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Abstract: A letter of Stephen Bocskai written to the city of Banská Bystrica (Neosolium) 
from Szerencs is published and analyzed in this study, and the historical background is 
presented as well. The significance of this letter is shown by the fact, that it is the only 
known and yet unpublished letter of Bocskai addressed to Banská Bystrica. The copy of the 
document written in Latin can be found in the Österreichisches Staatsarchiv, Vienna. The 
letter can be connected to the military campaign in Spring of 1605 during the revolt of 
Bocskai against the Habsburgs (1604 – 1606) at the time of the Long or Fifteen Years’ War 
(1593 – 1606) between the Ottoman and Habsburg Empires. One goal of this specific cam-
paign was to occupy the mining towns of strategic and economic importance, including 
Banská Bystrica. The campaign was led by one of the captain-in-chief of Bocskai, Ferenc 
Rhédey, operating in the region of Lower Hungary, north-west of the Danube. Bocskai 
tried to get the city of Banská Bystrica side with him with promises and threats. In this 
official letter the general complaints were enumerated, which led to the revolt (the offence 
of liberty and Protestant religion). The military and political successes achieved in Transyl-
vania and in Upper and Lower Hungary are referred as well. The document contains some 
information about the movement of Turkish and Tartar auxiliary troops, who aided Bocskai 
as allies in the war against Emperor Rudolph. As we know from other sources, Rhédey at 
last occupied Banská Bystrica at 15 April, 1605. 
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Bádanie a skúmanie korešpondencie Štefana Bočkaja (István Boc-
skai, 1557 – 1606), ktorá sleduje najdôležitejšie míľniky jeho života, po-
núka pre historika množstvo príležitostí. S jej pomocou je možné odhaliť 
Bočkajovu sieť kontaktov i jeho okamžité politické postoje. Aj keď tento 

                                                 
∗ Štúdia vznikla s podporou grantu Collegium Hungaricum MÖB/50-27/2014. Zároveň 
ďakujem Dr. Sándorovi Lászlóovi Tóthovi za pomoc, ktorú poskytol pri prepise a analýze 
prameňa. 
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korpus korešpondencie čo do veľkosti obsahujúci 500 textov zďaleka nie 
je úplný, predstavuje bohatý pramenný materiál aj na obdobie Bočkajov-
ho povstania (1604 – 1606), ktoré vypuklo na konci tzv. dlhej, resp. Pät-
násťročnej vojny (1593 – 1606) medzi Habsburskou monarchiou 
a Osmanskou ríšou. Táto štúdia prináša edíciu listu Štefana Bočkaja, 
ktorý na jar 1605 adresoval mestu Banská Bystrica (Neusohl), tiež analy-
zuje okolnosti jeho vzniku, ako aj historické pozadie. Dôležitosť textu, 
ktorý v ďalšom predstavíme, spočíva v tom, že je to dodnes jediný 
a navyše nepublikovaný list, ktorý Štefan Bočkaj adresoval mestu. 

Štefan Bočkaj tento svoj zachovaný list datoval 24. marca 1605, čo 
ho zasadzuje do skupiny listov, ktoré vznikli v Szerencsi. Výskum ko-
rešpondencie núka príležitosť na približnú rekonštrukciu Bočkajových 
presunov. Na základe toho možno konštatovať, že sa v dobe medzi 8. 
marcom až 25. aprílom 1605 zdržiaval na hrade Žigmunda Rákociho 
(Zsigmond Rákóczi) v Szerencsi ležiacom v Zemplínskej stolici. Ide 
o obdobie, ktoré bolo prípravou k szerencsskému snemu zahájenému 17. 
apríla 1605 a k tohoročnej jarnej vojenskej výprave. Podľa mojich zistení 
môžeme do tohto obdobia datovať 34 edovaných a 18 nevydaných do-
kumentov, spomedzi ktorých v 46 prípadoch vystupuje Bočkaj ako pisa-
teľ listu.1 

Listy týkajúce sa v rovnakej miere diplomacie aj vojenských záleži-
tostí poukazujú na to, že Bočkaj v tom čase považoval za svoju hlavnú 
úlohu zorganizovanie snemu v Szerencsi a súčasne zaistenie vnútornej aj 
vonkajšej podpory pre povstanie. Cieľom uhorského snemu zvolaného 
do Szerencsu bolo rokovanie o potvrdení dosiahnutých výsledkov, 
o pokračovaní vo vojne v dôsledku neúspechu mierových rokovaní, resp. 
o ďalšom postupe.2 Korešpondencia nám odkrýva rozvetvenú sieť kon-
taktov. Možno identifikovať viac ako tucet Bočkajových korešpondenč-
ných partnerov.3 V záujme zaistenia podpory pre povstanie si Bočkaj od 
marca 1605 vymenil listy okrem iných s krajinským sudcom Štefanom 

