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Предговор-
Ово je прво дело, које приказује историју Срба у Угарској пре 

Чарнојевића. Публиковано je најлре у одломцима: једанаест чланака 
(од год. 1459—1552) штампани су у Летопису „Матице Српске" под 
натлисом „Из И сторије Срба у Угарској“, даља „Три одсека из жи- 
вота Срба у Угарској (од год. 1552—1596)" публиковао сам као за- 
себну књигу, a остали пет чланака (од год. 1596— 1690) изашли су 
под разним натп исима у „Вјеснику кр. зем. аркива". У овој књизи сви 
ти чланци заједно чине једну целину и знатно су попуњени новим 
материјалом.

Трудио сам се, да књигом својом одговорим двема потребама: 
да лаким стилом прикажем старију историју угарских Срба и да у 
исти мах изнесем за стручњаке што више новог материјала. Свестан 
сам свију недостатака у овом делу, свеснији сам тога јаче него ико, 
јер ми je тачно познато, како се још много налази необјављене и 
непроучене грађе за овај предмет no разним јавним и приватним 
архивима и како још многа питања треба подвргнути детаљним сту- 
дијама. Ho моја књига и нема други задатак ни већу претензију него 
да буде темељ даљем испитивању старије прошлости Срба у Угарској. 
Ha томе темељу треба сад много година и много научних раденика 
да раде, док се не подигне зграда, која ће у потпуној мери одгово- 
рити натпису ове књиге.

Писац.





I.

ОД ПАДА СМЕДЕРЕВА ДО СМРТИ ДЕСПОТА ВУКА.
(1459—1485).

Порази, које су Турци нанели српском народу биткама на Марици 
и на Косову и који су утврдили очиту надмоћ турску, принудише Србе, 
да у даљој борби потраже наслона на суседе своје, a нарочито на 
суседну угарску државу. У Угарској су за времена познали опасност, 
која се приближује са победама турским и са пропадањем српских 
држава и покушавали су у рођеном интересу да спасу Србе од коначне 
пропасти. Ови покушаји не успеше понајвише с тога, што су у Угарској 
избиле трзавице. Личне размирице поделише земљу на странку Хуњади- 
Јеваца и на странку њихових иротивника, којима су на челу стојали Цељ- 
ски и Горјански. Са овом другом странком држала je и српска деспот- 
ска лородииа Бранковића. Међусобна борба се водила са променљивом 
срећом скоро двадесет година и разривала je државни живот подједнако 
угарски као и српски, a тиме je ослабљена била акција против Турака.

Избор Матије Хуњадија за краља угарског 23. јануара 1458. донео 
je потпуну лобеду странци Хуњадијевој над противницима, међу којима 
су овим избором најтеже били погођени српски деспоти Бранковићи. 
Ha сегединском сабору децембра 1458. одузму угарски сталежи, no 
жељи младога краља Матије, Бранковићима сва добра у Угарској, која 
су од ранијих владара угарских добили на уживање. Овај чин јасноје 
показао, да на угарску помоћ против Турака српска деспотовина није 
могла више рачунати. У то избише несугласице и у деспотској nopo- 
дици те Турцима пође за руком, да без великог напора притисну целу 
деспотовину и 20. јуна 1459. да заузму и деспотску лрестоницу Смедерево.

Са падом деспотовине под власт турску није завршена борба Срба 
и Турака. Многобројни ратници српски не могоше се навикнути да 
служе своме непријатељу него се почеше селити у суседну Восну, 
Херцеговину и Зету, да помогну тамошњим сународницима сузбијати 
турске нападаје. Још у већем броју су лрелазили у Угарску, с којом je 
у последње доба деслотовина била у тесној вези и у којој je крал> 
Матија чврстом руком прихватио владу те je пружала највише изгледа 
на успешну борбу против Турака. И чланови деспотске фамилије се
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разиђоше на све стране. Од ослепљених синова деспота Ђурђа Сме* 
деревца старији Гргур побегне са сестром, удовом султанијом Маром, 
испред брата деспота Лазара почетком 1458. године под окриље султана 
Мехмеда, млађи Стеван избегне 8. априла 1459, дакле и он пре пададе* 
спотовине, у Албанију, где му даде уточишта албански владар Ђорђе 
Кастриота Скендербег. Кћи деспота Лазара, Марија, удала се наскоро 
после очеве смрти за босанског краљевића Стефана Томашевића и 
боравила je у Босни те тако ни један потомак деспота Ђурђа није у 
Смедереву дочекао пад деспотовине. Султан Мехмед поклони удовој 
султанији Мари Јежево крај Сереса и околна места на уживање. Брат 
њезин Гргур се покалуђери под именом Герман и умре октобра 1459, 
a за собом остави сина Вука.

Од свију држава најрадије je Угарска примала досељенике из српске 
деспотовине. Многи Мађари су се због близине турске повукли са 
границе државне у унутрашњост те je јужна Угарска била скоро опу- 
стила. Насељењем Срба no Срему, Бачкој, Банату и Поморишју сна- 
жили су Угри баш те крајеве, који су највише били изложени турским 
нападајима и чије je становништво највећма било проређено. Досеља- 
вање Срба из деспотовине било je олакшано и тиме, што су Угри 
држали у свом поседу град Београд и Мачву те прелаз са земљишта 
негдање деспотовине на земљиште угарско није пречила природна rpa- 
ница. Већином су се селили у Угарску угледнији и богатији Срби из 
деспотовине, јер су они највише трпели услед пропасти српске државе. 
Турска државна власт радила je на истребљењу угледних хришћана, 
који су живели на земљишту турском. Велики део властеле српске 
поубијали су Турци при заузимању деспотовине, a они, што прежи- 
веше пад државе своје, хватали су прву згоду, да лресељењем у 
суседну Угарску избегну несигурном животу под Турцима. Собом су 
водили и многе сељачке фамилије, које су им као властели подложне 
биле и које су хтеле, да и надаље деле судбину са својим господа- 
рима. Међу властелом, која се после пада Смедерева иселила у Угарску, 
најодличније су место заузимали синови војводе Јакше, Стефан и Дми- 
тар Јакшићи. Отац њихов, војвода Јакша, био je војсковођа под 
деспотом Ђурђем Бранковићем и предводио je српске помоћне чете 
уз турску војску приликом освојења Цариграда 1453. године. Јакшићи, 
који су живели у Јагодини, у бившој деспотовини, преведу собом при 
лрелазу у Угарску 1200 српских ратника. Краљ Матија им поклони 
1464. године нађлачко властелинство у чанадској жупанији и друга 
добра око Мориша, на којима нови господари населе доведене рат- 
нике српске и њихове породице.1)

‘) Lendvai Miklós, Temes vàrmegye nemes csalédai, I kotet, Budapest 1896. стр. 60. 

Borovszky Samu (A nagylaki oradalom tOrténete, Budapest 1900. на стр. 17) je варачуиао д» 

су Јакшвћи постАла госоод*ри Цађлава вамеђу 9. августа 1464. н 10. јавуара 1466.



7

Ca краљем Матијом дошао je на престо угарски даровит и снажан 
владалац, који je у сваком погледу дорастао Турцима, али сллетке и 
роварења унутрашњих и спољашњих непријатеља нису му допустили, 
да се посвети потпуно борби против Турака. Прве године je провео 
на учвршћивању свога престола, a кад почетком 1463. султан Мехмед 
провали с војском у Босну, почне се и Матија спремати на рат с Typ- 
цима. Султан зароби и убије босанског краља Стефана Томаше- 
вића и освоји целу Босну. Крал» Матија стигне тек у јесен 1463. с 
војском у Босну na заузме тврди град Jajue и велики део Босне отргне 
из турских руку. Султан je међутим хтео с другим непријатељима да 
ратује, те je избегавао веће сукобе ca угарским краљем. Шта више, да 
би се потпуно осигурао од мађарских нападаја, пошље смедеревски 
паша првих дана 1465. године београдском заповеднику Николи Илоч- 
ком посланике и понуди Мађарима у име султаново мир. Међу посла- 
ницима смедеревског паше налазио се и Вук, син Гргура, a унук де- 
спота Ђурђа Бранковића. Огромна разлика између положаја, који je 
сада заузимао Матија Хуњади и онога, у коме се налазио посланик 
смедеревског паше Вук Гргуровић, уништила je потпуно некадању поро- 
дичну мржњу међу њима. Матија наложи Илочкоме, да одбије понуду 
посланика турских, a Вука придобије краљ, да остави турску службу 
na му поклони град Сланкамен и повери војводско достојанство над 
Србима у Срему и околини.*) Услед овога je добило селење Срба из 
Турске у Срем и јужну Угарску нове хране. Народ српски из негдање 
деспотовике хитао je у службу код потомка старих владара својих те 
je Вук набрзо могао да састави врло угледну чету српских војника.

