli impetum Societatem alio transmig- 
rare, et longo tempore, multisque annis ab hac Dioecesi abesse contin- 
geret, cujus longioris absentiae Tempus conscientiosae Superiorum Socie- 
tatis Jesu prudentiae committimus: tunc summám illám partin, volumus 
ex aequo tűm in operarios Societatis, tűm in Alumnos, qui huic Dioecesi 
in statu Ecclesiastico servire possint. Secus, si cito iterűm spes redeundi 
foret; nam in eo casu Societas praedictae Summáé Censum pro damnis 
reparandis, quae in tali Bellico motu evenire solent, pro se reservandi 
facultatem habeat. Tenebitur autem Societas Logicam jam inchoatam ex 
nostra anticipata benevolentia dato caritativo subsidio continuare; Suc- 
cessivis verő annis consequenter habeantur trés Cursus Philosopiiici cum 
Ethica, et Mathematica cum duobus item Scholasticae Theologiae Profes- 
soribus, et unó Sacrae Scripturae Interprete, altero Casuum, Tertio Contro- 
versiarum, nec non, et Sacrae Lingvae Professore, promotioresque ad 
gradus Academicos more alibi consveto peragantur. Volumus praeterea hanc 
Academiam a nobis erectam perpetuis temporibus manere in hac nostra 
Dioecesi, et quidem in Regia Űrbe Cassovia; quodsi id non liceret, certe 
maneat intra Dioecesim in alia opportuna Civitate, et loco: Successoribus 
autem nostris Episcopis Agriensibus et Sede vacaníe Capitulo Agriensi, 
et si nullum aliud Jus in lianc Universitatem totam aere nostro, úti 
dictum est, per nos erectam concedi volumus, praeter id, quod jure com- 
muni concessum est Locorum Ordinariis; quia nobis de Patrum diligentia, 
et amore Justitiae, bonique communis abunde constat, iisdem tamen 
valde comendatam volumus esse hanc Universitatem, tamquam Tliesau- 
rum quem nos hisce novissimis Temporibus invenisse gratulamur. 
Quare Eisdem Incrementum, et at Majora promotionem magnó eífectu, 
et juxta Zelum, quo in Salutem Pátriáé feruntur commendamus, salva 
in omnibus Profesborum quiete, et salvo Lectionum ( (ursu, ac modo



Societatis, quem juxta Institutum smim servat in regendis Academiis- 
Quae omnia quemadmodum a nobis púra, et sincera intentione promo- 
vendae Catholicae Religionis, ac Pátriáé charissimae sublevandae profecta 
sunt; ita Deum per optimum Maximum ex animo precamur, adoretur hoc 
Sacrificium Bonae voluntatis, fundationisque nostrae uberem benedictio- 
nem largiatur; ut Sanctum nomen ejus laudetur, et glorificetur in Ae- 
temum! Ámen. Actum Jásoviae die vigesima sexta Februarii Anno Mil
lesimo sexcentesimo quinquagesimo Septimo. Benedictus Episcopus Agri-



NAGYOBB SAJTÓHIBÁK.

L a p s o r h e l y e t t : o l v a s a n d ó .
10 2 hosonlítván hasonlítván
15 14 folytandó folytatandó
25 22 várossá városa
27 29 keresztesvitézék keresztesvitézek
34 7 aurorum auroram
34 20 neveztetett neveztetett ki.
46 27 egyházzl egyházzal
48 24 föl föl
52 22 szél czél
55 18 perely perjel
63 24 foglaltatott folytatott
87 1 Veber Ferber
87 1 Engelbrecbt Kükelbrecht

132 20 nem volt derék fejedelme nem volt oly derék fejedelme
139 20 léttét létét
144 35 Ortelius III Ortelius II rész
150 17 óráig órára
162 16 huszonnégy huszonegy
169 27 lecsilapodása lecsillapodása
173 25 Angusto Augusto
213 7 eccedentibus accedentibus
224 0 , Saluten Salutem
224 9 Qantos Quantos
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