                                                 
1 Tieto údaje zodpovedajú aktuálnym výsledkom mojej pripravovanej dizertačnej práce 
s názvom „Výskum a kritická analýza korešpondencie Štefana Bočkaja“. 
2 Magyar Országgyűlési Emlékek XI. (1605 – 1606). Ed. KÁROLYI, Árpád. Budapest, 1899, s. 
125. 
3 Krátky prehľad listov, ktoré Štefan Bočkaj v tom čase odoslal viď v: NAGY, László: Egy 
szablyás magyar úr Genfben. Hajdúböszörmény, 2000. s. 170-173. 
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Bátorim (István Báthory) z Ecsedu,4 ďalej s jeho dvorným kazateľom 
Lukášom Vadašom (Lukács Vadas),5 ako aj s jeho tajomníkom Štefanom 
Petőom (István Pethő).6 Pristaviť sa oplatí tiež pri 12 maďarských listoch 
Štefana Bočkaja, ktoré adresoval zadunajským stoliciam a magnátom a 
v ktorých im vysvetľoval ciele povstania a súčasne ich vyzval na jeho 
podporu.7 Pri porovnaní týchto exemplárov s jeho listami adresovanými 
                                                 
4 List Štefana Bátoriho z Ecsedu Štefanovi Bočkajovi datovaný 8. marca 1605 v Ecsede. 
BALÁZS, Mihály: Ecsedi Báthori István levelei Bocskaihoz. In: Acta Hungariae Litterarum 
Hungaricarum Tom. X-XI. Szeged, 1972, s. 45; porovnaj: Magyar Nemzeti Levéltár Magyar 
Országos Levéltár, (ďalej len: MNL MOL) P 108 Esterházy család hercegi ágának levéltára 
(= Archív kniežacej rodiny Esterházyovcov), Repositorium 46. Fasc. G. 238. Mikrofilm: 
14527. List Štefana Bátoriho z Ecsedu Štefanovi Bočkajovi datovaný 14. marca 1605 v Ecse-
de. BALÁZS: Ecsedi Báthori István levelei. s. 45-46; porovnaj: MNL MOL Rep. 46. Fasc G. 
241. Mikrofilm: 14527. List Štefana Bátoriho z Ecsedu Štefanovi Bočkajovi datovaný 25. 
marca 1605 v Berveni. BALÁZS: Ecsedi Báthori István levelei. s. 46; porovnaj: MNL MOL 
Rep. 46. Fasc G. 237. Mikrofilm: 14527. 
5 List Štefana Bočkaja Lukášovi Vadašovi datovaný 20. marca 1605 v Szerencsi. BOCSKAI, 
István: Levelek. Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította: BEN-
DA, Kálmán. S. l., 1992, s. 116-118; porovnaj: THALY, Kálmán: Bocskai István leveles köny-
ve. In: Magyar Történelmi Tár, Budapest, 1874, s. 66-67; porovnaj: MNL MOL, E 211 Lymbus 
Series III. XXXII Fasc. 113. fol. 11r-v. 
6 List Štefana Bočkaja Štefanovi Petőovi datovaný 20. marca 1605 v Szerencsi. BOCSKAI: 
Levelek, s. 118-120; porovnaj: THALY: Bocskai István leveles könyve, s. 68-69; porovnaj: 
MNL MOL E 211 Lymbus Series II. XXXII. Fasc.113. fol. 11v-12v. 
7 Listy, ktoré som preskúmala, boli napísané nasledujúcim adresátom: Österreichisches 
Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ungarische Akten, Allgemeine Akten (ďalej len: 
ÖSTA HHStA UA AA), Fasc. 147. fol. 78r–81r (adresa: fol. 82v) – predstavenstvo Vašskej 
stolice; ÖSTA HHStA UA AA Fasc. 147. fol. 74r-76r (adresa: fol. 77v) – predstavenstvo Mo-
šonskej stolice; ÖSTA HHStA UA AA Fasc. 147. fol. 58r-60r (adresa: fol. 61v) – Ladislav 
Poláni (László Polányi); ÖSTA HHStA UA AA Fasc. 147. fol. 54r-57r (adresa: fol. 58v) – 
Gašpar Šenei (Gáspár Sennyey); ÖSTA HHStA UA AA Fasc. 147. fol. 50r-53r (adresa: fol. 
54v) – Juraj a Krištof Bánfi (György a Kristóf Bánffy); ÖSTA HHStA UA AA Fasc. 147. fol. 
46r-49r (adresa: fol. 50v) – Tomáš a Ladislav Nádasdi (Tamás a László Nádasdy); ÖSTA 
HHStA UA AA Fasc. 147. fol. 42r-45r (adresa: fol. 46v) – Štefan Török (István Török); ÖSTA 
HHStA UA AA Fasc. 147. fol. 40r-41r (adresa: fol. 42v) František Baťáni (Ferenc Batthyány); 
ÖSTA HHStA UA AA Fasc. 147. fol. 36r-39r (adresa: fol. 40v) Mikuláš Zrínsky (Miklós Zrí-
nyi); ÖSTA HHStA UA AA Fasc. 147. fol. 34r-35r (adresa: fol. 36v) – predstavenstvo Ves-
prémskej stolice; ÖSTA HHStA UA AA Fasc. 147. fol. 30r-33r (adresa: fol. 34v) – Tomáš Séči 
(Tamás Széchy) (V tomto prípade sa pri datovaní pomýlili – pisár omylom uviedol pred-
chádzajúci mesiac: miesto apríla napísal marec.); ÖSTA HHStA UA AA Fasc. 147. fol. 26r-
29r (adresa: fol. 30v) – predstavenstvo Šopronskej stolice. Týchto 12 listov s odkazom na môj 
výskum naposledy citoval: PAPP, Sándor: Török szövetség – Habsburg kiegyezés. A Bocskai-
felkelés történetéhez. Akadémiai doktori disszertáció, Szeged, 2013. n. 534, s. 131. 
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stavom Šopronskej stolice, resp. všeobecne uhorskej šľachte nemožno 
identifikovať výraznejšie rozdiely.8 Za zmienku tiež stojí, že prostredníc-
tvom korešpondencie, prekročiac hranice krajiny, bol Bočkaj v kontakte 
aj s tureckým veľkovezírom Lala Mehmedom, belehradským pašom 
Muratom, temešvárskym pašom Hasanom, tatárskym chánom Tachtami-
som, tureckým sultánom Ahmedom I., moldavským vojvodom Jeremiom 
Movilom, valašským vojvodom Simeonom Movilom a ohľadne sedmo-
hradských záležitostí zas so Žigmundom Rákocim, Ladislavom Ďulafim 
(László Gyulaffy) a Jánom Petkim (János Petki).9 