После кратког времена добије он прилике, да покаже вредност 
своје чете. По налогу римског nane и цара Фридриха огласи Матија 
рат негдање« тасту свом, чешком краљу Ђорђу Пођебраду, заштит- 
нику хуситске вере. Пре тога je дао Матија усмени пристанак на при- 
мирје ca султаном, те je могао да поведе и пограничну војску своју 
против Пођебрада. Покрај осталих војвода пошао je на Чехе и Вук 
Гргуровић ca својом четом српских ратника. Рат je отпочео априла 
1468. и трајао je све до смрти Пођебрадове 22. марта 1471. и у свима 
сукобима се истакоше српски војници и њихов поглавица Вук необи- 
чном храброшћу.*) У току рата отео je Матија од Пођебрада Шлеску 
и Моравску и узео je наслов краља чешког. Половином новембра 1469. 
вратио се краљ Матија на кратко време у Будим и одавде награди 
оне војводе, које се нарочито одликоваше у чешком рату, a на првом

*) Joh. Chr. Engel, Geschichte des Uagrlschen Reichs Wien 1834., III Thell, I Abthel- 

lung crp. 265; Fraknól Vilmos, Mätyis kirÄly levelei, kUlUgyi osztély, Etsö kötet, 1458—1479, 

Budapest 189d. crp. 78.

*) AntonJi Bonfinii Rerum Hungaricarum decades quatuor cum dimidia, Hanovlae 

1606. стр. 554.
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месту војводу Вука Гргуровића, коме краљ поклони град Белу Стену и 
дистрикт Тотушевину.4) Док je краљ боравио у Чешкој, на чији престо 
седе после Пођебрадове смрти пољачки краљевић Владислав, ство 
рише кекоји великаши угарски заверу да свргну Матију с престола и 
да доведу другог пољачког краљевића, Казимира, за краља угарског. 
Дипломатском вештином и енергијом, која je у опште била карактерна 
црта краља Матије, осујетио je он заверу, a да би главније магнате јаче 
за себе привезао, обдари неколицину од њих на будимском сабору 
(августа 1471.) новим титулама и имањима. Николи Илочком даде наслов 
краља босанског, његовог сина Ловру постави за херцега сремског, a 
Вуку Гргуровићу поклони историјску титулу деспота од Србије.5)

Завера великаша против Матије имала je за последицу рат Угарске 
ca пољачким краљем Казимиром. Пољачка војска лродре у другој no* 
ловини 1473. године у Угарску, али je Матија ca својом четом потуче 
и протера. Ha то се споразуме пољачки краљевић Казимир, син краља 
Казимира, ca братом својим чешким краљем Владиславом те заједнички 
упадну ca 80.000 војника у Шлеску, да отму од Матије пре свега ову 
провинцију, a затим да ударе и на Угарску. Српске чете под деспотом 
Вуком и под Дмитром Јакшићем узеле су и сад видног учешћа у бо* 
јевима и показале су и овог пута исту храброст, којом су се одлико* 
вале у борби против чешког краља Пођебрада. Осим деспота Вука и Јак- 
шића управљао je српским четама и војвода Милош Белмужевић. He мо* 
же се тачно одредити, кад je прешао војвода Милош у Угарску. али je 
његов углед и у деспотовини морао бити велик, јер га краљ Матија 
одмах no прелазу обасипа поседима и спахилуцима. Од краља je добио 
Мојшу и Познад у темишварској жупанији, затим Фекетееђхаз, Фе- 
јеређхаз и Возја-Бокор у бачкој жуианији и K o k o t  недалеко од 
Темишвара. У бојевима no Шлеској се војвода Милош храбро борио 
те je и рањен био. Децембра 1474. завршио je Матија као победилац 
рат ca Пољацима и Чесима na дошавши идуће године у Будим, обдари 
и опет поједине заповеднике за показану храброст. Међу овима je и 
сада био деспот Вук, коме поклони Беркасово ca околним местима у 
Срему,*) a војводи Милошу Белмужевићу даде краљ у баштину град 
Шашвар, те je Милош од сада носио покрај имена племићки предикат 
од Шашвара. ’)

4 О. с. стр. 563.

* Engel, о. с. стр. 317.

* Ant. Bonfinii, о. с. стр. 577.

Неко.чнко ћирплскпх споменвка вз XVI и XVII нека, аривупно др. Аленса 

Ивпћ, Уагреб 1912. (11рештамлаи<> вз Вјесиака кр. аем. арквна бр. 1 за 1913.) стр. 

4 . Tliallóczy Lajos és Aldàsy Antal, A Magyarorszàg és Szerbia kozti dsszekOttetésck okle- 

véllàra 1)98- 526, Budapest 1907 стр. 276; И . Звремскв, Сроска властеаа Јакшаћи, 

ксичендар .Матеце Српскв“ аа год. 1908; A szerb monosteregyhézak tOrténcti emlékek
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За заслуге у рату шлеском наградио je краљ и Дмитра Јакшића, 
коме наскоро иза тога повери нов ратни задатак. И после одласка 
пољачке војске из Угарске остала су била два града у њиховим рукама 
и то Нађмихаљ и Хомона. Из ових градова je излазила пољачка no* 
сада и пустошила околину те краљ Матија одлучи, да под сваку цену 
очисти горњу Угарску од Пољака. Да би ca што мање жртава извео 
своју намеру, дозове краљ Дмитра Јакшића к себи и поучи га, како 
ће преваром добити градове од Пољака. Јакшић пође ca 500 коња* 
ника и no мрклој ноћи стигне под град Нађмихаљ те се ca својим вој- 
ницима сакрије у оближњу шуму. Идућег дана изађе из града 250 no* 
љачких коњаника и не слутећи никакво зло, пођу кроз шуму. Кад су 
дошли насред шуме подигну Угри ужасну вику пајурнуса свих страна 
на Пољаке и скоро све их поубијају. Затим ударе на град Нађмихаљ 
где je било заостало још 250 војника na и ове савладају и град заузму. 
У то стигну на бојно поље нове угарске чете, које освоје и Хомону 
те потраже Пољаке и у њиховој домовини.8)

Чим се Матија вратио из Шлеске, поче се спремати на Турке, чије 
су чете за време чешког и пољачког рата велику штету наносиле јужни.м 
крајевима државни.м. Први задатак ове војне био je освојење Шапца 
(Заслона), кога су Турци недавно подигли, утврдили и посели ca 
5000 јаничара. Испод Београда, камо je стигао новембра 1475, крене 
Матија војску према Шапцу и опколи га. Једна чета турска под Али* 
бегом и Сахи-бегом пође у помоћ опкол>еном граду, но буде поражена 
од Матијиних војника. Међутим град није ни требао ове помоћи, јер 
je био јако утврђен и посада му се храбро држала. После опсаде од 
неколико недеља увиди Матија, да силом неће моћи освојити града 
те употреби ратно лукавство. 20. фебруара 1476. сакрије једну чету вој- 
ника у близини града, a ca осталом војском се повуче. Турци поми- 
слише, да се Матија услед неуспеха окануо опсаде na се предаду 
весељу и одмору. Кад наступи ноћ, изађе чета Матијина из заседе и 
продре у Шабац. Ha дани знак стиже и краљ ca осталом војском те 
заједнички нападну на збуњене Турке и освоје град. •)

После освојења Шапца дигне се деспот Вук ca још неким војво- 
дама и ca 5.000 војника на град Сребрницу. Да не би обратили на 
себе пажњу ишли су ноћу, преко брегова и шума и нигде нису пусто- 
шили. У Сребрници, богатој вароши ca 700 кућа, био je баш вашар.

Délmagyarorszigon irta Szcntkliray Јепб, Budapest 1908 стр. 81; Tcmcs vàrmcgye és Te* 

mesvàr, szerkesztette Borovszky Samu dr.. Budapest 1912 стр. 34, 64, 77, 114 ■ 398. Lend- 

vai Miktós, o. c. aacrp. -4 велн, да јеМ ојшасело крај Темншвар», a Позаад пустара.

•) Engel, о. с. III, Erste Abtheilung стр. 338; Ant. Boniinii, o. c. стр. 578.