Bočkai spustil svoju vojenskú ofenzívu na jar roku 1605 počas prí-
prav na snem v Szerencsi. Vojenské operácie riadil z Košíc, ktoré obsadil 
12. novembra 1604 a v ďalšom ich využíval ako svoje sídlo. Na cisárske 
vojská sa chystal zaútočiť zo štyroch smerov: na Spiš, na Liptov, proti 
pohraničným hradom na hraniciach Dolnej zeme a proti banským mes-
tám.10 Hlavným vojenským cieľom bolo obsadenie z ekonomického hľa-
diska mimoriadne dôležitých banských miest, ktorého realizáciou pove-
ril západný voj pod velením Františka Rédeiho (Ferenc Rhédey).11 

Nižšie publikovaný dokument datovaný 24. marca 1605 sa viaže 
k obsadeniu Banskej Bystrice. Ešte pred samotným predstavením listu sa 
oplatí pristaviť pri udalostiach, ktoré bezprostredne predchádzali jeho 
napísaniu. Bývalý fiľakovský kapitán František Rédei, ktorý zohral kľú-
čovú úlohu v bitke pri obsadení Banskej Bystrice, sa k Bočkajovi pridal 
v roku 1604. Ten ho vymenoval za hlavného veliteľa (campiductor) hor-
nouhorského vojska.12 Jazdecké oddiely generála Rédeiho sa 2. marca 
1605 objavili pri Banskej Bystrici, aby začali vyjednávať o kapitulácii 
mesta s richtárom Zalweinom, ktorého si odviedli do svojho tábora 
                                                 
8 BOCSKAI: Levelek, s. 131-137; porovnaj: THALY: Bocskai István leveles könyve, s. 78-82; 
porovnaj: MNL MOL E 211 Lymbus Series II. XXXII. Fasc. 113. fol. 17r-19r; porovnaj: NYA-
KAS, Miklós: Bocskai kiáltványa Sopron vármegye rendjeihez. In: Soproni Szemle, roč. 44, 
2006, č. 2, s. 180; PAPP: Török szövetség – Habsburg kiegyezés, s. 131. 
9 THALY: Bocskai István leveles könyve; BOCSKAI: Levelek. 
10 BOCSKAI: Levelek, s. 30. 
11 NAGY, László: A Bocskai szabadságharc katonai története. Budapest, 1961, s. 212. 
12 Ohľadom Františka Rédeiho viď: NAGY: A Bocskai szabadságharc, s. 181-182. Význam 
vojenskej hodnosti campiductor (po nemecky: Feldmarschall) bol „maršal”. Veliteľ jazdy, 
náčelník generálneho štábu, reálny vodca všetkých vojsk. Porovnaj: NAGY: A Bocskai sza-
badságharc, s. 110; BAGI, Zoltán Péter: A császári-királyi mezei hadsereg a tizenöt éves háború-
ban. Hadszervezet, érdekérvényesítés, reformkísérletek. Budapest, 2011, s. 65. 



Krisztina Juhász 

82 

v Uľanke.13 O dva dni neskôr (4. marca) obsadili mesto za účelom jeho 
obrany cisárske oddiely pod velením Gašpara Triebela. Na druhý deň 
bolo mesto vydané napospas plieneniu hajdúchov útočiacich na hrad, aj 
cisárskej posádky, ktorá ho bránila. K bitke oboch znepriatelených tábo-
rov, z ktorej vyšli víťazne labanci, došlo 6. marca pri Uľanke.14 Následne 
Rédei 12. marca obsadil Fiľakovo považované za najdôležitejšiu pevnosť 
línie pohraničných hradov banského okolia. Rédei o týchto udalostiach 
referoval Bočkajovi zdržujúcemu sa v Szerencsi na osobnom stretnutí.15 

Za týchto okolností vznikol Bočkajov list adresovaný mestu Banská 
Bystrica. Tento po latinsky napísaný dokument sa zachoval v kópii ulo-
ženej vo viedenskom Österreichisches Staatsarchiv. List začína latinskou 
intituláciou jeho pisateľa: „Štefan Bočkaj z Kišmarje, z Božej milosti knie-
ža Sedmohradska, pán Častí Uhorska (Partium) a sikulský župan“. Túto 
podobu intitulácie možno nájsť v listoch, ktoré vznikli v dobe od 12. de-
cembra 1604 do 20. apríla 1605. Zmena nastala voľbou Bočkaja za knieža 
v Szerencsi 19. – 20. apríla 1605.16 Odvtedy sa jeho intitulácia v listoch 
nachádza v podobe: „Stephanus Dei gratia Hungariae Transylvaniaeque 
Princeps et Siculorum Comes”, t. j. „Štefan z Božej milosti knieža Uhor-
ska a Sedmohradska a sikulský župan”.17 

Po obvyklej salutácii Bočkaj začína vecnú časť listu vysvetlením, čo 
ho primalo k vyhláseniu protihabsburského povstania a k chopeniu sa 
zbrane (arma sumere coegerit). Medzi menovanými všeobecnými príko-
riami, ktoré zasiahli celý štát sa najväčší dôraz kladie na spustošenie kra-
jiny, ktorá sa stala bojiskom protitureckej vojny trvajúcej celých pätnásť 
rokov a na porušenie slobôd vlasti, vierovyznania a svedomia (violataque 
patriae, vero relligionis et conscientiae libertate).18 Počas vojny sa do turec-
kých rúk dostali dôležité pohraničné hrady (Jáger/Eger, Kaniža/Kanizsa), 
čo znásobené stále sa zvyšujúcimi daňovými ťarchami a rabovaním cu-

                                                 
13 Uľanka je v súčasnosti mestskou časťou Banskej Bystrice, v minulosti boli samostatnou 
obcou v okrese Banská Bystrica. 
14 NAGY: A Bocskai szabadságharc, s. 213. 
15 NAGY: A Bocskai szabadságharc, s. 213-214. 
16 Ohľadom kniežacej voľby v Szerencsi viď NAGY: A Bocskai szabadságharc, s. 233; NAGY: 
Egy szablyás magyar úr, s. 173-176. 
17 Porovnaj: BOCSKAI: Levelek, s. 154-157. 
18 Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Wiener Hofkriegsrat, Akten des Wiener 
Hofkriegsrates, (ďalej len: ÖSTA KA HKR) 154. EXP. fol. 74. 
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dzích žoldnierov viedlo k čoraz väčšej nespokojnosti. Habsburgovci sa 
v roku 1603 rozhodli spustiť násilnú rekatolizáciu aj v Uhorsku, ktoré sa 
ku koncu 16. storočia stalo väčšinovo protestantským. Obsadzovaniu 
kostolov a zákazom protestantských obradov nasadil korunu artikul 
(zákonný článok) č. 22 z roku 1604, ktorý zakázal rokovať o nábožen-
ských otázkach na uhorskom sneme.19 