•) Nagy Ivin és bàró Nyàry Albert, Magyar diplomaczlai emlékek Màtyis kiràly korà- 

ból, M&sodik kötet, стр. 343 a 344; Гласнпк српсног ученог друштаа књ. 53, Београд 

1883 стр. 99.
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Деспот пошаље 150 одабраних коњаника преобучених у турско одело, 
који се помешају међу остале Турке. У тај мах учини деспот јуриш на 
град, зароби око 500 душа, остало становништво поубија, a град 
оллени и залали. Затим крене војску на град Козлук,,0) који je од 
Сребрнице удаљен 3 угарске миље. У овом граду се већ дочуло за 
судбину Сребрнице те грађани изађоше на друм, исеку многа шумска 
дрва и поставе их пред деспотову војску, да коњаниии ке могу проћи, 
a око друма наместе посаду. Деспот обиђе споредним путем друм na 
удари с леђа на турску посаду, поубија скоро све Турке, заузме град 
њихов и крене се на Зворник. И овде грађани као и у Козлуку ставе 
препреке на друму но деспот разбије непријатеља na уђе у град, али 
je лри сукобу и сам задобио рану no иози. Ca огромким пленом врати 
се деспот у краљев табор под Шапцем, a силан народ, који доведе 
ca овог војног похода, насели no сремским местима.11)

Иза ових успеха остави краљ посаду у Шапцу na ca осталом 
војском пређе у Срем и утабори се код деспотовог града Беркасова. 
Док се овди бавио, стигне с почетком августа 1476. глас, да je смеде- 
ревски заповедник Али-бег ca братом Скендер-бегом и ca 5—6000 
турских коњаника улао у Угарску и пустоши околину Темишвара. 
Краљеве војводе деспот Вук, Дмитар Јакшић, Петар Доци ll) и други, 
пређу Дунав, споразуму се ca београдским заповедницима, сједине 
своје чете ca њиховим и пођу на сусрет Али-бегу. Три дана су тра- 
жили Турке док не дознадоше од ухода, да су близу. Код места 
Пожежене1*) заузму хришћани један брежуљак и ту су очекивали тур* 
ски нападај. Али-бегу се чинило да je хришћана мало и да ће с њима 
лако изаћи на крај те његова војска учини идућег дана јуриш на дес- 
пота, али буде до ноге потучена. С тешком муком спасе главу и сам 
заповедник турски Али-бег, a брата његова заробе хришћани и убију. 
Oko 300 Турака ухвати деслот и врати се с њима у табор краљев 
код Беркасова.u)

Дал»е ратовање повсри крал» деспоту, a сам се крене у Будим, 
да се венча ca принцезом Беатричом, кћерком Фердинанда, краља Ара 
гоније и Сицилије. Прва жена краља Матије, Каталина Пођебрадова, 
умрла je још 1463. године. После смрти њене провео je краљ тринаест 
година као удовац, a кад се планови о женидби ca кћерком uapa Фри-

l0) У орпгаиалу стојн Cuselath, што држим да одговара даиаш&ем Козлуку..

Thallóczy čs Aldàsy, o. c. стр. 265; Гласнпк српског учеиог друштва 1. с.

“ ) Ово je llerap Дојчви вз иародинх иесама.

'*) Место Pozazin озвачоо cau ca Пожежеиа. Домвшл»ан>е иеких иашнх нсто- 

рвка, да je то Пожарев&ц, инје тачло, јер старн аисцп иаводе пзрехом, да Pozazin 

лежв ва десвој страип Дунава. Недалеко од Пожежвие иалазе се в даиас рушеивве 

старог града.

и) Thallóczy és Àldàsy, о. с. стр. 269; Ant. BonHnii, о. с. стр. 581.
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дриха или пољачког краља Казимира коначно разбише, испроси Bea- 
тричу и венча се њоме 22.децембра 1476. Док су у Будиму пировали 
краљевски сватови, поведе деспот војску своју на Смедерево. Уз пут 
заузме и зарони турски градић Ковин,l8) затим пређе Саву na опколи 
престоницу својих предака, утврђени смедеревски град и стане га бити 
ca свих страна. Опсађене Турке убрзо принуди, да спале варош и да 
се повуку у тврђаву. Месецима je трајала опсада, али без успеха. 
Флота деспотова није била у стању да потисне испод тврђаве турску 
флоту, која je штитила град ca дунавске стране. У децембру 1476. дође 
Смедереву у помоћ 60.000 Турака под анадолским и румелијским па- 
шама. Ови нападну деспотову војску, поразе je и прегнају преко 
Дунава. **)

Распре краља Матије ca западним владарима учине и опет крај 
рату против Турака. Убојну силу своју напери краљ на цара Фридриха, 
коме je 12. јуна 1477. огласио рат. Главни део краљеве војске сачиња- 
вали су Срби под војводама Павлом Кињижијем, деспотом Вуком и 
Дмитром Јакшићем. Даље je било у војсци Матијиној осим Мађара 
још и велики број Чеха, те су сва три народа, и Срби и Мађари и Чеси, 
имали засебне таборе. Војска краљева упадне у Аустрију и прво нападне 
град Траутмансдорф, који се храбро бранио, али га Матија преваром 
заузме. Зати« освоји Петерсдорф na 16. августа 1477. постави табор 
под самим Бечом. Српске чете се одвоје од остале војске и ударе за 
то време на доњоаустријску покрајину, попале на све стране села и 
градове и поубијају сваког, на кога год наиђоше. Огњем и мачем олу- 
стоше целу земљу и улију у народ неописан страх. Околни градови 
су сами нудили краљу предају, само да буду поштеђени од српских 
војника.17) Понизивши цара Фридриха начини Матија с њиме у јулу 
1479. мир те повуче српске чете из Аустрије.

Стајаћа војска краља Матије, позната под именом црне чете, у 
којој су велик део сачињавали српски војници, ретко je имала прилике 
да се огледа с турским јаничарима, јер су ратови краљеви ca западним 
владарима спречавали сваку истрајнију акцију против Турака. У борбу 
с горњим суседима Угарске биле су много лута повучене и јужне no* 
граничне чете, те je граница државна према Турској остајала скоро 
сасвим отворена, али ова политика краљева, вођена не државним ин- 
тересима већ личним мотивима његовим, љуто се осветила на познијим 
нараштајима. Док je краљ Матија, који je једики могао бити достојан 
такмац султану Мехмеду. трошио снагу државну у западним ратовима, 
од којих земља никаква добра није видела, Турци су мирно освајали

'*) Гдасивк epa. учеиог друштва 1. с.

и) Fraknói, Màtyis klrély levelei, külügyl osztäly, Elsó kOtet, Budapest 1913 стр. 359; 

Ст. Новаковвћ, Последши Бр&пиоввћи, Летоаас аМ&гвде Сроске*, аа 1В8з. стр. 63.

•*) Ant. Bonflnii, о. с. стр. 592.
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Betse и мање државе no Малој Азији и no Балкану, сређивали су при- 
лике у освојеним крајевима и утврђивали свој положај те се тако 
припремали на одсудан бој с Угарском.

У неколико маха je долазило до мира између Матије и западних 
владара. И ако je ово трајало кратко време, ипак су Турци осетили 
тежину сваког таког мира. После споменутог рата краљева ca царем 
Фридрихом, ударила je велика турска војска под Али-бегом и Скендер- 
бегом на Угарску и робећи no Ердељу сукоби се 13. октобра 1479. на 
Хлебном Пољу ca ердељским војводом Стефаном Баторијем. У кри- 
тичном моменту, када je битка за хришћане већ изгубљена била, стигну 
Баторију у помоћ Павле Кињижи и Дмитар Јакшић те ca својим че- 
тама улију нову снагу клонулим Мађарима и нанесу Турцима стра- 
ховит пораз. O ko 30.000 Турака покрило je бојно поље. a међу поги- 
нулима налазило се и неколико паша турских.