V liste je odkaz na dovtedajšie výsledky povstania, na úspechy 
v Sedmohradsku a na území Valašska, Dolného a Horného Uhorska.20 
V súvislosti so Sedmohradskom to znamenalo úspechy politické aj vo-
jenské súčasne. Bočkajov prvý pokus o získanie si sedmohradských sta-
vov sa uskutočnil 12. decembra 1604, keď v liste napísanom v Myšli pro-
sil o podporu sedmohradské stavy.21 Jeho výzva vtedy ešte ostala bez 
odozvy. Na začiatku roku 1605 sikulský magnát Ján Petki získal pre toto 
hnutie Sikulov aj Maďarov, ktorých reprezentácie na sneme 
v Nyáradszeredi (Miercurea Nirajului) 12. februára zvolili Bočkaja za 
sedmohradské knieža a sikulského župana.22 Ani na vojenskom poli však 
nebola núdza o úspechy v Sedmohradsku. Také dôležité hrady ako Jenő 
(Ineu), Lugos (Lugoj), Karánsebes (Caransebeş), Kővár (Cetatea Chioaru-
lui) získal Bočkaj bez boja. Vážnejšie boje sa odohrali pri Satmári (Satu 
Mare) a pri Szamosújvári (Gherla).23 O sedmohradských úspechoch refe-
roval Bočkaj v jednom zo svojich listov takto: „V Sedmohradsku sú na 
našej strane všetci Sikulovia, celá šľachta, aj väčšina miest a tamojších 
pohraničných hradov: Lippa (Lipova), Lugas a Karán-Sebes.“24 Získanie 

                                                 
19 BENDA, Kálmán: A Bocskai szabadságharc. Budapest, 1955, s. 18-23.; NAGY: A Bocskai 
szabadságharc, s. 30-39. 
20 ÖSTA KA HKR Akten 154. EXP. fol. 74. 
21 List bol najprv publikovaný s datovaním 12. september 1604: Erdélyi Történelmi Adatok. I. 
Ed. gróf MIKÓ, Imre. Kolozsvár, 1855, s. 213-215. Korigovanú verziu s datovaním 12. de-
cember 1604 viď: Erdélyi Országgyűlési Emlékek. V. Ed. SZILÁGYI, Sándor. Budapest, 1875-
1898, s. 360-362. Porovnaj: BOCSKAI: Levelek, s. 94-97; ÖSTA HHStA UA AA Fasc. 146. fol. 
22r-v. 
22 Podrobnejšie o kontaktoch medzi Jánom Petkim a Štefanom Bočkajom a sedmohradských 
udalostiach viď: JUHÁSZ, Krisztina: Petki János szerepe Bocskai István politikájában. In: II. 
Koraújkorász Doktori Konferencia tanulmány kötete. (Štúdia v tlači). 
23 Erdély története három kötetben. I. kötet: A kezdetektől 1606-ig. Eds. MAKKAI, László – 
MÓCSY, András. Budapest, 1988, (autorom príslušnej časti je BARTA, Gábor), s. 535. 
24 THALY: Bocskai István leveles könyve, s. 65. Porovnaj: MNL MOL E 211 Lymbus Series 
II. XXXII. Fasc. 113. fol. 10-11. 
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Moldavska a Valašska bolo pre Bočkaja dôležité z hľadiska vojenskej 
podpory. S moldavským kniežaťom Jeremiom Movilom a jeho bratom 
Simeonom Movilom nadviazal Bočkaj kontakty na začiatku roku 1605 
a dohodol sa s nimi, že Moldavci poskytnú pomoc na sedmohradskom 
vojnovom poli. Získanie Valašska neprebehlo tak hladko, pretože to spo-
čiatku podporovalo habsburgovskú stranu a až neskôr, pod dojmom 
úspechov povstalcov, prešlo na ich stranu.25 V súvislosti s úspechmi po-
vstalcov v Uhorsku treba pripomenúť, že po obsadení Košíc Bočkajový-
mi jednotkami sa najprv do ich moci dostala východná časť územia Slo-
venska a neskôr, v prvej polovici roka 1605 postupne aj zvyšok jeho 
územia. 

Z nižšie publikovaného listu môžeme vyvodiť aj termín stretnutia 
Bočkaja s Rédeiom. Je isté, že generál informoval Bočkaja o obsadení 
Fiľakova (12. marec) osobne.26 V uvádzanom liste z 24. marca sa Bočkaj 
zmieňuje o tom, že Františka Rédeiho, generála svojho vojska, hlavného 
vojenského veliteľa Dolného Uhorska (Generalem exercituum nostrorum, in 
inferiori Hungaria Campiductorem) posiela zo Szerencsa s istým rozkazom 
a silným vojskom späť na oné časti Uhorska (certiore instructione et vali-
dioreque exercitu, ad partes illas remiseremus).27 Na základe toho môžeme 
konštatovať, že ich stretnutie sa uskutočnilo medzi 12. a 24. marcom 
1605. 

Prameň obsahuje viaceré zmienky aj o tureckých a tatárskych po-
mocných zboroch, resp. o ich presunoch. Bočkaj vo svojom liste odkazu-
je, že uvidia ohromné vojsko Turkov a Tatárov (Turcarum et Tartarorum 
ingentem exercitum), ktoré je s ním a s jeho generálom (rozumej s Réde-
iom). Ba naznačuje aj to, že v krátkom čase sa objaví aj samotný nepora-
ziteľný a veľký turecký sultán (ipsum invictissimum Imperatorem Turca-
rum), ktorý v rozpore so zaužívanými zvyklosťami (praeter consuetudinem 
usitatam)28 príde s nesmierne veľkým vojskom (innumerabili cum exercitu 

                                                 
25 NAGY: A Bocskai szabadságharc, s. 147-148. 
26 Bočkaj spomína obsadenie Fiľakova vo viacerých listoch, ktoré napísal 20. marca 1605: 
SZILÁGYI, Sándor: Bocskay István és Illésházy István levelezése. In: Történelmi Tár. Buda-
pest, 1878, s. 64-67. 
27 ÖSTA KA HKR Akten 154. EXP. fol. 74. 
28 Bočkaj tu pravdepodobne poukazoval na skutočnosť, že od Sulejmanových čias sa už 
sultáni nezvykli zúčastňovať vojenských ťažení. Výnimkou bola účasť Mehmeda III. na 
jágerskom ťažení v roku 1596, ktoré ukončila bitka pri Mezőkeresztesi. 
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affore). Bočkaj, ktorého turecká Porta podporovala, skutočne mohol počí-
tať s jej politickou i vojenskou pomocou, čo bolo naozaj potrebné, veď 
bez nej by bola šanca na úspech povstania minimálna. Z listu teda vy-
plýva, že Bočkaja a Rédeiho aj v tomto momente sprevádzali turecko-
tatárske oddiely.29 László Nagy odhadol, že okolo 10. marca mohlo 
k Bočkajovi doraziť 4000 osmanských vojakov.30 Na začiatku apríla Boč-
kaj v liste adresovanom tureckému sultánovi vyjadruje nespokojnosť 
s veľkosťou osmanskej pomoci: „okrem jágerského pašu Sinana mi nikto 
iný neprišiel na pomoc”.31 V skutočnosti Bočkaj s väčšou vojenskou po-
mocou v tom čase nemohol počítať. Pri pohybe osmanského vojska treba 
totiž brať na zreteľ jeden z činiteľov jeho akčného rádiusu – skutočný 
začiatok vojenského ťaženia, ktorý spravidla pripadal na 23. apríla (Hizir 
Ilias). Osmanské vojsko sa obvykle vydávalo na ťaženie do Uhorska až 
po tomto dátume.32 V analyzovanom dokumente však Bočkaj 24. marca 
oznamuje Banskej Bystrici, že okrem tureckých a tatárskych oddielov, 
ktoré ho sprevádzajú, už čoskoro dorazí aj samotný sultán s ohromným 
vojskom. Podotýka, že predsunuté oddiely tohto vojska denne prekraču-
jú Dunaj pri pevnosti Petrovaradín (eiusque iam antesignanos quotidie Da-
nubium ad castrum Peter Waradgya transmeare).33 V skutočnosti sa do čela 
svojho vojska nepostavil vtedy ešte maloletý sultán Ahmed I. (1603 – 
1617), ale veľkovezír Lala Mehmed, ktorý sa s „veľkou armádou” vydal 
na cestu z Istanbulu až 15. mája 1605. Po obvyklej trase dorazil do Beleh-
radu, odkiaľ sa 19. júla vydal cez Zimony (Zemun) na Budín.34 Veľmi 
pravdepodobne chcel Bočkaj týmito poznámkami o tureckých a tatár-
skych oddieloch zastrašiť mesto a donútiť ho vzdať sa. 