После ове победе пређу Угри у офензиву. Крајем 1486. године 
крене се Кињижи у Турску. пређе код Смедерева Дунав, потуче при 
преласку турску флоту и прође сву Србију до Крушевца, na се врати 
натраг, a за собом остави опустошена села и градове. За то време 
бавио се деспот Вук у горњој Славонији и Хрватској,18) где се тада 
налазио и краљ Матија. 6. децембра 1480. пређе краљ Саву и долином 
Врбаса крене се у град Jajue. Овде се искупише ca својим четама деспот 
Вук, бан јајачки Петар Доци и бан хрватско-славонски Владислав Erep* 
вари,1*) који одлуче, да заједнички ударе на турски део Босне. Крал* 
се упути из Јајца у Загреб, a војводе упадну у турске крајеве, доспу 
чак до Врхбосне (Сарајева) и прогнају одавде заплашеног и изнена* 
ђеног босанског Даут-пашу. Пуна три дана су пљачкали Сарајево и 
околину na се онда ca многим заробљеницима врате праћени узастопце 
од Даут-паше, који се дотле био прибрао и скупио велику војску. Више 
пута je долазило до сукоба, али су свагда после љутог покоља хриш- 
ћани остали победиоци. Највећи окршај догодио се код Травника, где 
je на бојном пољу пало неколико хиљада Турака.*0)

Много значајнији од тих битака je ратни поход у Турску. који 
идуће године извршише Кињижи, деспот Вук, Јакшићи и други погра* 

нични заповедници. За овај поход почело je спремање већ августа 
месеца и с почетка je било у плану, да и ердељски војвода Батори узме 
у њему учешћа. Свршетком октобра се кренула војска угарска. али

*•> 'Ворђе Сремад ивше, да јс  десаот боо п у бптдв na Хлебном Пољу (Szc- 

rémi Gvörgy cmlćkiraU Magyarorszàg romlàsiról I48J-1543, közli Wenzel Gusztàv, Pest 

1857 стр. k3. Међутим остали пвсцв, који детаљво опвсују iok  битке иа Хлебво»* 

Пољу, u e  знају H u u i t u  о y * ie iu h y  десп010ву.

'*) Новаковпћ, Послвдњп БранковиКп, Летоавс Матвце Српске књ И7. стр. 1̂ -

•°) Fraknói о. с. II crp. 7в и 84; Новакоиоћ, о. с. стр. lo.
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без Баторија. Код места Храма,*1) садашње Паланке, недалеко од Баз* 
јаша у Банату, улогорио се Кињижи и чекао, док му деспот Вук и 
београдски заповедник Владислав Розгоњи, који се на лађама кретали 
из Београда, осигурају прелаз преко Дунава. Ha деслота и Розгоњија 
нападне смедеревски војвода Скемдер-бег ca великом силом, али хриш- 
ђани разбију турске шајке, од којих 24 лађе потопе, затим потуку војску 
турску те се Скендер бег ca неколицином једва спасе. Сад пређе сва 
угарска војска, која je бројала око 32.000 ратника, преко Дунава. Ки- 
њижи пошље напред јована Јакшића с једним оделењем, да испита 
путове. Јакшића нападне изненада заповедник града Голупца ca хиљаду 
коњаника, али их Јакшић ca својом коњицом надбије, многе Турке по- 
убија и зароби, a заповедника њиховог, који се даде у бегство, гонио 
je na му баш пред капијом града Голупца одсече главу. Ha другој 
страни се борили деспот и Розгоњи ca Турцима. Њих je такође слу- 
жила ратна срећа. Једно место за другим je падало у руке хриш- 
ћанима док најзад не заузеше Браничево и Крушеваи. Сад се утабори 
хришћанска војска код Крушевца и остане ту пуних 12 дана пусто- 
шећи no читавој околини, a враћајући се поведе собом преко 50.000 
српских становника, које краљ настани у пределу око Темишвара **)

Али не само овом приликом него при сваком упадају у турске 
крајеве доводила je угарска војска собом велику множину српских душа 
и насељавала с њима јужну границу државну, коју je мађарско станов- 
ништво било напустило због честих нападаја турских. Колики je обим 
узело ово пресељавање Орба из Турске види се најбоље из једног 
писма краља Матије од 12. јануара 1483. године, у коме стоји, да je за 
последње четир године досељено око 200.000 српских душа ” ) Матија 
се радовао овом прирасту становништва угарске државе. Да би при- 
добио још већма Србе за досељивање и да би наградио њихове за- 
слуге, стечене на бојном пољу, донесе угарски сабор 1491. године један 
законски чланак, којим се Срби ослобађају од плаћања десетка като- 
личком свештенству. За оно доба значио je овај саборски закључак 
велику повластицу.

Мир нзмеђу цара Фридриха и краља Матије био je кратког века. 
Почетком 1480. je дошло изнова до раздора и до рата, који у први 
мах није показивао особиту жестину. Тек после свршеног похода Ки-

*‘) Р. Агатопоннћ в 11. М. Cnaceh иазинају град Храи или Хором нетачно 

Оршавом. Исто тако rpciue, што Јакшвћа, војн je потукао голубачке Турке. зону 

Дмвтром, јер у лнстнаи краља Матвје, иубднковацој код Fraknói-a (о. с. стр. 195) 

иосв овај ЈакшвК нме Јоиан (бво je, дакле, Дмвтров најстарпЈн сви), a в код Праји 

«.roja, да je то бво млађв Јаишвћ (Српсна устаивцв протнв Турака, у  веав ca ва< 

роднвк сеобама у ryijBuv од 1459*1814, део првн, Београд 1899 стр. 108).

**) Fraknói, о. с. стр. 158, 183, 190 в 195; Ргау, Annalcs regum Hungariae, pars IV, 

стр. 157; Л>уб. Стојавоввћ, Саомевик Сраске ир&љ. академвје, ка. III, стр. 142.

**) Dr. Marczall Henrik, Rcgestàk a külföldl levéltàrakból, Budapest, 1882 стр. 2«.
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њижијевог и деспотовог у Турску послао je Матија на Аустрију већи 
број војника и тиме унео већу живост на бојно поље. Смер Матијнн 
je био, да освоји кључ Аустрије, утврђени град Хајнбург. Војску своју 
повери Стефану Запољи, али овоме нанесу Немци 30. јуна 1482. код 
Алтенбурга осетан пораз, те je Матија био принуђен, да сам преузме 
врховно заповедништво. Идућег месеца остави он Будим и дође у 
ратни логор, да изглади траг поразу своје војске и пре свега затражи 
преко Урбана Доција појачање од 4000 српских војника. Због велике 
удаљености стигне му српска помоћ тек средином августа и Матија 
приступи сада опсади Хајнбурга.*4)

Ha јужној граници je дотле оставио Кињижија, деспота и Петра До- 
ција, да су збијају турске нападаје. Турци се баш тада спремали, да ce oc* 
вете Угарској за прошлогодишње поразе своје. У Смедереву се искупи пет 
турских војвода, који ca 10.000 коњаника пређу 6. септембра Дунав и 
нападну околину Темишвара, те су пуна три жана пустошили предео 
међа Тисом и Моришем. 9. септембра се сукобе у пољани крај Бечеја 
ca угарском војском, коју су предводили деспот Вук, Кињижи и Доци. 
После страховитог покоља оставе Турци три хиљаде мртвих другова 
на бојном пољу na побегну безобзирце у Смедерево. Међу мртвим 
Турцима налазио се и један њихов војвода, a крушевачки паша до- 
ладне ропства. Хришћанима, који су имали губитак од 500 војника, 
падне у руке силан плен непријатељски, од кога један део пошљу 
крал>у као доказ победе. Набрзо затим постигла je угарска војска и 
на другој страни успех: 30. септембра освојио je Матија Фридрихов 
град Хајнбург.**)

Пре смрти деспотове забележила je историја још један сукоб 
његов ca Турцима. Октобра 1483. крене се велика сила турска из 
Босне, пређе Уну и Саву те упадне у Крањску и Корушку. Опте 
рећени силним пленом и заробљеницима враћали се Турци ку^и, али 
их при повратку на реци Уни дочекају бан хрватски Матија Гереб, 
деспот Вук, Бернардин Франкопан и још неки хрватски великаши. 
29. октобра заметне се битка, која се наставила и идућег дана, a 
завршила се потпуним поразом турским. Сав плен непријатељев отеше 
хришћани, многе хиљаде Турака поубијаше и заробише две хиљаде 
војника ca две паше турске.1*)

“ } Oie Belagerung Hainburgs 1482 von Albert Ungard Edlen von öthalom, 1901. 

crp. 163.

**) Fraknól, o. c. crp. 235; Ant. Bonfinll, o« c. стр. 620 s 920. У ово време ce ва 

внше иеста саомвње nama вз града Крушевца. те je оосве неосиовано аагађаае 

Агатоновпћа п Cnacaha, да je Крушев&ц могао после похода Кп&вжвја в деспота 

Вука 1481. годвве остатн у рукаиа угарскнм в иалазптн ce у поседу угарском чак 

н 1491. годвие (Српскн уставвцн, првн део, стр. 136),

м) Fraknói, о. с. стр. 267-273; Ant. BonflnH, о. с. стр. в23 a 929.
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Краљ Матија je често награђивао ове велике услуге, које je деспот 
својим личним јунаштвом и храброшћу својих српских чета учинио 
држави угарској. Осим споменутих поклона даровао му je краљ 14. 
априла 1482. год. места Комоговину, Градису, Озелско, Селце и друга 
добра у  Хрватској. Упоредо ca поседом ових добара почињу и све 
тешњи одкошаји деспотови спрам хрватских великаша. као и женидба 
његова ca Варваром, из куfce хрватских грофова Франкопанских. Деце 
није имао али се у толико више старао за жену Варвару и показивао 
je према њој велику нежност и љубав. Бојећи се, ла ће га надживити, 
настојао je, да њу обезбеди материјално за такав случај. По прет- 
ходној дозволи краљевој поклони деспот 3. маја 1482. год. Варвари 
град Белу Стену и дистрикт Тотушевину, који се састојао из више 
од сто села.**) Варвара je збил>а мужа надживела. Деспот умре 16. 
априла 1485. г., a она се касније преуда за чувенога јунака хрватског 
Фрању Берислава.

У задње време je и углед фамилије Јакшића необично одскочио. 
Од браће Јакшића je Стеван био старији, али се у описима скоро свих 
битака тога доба Дмитар спомиње на главном месту међу јунацима, 
док се име Стеваново ретко чује. Kao што je поступао ca деспотом 
Вуком и Белмужевићем, тако je крал> Матија награђивао и Дмитрово 
јунаштво, поклањају^и њему и брату његову многе спахилуке, те се 
имање њихово простирало на неколико жупанија. Донацијом од 2. но* 
вембра 1467. поклонио je Стевану и Дмитру Јакшићу имања Фарнаш. 
Ивантелке, Валко, Ујфалу, Келечел, Горњи и Доњи Жил у коло- 
шварској жупанији,*8) повељом од 28. јула 1476. дао им je град

*') Thallóczy és Aldàsy, о. с. стр. 274; Starine, књ. X, стр. 121 в 122.

*•) Thallóczy és Aldàsy, о. с. стр. 258. Цела довација глисп: .Nos Mathias dei grada re* 

Hungariac, Dalmacie, Croacic etc. memorie commendamus tenore presendum signlficantes quibus 

expedit vnnivereis. quod nos attcntis et consideratis fidelitnte et fldelibus seruldls fidelium no* 

strorum egregiorum Stephani et Demetrii Jaxvth de Naghlak per eos primum sacre huius regni 

nostri Hungarie corone tandemque malestati nostre sub locorum et temporum varietale exhi- 

bitis et Impensls. possessionee Farnas, Jwanthelke, Waiko, Wyfalw, Kelechel, Felsewfyld et 

Kezepsewfyld vocatas in comitatu de Kolos habitas, que cuiusdam Benedict! Weres de dieta 

Farnas praefulssent, sed per notam infidelitatis eiusdem quam Ipse ex eo, quod cum pridem 

nobiles et incole parcium Transyluanarum a (idclitatc nobls iure iurando prestita in eo de- 

fecìssent, quod parlter cum Johanne Groff, quem ad honorem wayuodatus eamndem parcium 

extuleramus contra nos dum easdem partes regni nostri intrassemus Transslluanas, immo no* 

cendi insurrexissent, tunc prefatus Benedictus Weres eisdem adherentem contra nos nobilita* 

tem inssurrexerat, ex lege regni nostri incurrit, iuxta antiquam et approbatam dicti regni 

nortri consuetudinem ad sacram eiusdem regni nostri coronam consequenterque collaclonem 

nostram rite et legitime deuolute sunt, simulcum cunctls ipsorum vtilltatibus et pertinentibus 

quibuslibet, tetris sdlicet arabillbus, cultis et incultis agris, pratis, pastuis, fenetis, siluis, 

nemoribos, montibus, vallibus, vineia vinearumque promontorìis, aquis, fluuiis, piscinls, pis- 

caturis aquarumque decursibus, molendinis molendinorumque lods et generaliter quarum- 

libet vtilitatum et pertinentium suarum integritatibus quouis nomlnis vocabulo vocitatis sub
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Корођ у Срему,19) око 1480. године даровао им je место Керекеђхаз,*0) 
a 16. јануара 1486. поклонио им je пустаре Фенлак, Шерфежд и Фаркаш- 
телек у арадској жупанији. Нови господари населе у Фенлаку и 
Шерфежду српске досељенике.51)

Јакшићи нису били само у ратко време одважни јунаци, страшни 
својим непријатељима, него су и у мирно доба важили као насилни и 
напрасити људи. Суседи њихови морали су много да лрепате. јер су 
им они наносили штете на сваком кораку. Отуда су потекле многе 
парнице ; Јакшићи се вечито парбили и тужакали ca околним племи- 
ћима, a најчешће ca појединим члановима породице Доција.81)

Набрзо после смрти деспота Вука нестају и браћа ЈакшиЂи ca 
света. Димитрија Јакшића пошаље средином октобра 1486. краљ Ма- 
тија као посланика свог султану Бајазиту II. Султан угости Јакшића, об- 
дари га богатим оделом и другим поклонима и отпусти га кући. Кад je 
у повратку стигао у близину Смедерева и ступио на тако звани јежевски 
мост, насрне изненада на Јакшића турски јунак Гази-Мустафа, који je из 
раније с њиме у непријатељству живио, рани га смртно no лицу и.глави 
те Јакшић умре 8. новембра од задобивене ране.39) Две године иза 
овога, 5. јануара 1489, умре у Бечу и старији брат Стеван Јакшић.54)

ipsarum vcris metis et antiquis mcmoratls Stephano et Demetrio Jaxyth ipsorumque hercdftms 

et posteritatibus vniuersis dedimus, donauimus et contulimus, immo damus, donamus et con* 

ferimus iure perpetuo et irreuocabiliter tenendum, possidendum paritcr et habendum saluo 

iure alieno harum nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. Qaas in formam nostri 

priuilegii redigi faciemus, dum nobis in spem (uerint reportate. Datum in Segeswar feria 

secunda proxima post festum Omnium Sanctorum, anno domini millesimo quadringentesimo 

sexagesimo scplimo, regni nostri anno decimo, coronacionls vero quarto', C поља, y врају 

повеље пвше ћнрвлвцом: Диждциу* 3А ф^ноид» у BfAMV гог, затви другом маствлом: 

FlefiTd BiHi\yKh.
**> О. с. crp. 390; Borovszky Samu, о. с. етр. 19.

so; О . С. СТр. 20.

Sl) О. с. стр. 17; Thallóczy és Aldàsy, о. с. 259.

м) Ibid. Зараидска жупанвја нздаје 30. августа 1484. потврду, да су оробвлн 

задорлачкд посед Иира Доцвја људв бр&ће Ј&кшоћа, отералв 60 коша п качвивлн 

другу штету. Међу л»удииа, који су ову штету почииилв, споинау се и ова вмеиа: 

,,Demetrius Prlbegh, Radicz Bossnyak, Milluo Radicz Puthnichoulgh, Johannes Marsith, Ra- 

dosa Vokicz, Marcus filios Milath, Radona Nicola Halapith, Ladislaus wayuoda de Fellak, 

Oeorgius Radouan, Duka de Mrzeheges, Stephanus Fodor“ (Dl 18*94.).

**) Hammer-Purgstall, Geschichte des osmanichen Reiches Band I, pag. 635; Engel, Geschi

chte von Scrwlen und Boenien, Halle 1801 pag. 449; Thüri Jozsef, Török torténetlrók, II kötet 

1522-1506, Budapest 18у6 стр. 4.

м) У  соомеилну Срвске краљ. академаје Ш стр. 142 (Срискп Летопасв) стојн 

да се Стеваиона смрт догодола 6. аирвла, док у Гласнвку сро. уч. друштва кн>. 