Bočkaj sa teda svojím listom snažil presvedčiť mesto Banská Bystri-

                                                 
29 ÖSTA KA HKR Akten 154. EXP. fol. 74. 
30 NAGY: A Bocskai szabadságharc, s. 214. 
31 THALY: Bocskai István leveles könyve, s. 93. Porovnaj: MNL MOL E 211 Lymbus Series 
II. XXXII. Fasc. 113. fol. 22r-23v. 
32 TÓTH, Sándor László: A mezőkeresztesi csata és a tizenöt éves háború. Szeged, 2000, s. 88, 90-
91. 
33 ÖSTA KA HKR Akten 154. EXP. fol. 74. Petrovaradín, dnes súčasť mesta Novi Sad 
v Srbsku. 
34 Kjátib Cselebi krónikája (Fezlike). In: Török történetírók III. kötet (1566 – 1659), Prel. KA-
RÁCSON, Imre, ed. SZEKFŰ, Gyula. Budapest, 1916, s. 351. O osmanskom ťažení v roku 
1605 viď aj: TÓTH: A mezőkeresztesi csata, s. 434-435. 



Krisztina Juhász 

86 

ca, aby sa bezodkladne a čím skôr pridalo k povstaniu, a tak umožnilo 
obnoviť slobodu vlasti a reformu vierovyznania (libertas patriae restaurari 
et relligio reformari possit). V prípade, že by sa mesto vzdalo a pridalo 
k povstaniu, Bočkaj prisľúbil ochrániť a rozšíriť všetky výsady a slobody 
mesta (in omnibus vestris privilegiis, licentiis immunitatibus). V opačnom 
prípade hrozil zničením Banskej Bystrice ohňom a mečom (ferro et igni 
vos devastare), následným prenechaním mesta ako koristi pre vojakov 
(bona praede militum), ba aj stratou života jeho obyvateľov (vitam gladio 
subicturum). Bočkaj sa vo svojom liste zmienil aj o nedávnom (nuperrime) 
útoku na Banskú Bystricu. Podľa jeho interpretácie svoje víťazné vojsko 
(victorem exercitum nostrorum) svojím listom vyviedol (per litteras nostras 
… eduxerimus) z centra mesta (e medio plateae civitatis), aby tak uchránil 
mestský majetok (bonis vestris) a štátnu pokladnicu Uhorskej koruny 
(publico Coronae Hungaricae aerario). 

Bočkajova výzva ostala bez pozitívnej odozvy, podporu Banskej 
Bystrice sa mu nepodarilo získať. Rédeiho jazda 10. apríla obsadila mesto 
Zvolen a obľahla Zvolenský zámok. Odtiaľ sa potom v noci 15. apríla 
vydali do Banskej Bystrice, kde sa zrazili v prudkom strete s miestnou 
posádkou. Pomocné turecké a tatárske oddiely podpálili hutu na kraji 
dolného predmestia. Požiar zachvátil celé mesto, no pešiaci sa napriek 
tomu pustili do boja s Rédeiho vojakmi, ale napokon museli ustúpiť. 
V bojoch padlo viac ako sto mešťanov. Samotný Triebel, celá posádka aj 
časť mešťanov sa zachránila útekom. Rédei obsadil opustené a vypálené 
mesto – Banská Bystrica sa dostala do Bočkajových rúk.35 

Pri edícii prameňa sa pridržiavam princípov stanovených Kálmá-
nom Bendom36 a Teréz Oborni.37 Pri jeho publikovaní som sa podujala na 
jeho úplnú a doslovnú reprodukciu. Usilujem sa pridržiavať pôvodnej 
interpunkcie ako aj písania veľkých a malých písem. Zachovala som gra-
fickú podobu ypsilonu s dvojbodkou (ÿ), keďže textový editor v PC 
umožňuje používať aj menej obvyklé sady písma. Písanie písmena u a v 
som upravila podľa výslovnosti. Všetky skratky som dešifrovala, rozpí-

                                                 
35 ÖSTA KA HKR Akten 154. EXP. fol. 74-75.; NAGY: A Bocskai szabadságharc, s. 218. 
36 BENDA, Kálmán: A Magyar Országgyűlési Emlékek sorozat 1607 – 1790 közti részének 
szerkesztési és forrásközlési szabályzata. In: Századok 108, 1974, 2. sz., s. 436-475. 
37 OBORNI, Teréz: A koraújkori latin nyelvű forrásszövegek kiadásáról. In: Fons VI, 2000, 1. 
sz., s. 67-75. 
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saný text uvádzam v hranatých zátvorkách. Pri čítaní problémových 
miest som nejednoznačné čítanie naznačila hranatými zátvorkami 
s otáznikom. 