53 стр. 108. стоји 6. јануара 1489. Овај другв датум je тачав, јер je првв датум уве- 

ceu аабуиом, која je тим пре разумљнва, што одмах оосле ове весги бележе лето* 

лвсцв сирт краља Матвје, хоја се одпста догодвла 6. апрнла 1490.
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Смрћу њиховом није нзумрла лоза Јакшића, јер су обојнца имали 
neue. Стеван je ca женом Милицом имао три сина: Дмитра, који je млад 
умро, Стевана, који се касније оженио Милицом, кћерком војводе Бел- 
мужеви^а, али такође млад умро и Марка, затим три кћерке: Јелену, која 
се касније удала за деспота Јовака Бранковнћа и преудала се за деспота 
Иваниша Берислава, Ирину, удату за Матију Херцеговића, потомка хер- 
цега Стјепана Косаче и Ану, удату за Василија Лавовића. Дмитар 
Јакшић (старији) je имао ca женом Јелом” ) четир сина: Јована, Дмитра, 
Петра и Ђорђа, од којих je Петар надживио осталу браћу.**) Ови по- 
томци јуначких Јакшића одржали су и даље тековину својих отаца и 
заузимали су угледан положај међу угарском властелом.

•*) Др. A. Иввћ, о. с. стр. 4.

**) Иларвјои Зеремскл, Српска вдастела Јакшвћж, Кааенддр М*гвце Српсхе sa 

год. 1(08; Ст. Станојевнћ, Нешто о Ј&кшнћнм*, Београд 1901; Borovszky Simu, I. с.

2



II.

ОД СМРТИ ДЕСПОТА ВУКА ДО СМРТИ 
ДЕСПОТА ЈОВАНА.

(1485—1502).
Ни Јакшићи, a ни Белмужевић не могоше угарској држави накна- 

дити деспота Вука нити у српском народу заузети онај положај, који 
je имао потомак српске деспотске фамилије. Углед, који je деспот 
Вук уживао међу Србима, могли су имати још само млади стричевићи 
његови, Ђорђе и Јован, синови деспота Стевана и они су као потомии 
српских владара једини били у стању, да достојно попуне онај губи- 
так, који се ocefcao на граници државној услед смрти деспота Вука. 
Отац ових младића, слепи деспот Стеван, прогнат je био пред пад 
деспотовине из Смедерева, где je завладала била струја, њему npo- 
тивна. Kao што je раније споменуто, Стеван се упути у Албанију, у 
државу Ђорђа Кастријоте Скендербега и тамо се ожени око 1461. ro* 
дине свастиком Скендербеговом, кћерком албанског поглавице Ђорђа 
Аријанита Комнена Топије Голема.

Неко време живио je деспот у Албанији, a кад je и овде ona- 
сност од Турака почела све већа бивати, обрати се он на своју се- 
стру Катарину грофицу Цељску, да му буде на помоћи. Најстарија 
кћерка деспота Ђурђа Катарина, удовииа негда моћног и богатог грофа 
Улриха Цељског, живила je у то доба у Гуркфелду у Крањској, a сва 
остала добра, која je наследила од свог мужа, распродала je или су 
joj разграбили суседни великаши.1) Молби брата Стевана одазове се 
Катарина. Она га позове к себи те заједнички откупе око 1465. од 
горичког грофа Леонарда град Београд, који се налазио у Фурланд- 
ској, на млетачком земљишту.*) У овом граду живио je од сада де-

*) Др. Алекса Иввћ, Новв подацп о грофвци Катаривв Цељсхој (Летопнс 

»Матвце Српске“ кц>. 267), U o b b  Сад, 1910. отр. 45-49. Овде се валазе довумеатв о 

устуоању грофвчивог воседа no Хрватској в Крањској п о враћа&у града Гуркфелда 

1469. годвве цару Фрвдрвху.

*) Dr. Lodwig v. Thallóczy, Bruchstücke aus der Geschichte der nordwestlichen Bai kan- 

länder (Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina, Dritter Band), Wien 

1895. стр. 344. Од фураавдевог Београда се в давас ввде рушеввве, аедааеко од 

Удвва. — О деспоту Стевалу знамо, да се год. 1461 састао у Дубровввку ca се- 

стром својом Катарввом (Dr Ludwig v. Thallóczy, I. C.), a y  јуву 1462. да ce бавво y
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спот ca супругом и ca троје деце, Ђорђем, Маром и Јованом. С њима 
je живила и грофица Катарина. Деспот je већ од 30. децембра 1435. 
бно патрициј млетачке републике, која je сада, кад се настанио на 
њеном земљишту, у више маха новчано подупирала прогнатог дина- 
сту српског. И ca Дубровчанима je одржавао деспот везе те je 1. ок- 
тобра 1476. препоручио већу дубровачком своју супругу и децу своју.1) 
Ocefcao je, да неће дуго живети и збиља je умро у првој половини 
идуЂе године.

Ca републиком млетачком стојала je и удова деспотица на доброј 
нози. Преко свог рођака Гргура Поповића саопшти она 16. августа 
1477. сенату млетачком, да je неко одао тајне републикине угарском 
краљу Матији. Државни сенат обећа богату награду и деспотици и 
Поповићу, ако докуче и ако доставе име издајниково.4) Деспотица се 
том приликом потужила републици и на своје суседе, који су правили 
штете незаштићеној удовици. С тога Млечићи наложе свом фурланд- 
ском намеснику, да штити деспотицу од насиља њених суседа.5) На- 
лози републике нису много користили ; суседни кастелани су стално 
узнемиривали деспотииу. Млечићи послаше октобра 1478. своје на* 
јамнике у Београд, но то je још погоршало положај деспотичин.

Грофица Цељска се у то доба није више налазила у Фурландији. 
Ha позив своје сестре, удове султаније Mape, отишла je к њој у Je- 
жево na je тамо живила. И деспотици Ангелини je живот у Београду 
постајао све тежи те се no савету грофице Цељске крајем 1478. упути 
ca својим синовима у Беч цару Фридриху, да од њега измоли помоћи. 
Цар услиша молбу деспотичину и поклони joj град Вајтерсфелд у 
Крањској, на што се она 9. октобра 1479. ca синовима Ђорђем и Јо- 
ваном завери на вечиту верност цару Фридриху и његовим потомцима.*)

Султанија Mapa, a још више њезина сестра грофица Цељска, 
имале су горак живот у Турској, за владе султана Мехмеда.7) Да би
Млецпиа. Том првлвком je говорао с њние мантовскв епнскоп Јоваи Автоввје, којв 

у једвом ппсму ведв, да je деспот појава без преговора, да се не може замислвтн 

достојавствепијег човека од њега, да je ввсока раста н вавредво оабвљвог в памет- 

вог зида (Dr Vincent Makouchew, Monuments historlques des ataves meridlonaux et de 

leur votsins, II. volume, Beigrade 1882. стр. 206).

*) Fr. Mlkiosich, Monumenta Serbica, Viennae, 1868. стр. 518.

*) óvàry Llpót, Oklevél Màsolatai, Elsö filzet, Budapest, 1890. стр. 144.

‘) Thallóczy, o. c. стр. 845.

0 . с. стр. 346, 856 н 867. Талоцн веле ва стр. 347 првм. I, да ће све докумевте, 

којв се одвосе ва ову продају Београда, публиковати споцијалиста за фурландску 

всторвју др Випчендо Јопн у »Archeografo Triestino*, алв Јопв ннје то учнвво.

*) У  летоввснма српсквм пвгае, да je краАвца босавсва Mapa, кћв деспота 

Лазара, год. 1476. овала Каитавуавиу (грофвцу Катарвву) код судтава, којв грофвцу 

ставв ва муке (Гласнвх срп. уч. друштва књ. 63 стр. 99). Вестову довосе летопвсв 

у везн ca нападајем краља Матвје в деспот* Вува ва Шабад в Сребрввцу 7  то 

je доба збвља жвввла у Јежеву в враљвца Mapa ca својвм теткаиа султаавЈом Ma*
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у материјалном погледу поправила своје стање. одлучи Катарина, по- 
сле одласка деспотице Ангелнне у Беч, да прода Београд. Посредо- 
вањем султановим обрати се она на свог рођака горичког грофа Jle- 
онарда, пређашњег власника београдског и понуди му град натраг за 
суму од 5400 млетачких дуката. И деспотица у Бечу дозна за ту понуду, 
која je за њу зиачила велику неприлику. С једне стране хтела je да помогне 
грофици у невољи њеној, a с друге стране присвајала je право на Београд 
себи и својој деци. Да би доскочила тренутној немаштини своје заове Цељ- 
ске, пошаље деспотица из Беча у Горииу 30. окт. 1480. г. грофу Леонарду 
Ђор^а Гребљановића и кућног калуђера грофице Катарине Марка, који 
се у то доба бавио код деспотице, те преко њих двојице заложи грофу 
Леонарду један млин у Београду за суму од 240 дуката, под условом, 
да се та свота пошаље у Јежево грофици Цељској. Обвезу о залогу 
потписао je 23. новембра 1480. Ангелинин луномоћник, београдски ка- 
петан Гребљановић, a новац je однео грофици калуђер Марко.8) Међутим
1<>м u гроЈ-одом Катарввом (Ilarljon Ruvarac, Zwei bosnische Königinnen, Wissenschaftliche 

Mitteilungen aus Bosnien und der Hercegovina, Dritter Band, стр. 384). Д а ова летопн- 

сачка белешва почвва ва вствнв, докааује пвсмо грофице Катарвве, послато јува 

1481. грофу Леоварду, где се грофвца јада, како je у Турској рђаводржава, мучева 

в тучена бвла (Thallóczy, о. с. стр. 350). Талоцв у делу Bosnyék és szerb élet s nemze- 

dékrajzl tanulmànyok, Budapest, 1909. ua гевеадошкој таблвцв Браиковвћа бележа, не 

ваводећв вавор, да je краљвца Марвја умрла већ 1474. годвве ва Леукосу у месту 

Санта Маура као тамош&а опатвца.

•) Обвеаа о аалогу гласа: .Ich Jorg Grebeiian, die zeit hawbtman zu Velgradt vnnd 

als ain volmachtiger gewalthaber vnnd procurator meiner gnädigen frawen, frawen Angelinen, 

dispotin ln der Syrfey etc., beckenn vnnd thuen kundi offennlich mit dem briefe, das der 

hochgeborn fuerst und herr, herr Leonnhart, phallenntzgraf in Kernnden, grave 2u Gorz vnnd 

zu Tirol etc., inein gnädiger herr, an hewtigem tag datumb des briefs der hochgebornnen 

fuerstin und frawen, frawen Katherinen grafin zu Czilli etc., auch meiner gnädigen 

frawen beyherrn Marcusen Koloier, irer gnaden capplann in guetem beraitenn golde 

geantwurt vnnd gesanndt hat, nämlich in summa zway hundert und viertzlgk gülden 

ducaten vnnd ungrlsch, darumben ich anstatt aus volmachtiger vnnd krefftiger gewalt

sam meiner obgenanten gnädigen frawen der dispotin etc. meinen obgenannten gnädigen 

herrn von Gortz etc. als ir volmachtiger gewalthaber vnnd procurator wissentlichen vnnd in 

krafft des brieves zu einen satz eingeantwur hab irer gnaden muell mit aller zugehorung 

daselben zu Vclgrat in der Burgen gelegen, innzhaben bis auf sannd Johanns tag zu sun- 

benten nachstkunftig, zu derselben zeit sol die berurte muell umb die obgeschriben summa 

guldeln von sein gnaden wlderumben abgelost werden vnnd ob das nicht bechach, sodann 

sol vnnd mag sein gnad die furpasser innhaben, die nuz vnnd zinss iarlich davon einnemmen 

vnnd solich obberurt ablosung guetlich ruen und ansteen, so lanng bis das der obgenant 

mein gnädiger ћегт von Gorz etc. von meiner obgenanten gnädigen frawn von Cili etc. oder 

wem sy das bevilhet, das obgenant sloss Velgrat mit salner zugehorung widerumben loset 

und in sein gewaltsam bringet an gevarde ; alsdann sol sein gnad irnn gnaden über die 

obgeschriben summa guldein hinausgeben fuenffvnndzwainzigk ducaten; so dann ist die 

bemelte muell seiner gnaden richtiges und geschaufftcs guet und sol darumben sein gnad 

mit ainen lanndlewffigenn kaufbrief nach nadturfften versorgt vnnd gegeben werdenn, alles 

getrewlich vngevarllch und an alle arigeliste ; zu warer urckundt des briefs versigelt mit der 

offtgenannten meiner gnädigen frawen der dispotin aigen anhanngenden Insigel, das ich an
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ce преговори између грофице, деспотице и грофа Леонарда наставили и 
провлачили ce дуже времена, док није дошло до погодбе н споразума.*) 

Цар Фридрих je у то доба ратовао ca угарским краљем Матијом. 
Преговори о миру, који ce после пада града Хајнбурга посредовањем 
папиним повели, разбили ce о непопустљивост цареву те Матија на- 
стави ca ратовањем. У марту 1484. заузме крал> Брук, 15. априла гра- 
дић Каленберг више Беча, a у јануару 1485. предузе опсаду Беча, чија 
посада у мају започне преговоре о предаји и 1. јуна отвори градске капије 
победоносном краљу угарском. Како no свему изгледа, овде у Бечу 
нашао je Матија деспотицу Ангелину и н>ене синове, a овде му je до- 
несена и вест о смрти деспота Вука. О одношају породице деспота 
Стевана спрам деспота Вука, није сачувано никаквих података, али 
изгледа, да ови рођаци нису били у доброј љубави. Угарска држава 
je међутим Вука a не Стевана признавала за деспота српског и то 
je свакако био један од разлога, што je претендент на деспотски престо 
Стеван, радије живео у туђем свету него у Угарској, ма да ce у њој 
налазио велик број Срба и ма да je она у кепосредној близини земље, 
на коју je Стеван право полагао. После смрти Вукове поведе краљ 
Матија преговоре ca прогнатом династијом српском, деспотицом Анге- 
лином и њеним синовима и понуди им, да заузму упражњено досто- 
јакство деспотско. Ho баш пред овим преговорима обавила ce удаја 
Mape, кћерке Ангелинине, за монтфератског пограничног грофа Бони* 
фација Палеолога V. и то посредован>ем цара Фридриха. Mapa ce вен- 
чала у лето 1485. у Инзбруку, у присуству uapa Фридриха и деспо- 
тице Ангелине, a у јесен je млада кнегиња приспела у Казале, у столно 
место Бонифацијево. Овде je Ангелина потписала ca старијим сином 
Ђорђем женидбени уговор, којим ce обвезује, да ће зету Бонифацију 
платити у име мираза 10.000 дуката.10) Мари je било у време венчања 
19 година, a брату њеном Ђорђу 20 до 21 година.
irer statt als ein volmachtiger procurator vnnd gewalthaber an disen brief gehenngt hab. 

Beschehen nach Grisly geburd vnnsern lieben herrn. als man zallt viertzehen hundert vnnd im 

achtzigisten lare, an phtntztag vor Sannd Kathrein tag, der heüligen Iwnckfrawen*. (K. u.K. Haus-, 

Hof- und Staats-Archiv y Бечу, Allgemeine Urkundenreihe, Repert. I. Ha пергаменту. ca ne* 

чатом деспотвце Ангелвне, обетении na врпцв . Ивсмо деспотвце, којвм je 30. окт. у 

Бечу ооуномоћвла Гребљановаћа н кв.чуђвра Марка да преговарају ca грофом Лео- 

иардом, штампаио je у делу Fr. MlkloSić, Marija kći Angeiinina i Konstantin Arijantt (Rad 

jugosl. akademije znanosU i umjetnosti knj. XII. Zagreb 1870.) стр. 8 .0  валуђеру Марку говори 

Thallóczy Lajos, Bosnyék és szerb élet- s nemzedékrajzi tanulmànyok, Budapest, 1909. стр. 65.

•) Dr. Ludwig von Thallóczy, Bruchstücke etc. стр. 34^-352. Год. 1482. налааво ce 

Београд Још увек у посвду деспотице Аигелаве. 17. свпт. т. г. боравво je десаот 

'Борђе у Београду н одатле вздао у вие своје в одсутве матере a брата једву по- 

•е&у (Thallóczy. Bosnyék es szerb ilet- s nemzedékrajzi tanulmànyok стр. 61).