 
Preklad: Imrich Nagy 

 
Edícia prameňa 
Signatúra: ÖSTA KA HKR Akten 154. EXP. fol. 74. 
 

24. marec 1605 v Szerencsi 
Štefan Bočkaj mestu Banská Bystrica 

 
Stephanus Bochkaÿ de Kÿs Maria, miseratione Divina Princeps Transyl-
vaniae, partium Regni Hungar[iae] D[omi]nus et Siculorum Comes etc. 
Prudentes ac Circumspecti Sincere nobis dilecti. Salutem et benevolam 
n[ost]ri commen[dationem].  
Cum Sum[m]i ac Omnipotentis Dei ea benignitas et com[m]iseratio, erga 
afflictissimam patriam et gente[m] Hungaricam effulserit, ut et nos (invi-
tos quidem et fatali necessitate coactos) pro vindicanda multis partibus 
iam collapsa, violataq[ue] patriae, maxime vero relligionis et conscientiae 
libertate, arma sumere coegerit; et corda universorum unanimi consensu, 
in honorem nominis sui, ita concitaverit, ut felici prosperoq[ue] rerum 
n[ost]rar[um], sub auspicio eiusdem, non solum in Transylvania, Vala-
chia, Transalpina, et Superiore Hungariae verum in inferiore etiam, 
vest[r]or[um] videlicet confinibus, haud contemnendo progressi fueri-
mus incremento. Nunc autem cum Generosum D[omi]num Franciscum 
Redeÿ, Generalem exercituum nostrorum, in inferiori Hungaria Campi-
ductorem, certiore cu[m] instructione, validioreq[ue] exercitu, ad partes 
illas remiserimus, hisce D[omi]nat[iones] V[est]ras requiren[tes] duxi-
mus, commendan[tes] n[ost]ram erga easdem sinceram dilectionem et 
affectum benevolum, cuius perspicuum Argumentum vel ex eo vobis 
persuadere potestis, quod nuperrime victorem exercitum n[ost]rum, e 
medio platea[e] Civitatis vestrae, per literas n[ost]ras, eo momento super 
venientes, eduxerimus, parcere volentes, partim bonis vestris, partim 
vero publico Coronae Hungaricae aerario, quod apud vos conservari 
locupletius novimus, spem habentes certissimam eo D[omi]nat[iones] 
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V[est]ras prudentiae dono, eoq[ue] Christiani pietatis duci affectu, ut a 
com[m]uni ista publicae libertatis et relligionis assertione, alieni nequa-
quam reperiamini. Iam enim Turcar[um] et Tartaror[um] ingentem exer-
citum, tam nobiscum, quam cum praefato Generali n[ost]ro adesse, ocu-
lis ipsis videre potestis brevi etiam ipsum invictissimum et potentissi-
mu[m] Imperatore[m] Turcar[um], praeter consuetudinem usitatam, 
tempestivius innumerabili cum exercitu affore, eiusq[ue] iam antesigna-
nos quotidie Danubium ad castrum Peter Waradgya transmeare certis-
simum est.  
Protestandum itaq[ue] coram Deo universis Angelis et hominibus et 
harum serie duximus ut si amicae huic n[ost]rae admonitioni V[est]rae 
Dom[ini] in tempore locum dare, nobiscumq[ue] pro publici boni emo-
lumento consentire, operamq[ue] haud inutilem et fidelem nobis et Reg-
no Hungariae declarare velint [?], bene quidem: alioquin si offendiculo 
huic n[ost]ro proposito fueritis, certissime velimus vobis persuadeatis, 
absq[ue] omni com[m]iseratione et dilatione, ferro et igni vos devastare, 
bona praede militum, vitam gladio subiecturum, ut et hoc tandem modo 
libertas patriae restaurari et relligio reformari possit. Sin autem, ut par 
est, piae n[ost]rae adhortationi obtemperaveritis, in omnibus v[est]ris 
privilegÿs, licentÿs im[m]unitatibus, non solum illaese conservabimini, 
sed p[rae]ter expectatione[m] V[est]ram nos benignissimos et clementis-
simos erga vos semper et in omnibus sitis experturi. Valete. Datum in 
arce Zerench die vigesima quarta Mensis Martÿ Anno Domini Millesimo 
Sexcentesimo Quinto.  
 
Stephanus Bochkaÿ 
 
M. Kathaÿ Cancell[arius] 
Simon Pechÿ Secr[etarius] 
 
Na rube text: 
Paria Literarum Stephani Bochkaÿ ad Civitatem Neozoliensem. 
Praesent. 2. April An[n]o 1605. An die Perghstath 
 