>*) Веичаае Марвао у Иаабрук}* обавл»еио je прокурацкјом, тј. у одсутвостш 

сутгруга. Са Бовафацајем je Н ара вмада джа свна, Ваљема IX . а Ђорђа. Суаруг 

»езвв je умро 1493, a oaa 12. августа 1495. (MlkloSić, о. с. стр. 2.)
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Мада je uap Фридрих био у то доба на ратној нози ca Матијом  ̂
не хтеде ипак пречити деспотици одлазак у Угарску, у државу и у 
службу свога непријатеља. Из Казала ce врати деспотица у Беч, a 
одатле ce крене ca својим синовима и ca моштима деспота Стевана, 
те 15. фебруара 1486. стигоше у Срем, за који су дотле само из при- 
чања знали.11) Уз пут су сврнули у Будим те су допунили раније npe- 
говоре ca краљем Матијом. Деспотско достојанство даровао je Матија 
Ђорђу као старијем и уступио je новом деспоту и његовима Купиново 
и Сланкамен ca околним селима, a уговором од 12. фебруара исте 
године дао им je у залог за 12.000 дуката град Беркасово у Срему и 
друга места, која су под тај град спадала.11) Младом деспоту je крал> 
поклањао нарочиту пажњу. О великом угледу, који je деспот уживао на 
двору краљеву, најбоље сведочи женидба његова ca Изабелом, блиском 
рођаком краљице Беатриче. Изабелу je краљица довела к себи из 
Италије na je у току 1487. уда за деспота Ђорђа.15)

Краљ Матија je после освојења Беча узео каслов херцега аустриј- 
ског и често je боравио у Фридриховој престоници.14) Ово je могао 
тим лакше чинити, што je с Турцима склопио примирје, те je на rpa- 
ници државној владало затишје. У Бечу je краљ и умро 6. априла 1490. 
Законите деце није Матија имао него незаконитог сина Јовака Корвина, 
коме je био наменио престо краљевски. Угарски великаши ce скупе 
на ракошком пољу да заузму становиште у погледу новог владара, 
али ce нису могли да сложе међу собом. Покрај Корвина тражили су 
за себе круну угарску краљ чешки Владислав Јагелонаи, брат његов 
краљевић пољачки Алберт и аустријски надвојвода Максимилијан Хабз* 
бурговац, син цара Фридриха. 13. јула стигну на сабор властела и пле- 
мићи из Славоније, водећи собом 7000 коњаника. Ha челу њиховом 
стојали су гроф Михајило Благајски, херцег Ловра Илочки, деспот 
Ђорђе и многи други, сви ватрене присталице Јована Корвина,1*) те 
и они сада узму учешћа у расправљању и саветовању.

*‘) Pavel Josef Šafarik, Pamitky drevniho pisemnlctvi Jihoslovanuv, V Prazc, 18)1. 

стр. 82. Ha једвој ада y Обедској Барв ya Куонвово налазв ce једва дрвена црв- 

ввца. У  народу постојв преда&е, да je та цркввца саграђеиа од лађе, ва којој су 

дошлв мајка Ангвлвва и шевв сввовв у Куонново. Пошто су оии дошлв ва Беча 

ж Пеште у Срем, лако je могуће, да су дошлв Дунавом и Савом до Вуп&вова те 

бв oso народво предаае могло бвтв освоваво ua всткив.

**) Pray, Annales regam Hungarìae, Pars IV, pag. 186; Cróf Telekl József, Hunyadiak 
kora Magyarorszigon, 12 kòtet, Pestcn, 1857. стр. 30J. У  лвстввв овој иазвва крал> Ђорђа 
деспотом к даје иу иаслов „lllustris" (твтула хердега, квежева в орвнчева дарсве в 

крал>еисве куће), a Јовааа аоае „magniflcus“ (наслов палатвиа, грофова в бароиа).
'•) Днмвтрвје Ввтковвћ, Првлог службн в жввотопвсу св. Максвма владвве 

(Богословскв Гдасвак, св. 1-2, Срвмснв Карловцв, 1908) стр. 67*72.

И) Почетвом годвве 1490. посетво je Боч у прат&в краљевој в деспот Јовав 
(Свомевви сросве краЈМвске ахадемвје ua. I I I .  стр. 166).

и) Ant. BonfinU, Rerum Hungaricarum decades quatuor cum dimidla, Hanoviae 1606«. 
стр. 664; Engel; o- c. 1)1. Thell, II. Abtheilung, crp. 12.
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Већина угарских великаша хтеде за краља човека слабијег духа 
и енергије, с којим fce они моћи чинити што им je воља, те познава- 
јући као таког чешког краља Владислава, одлуче 15. августа, да њему 
понуде угарски престо. Нови краљ je имао међутим тежак положај. 
С Јованом Корвином ce брзо нагоди, али остали потраживачи угар- 
ског престола, надвојвода Максимилијан и краљевић Алберт, ударе с 
војском на Угарску, да оружаном руком дођу до круне краљевске. 
Новембра 1490. већ ce налазио Максимилијан на угарском земљишту. 
Многа властела, понајвише из Хрватске и Славоније, пристаде уз њега. 
Бранковићи, који су више година провели као поданици Максимили- 
јанова oua, цара Фридриха, поздраве радосно долазак Максимилијанов 
и ca другим великашима издаду 1. новембра 1490. године повељу, којом 
признају Максимилијана за свог краља и обећавају му верност.1®) На- 
против војвода Милош Белмужевић и синови Стевана и Дмитра Јак- 
шића ca осталим Србима пристану одмах уз краља Владислава. Вла- 
дислав пошље против Максимилијана Павла Кињижија, у чијој ce 
војсци налазио и Белмужевић ca својом четом, a против Алберта иза- 
шаље Стефана Запољу, с којим пођоше и Јакшићи на челу својих чета.

Римски крал» и аустријски надвојвода Максимилијан постигао je 
на почетку велики успех. За кратко време освојио je целу Аустрију и 
ушао у Беч, затим упадне у југозападни део Угарске те je узимао 
град за градом a 19. новембра 1490. освојио и сам Стони Београд. 
Немачке чете Максимилијанове нису уредно плаћане него су морале 
и од пљачке да живе, те ce крајем новембра разиђу no околини стоно- 
београдској да пљачкају. Павле Кињижи пошље против Немаца војводу 
Белмужевића и Валентина Череба ca четом коњаника, који нападну 
Немце, разбију их и нагнају у бегство. Један део немачких војника 
лоубијају, многе заробе, a остале су гонили све до Стоног Београда.17) 
Ова победа Белмужевића и Череба у многом je допринела, да je Мак- 
симилијан већ половином децембра те године морао оставити заузета 
места и повуЂи своје чете из Угарске.

Док je Кињижи на западној страни државе ca својим војводама
“ ) Firahaber, Beiträge zur Geschichte Ungarns unter der Regierung der Könige Wla- 

dlslaus II. und Ludwig II. 1490*1526. crp. 47; y двлу Berzevlcxi Albert, Aragonlai Beatrix 

magyar kiràlyné életére vonatkozó oklratok, Budapest, 1914. ва стр. 173 тт&кп&а je једав нз> 

вештај од 1. нов. 1490, послат краљу Ферданавду, у коме иише, да ua круивсаае 

храљево ввсу дошлн векв магватв међу њвмавдеспот Ђорђе (Берзеввцн погрешно 

квслв, да ce то одвосв ва деспота Вука). Херцег Jloapa в десаот Србвје ce пока- 

вују, вели дал>е тај аавештач, као велвкн вепрвјателв крлљвце Беатрвче. — Овај 

Je аодатак жарактервствчав с обзнром ва родбвнске везе десоотове жене Изабеле 

ca крал>кдок.

,f) Schwandtnerii, Scrlptores rerum Hungancarum, Vindobonae 1746, к&вга 11. (Ludo* 

vid Tuberonls commentariomm de temporibus suis) стр. 170; IsthuanHl Hicolai, Regni 

Hungarìae bistorta post obitu glor. Mathiae Corvini regis, Coloniae Agripinae, 1685. crp. 10.
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дочекивао и сузбијао нападаје Максимилијанове, упутио ce против 
краљевића Алберта војвода Запоља. Угарска војска потисне Пољаке и 
септембра 1490. опколи град Кошице, у који ce склонила главна сила no 
љачка. У војсци Албертовој било je на 500 Татара и најснажнији Татарин 
излазио je за време опсаде Кошица сваки дан из града и позивао Мађаре, 
да му изађу на мегдан. Од Мађара ce нико није усудио. него ce од- 
лучи заповедник српске коњице Дмитар Јакшић, син старијег Јакшића 
истог имена да ce огледа с Татарином. У борби послужи Јакшића 
ратна срећа, баци противника копљем с коња и убије га na ce врати 
у табор, где га другови дочекају честитајући му и славећи његово 
јунаштво.18) После овог заузеше Угри Кошице и прогнаше Пољаке те 
краљевић њихов буде принуђен, да ce измири ca својим братом Вла- 
диславом.

Ha свршетку 1490. године могао je краљ Владислав да слави no- 
беду над спољашњим непријатељима, a почетком 1491. покорише му 
ce и унутрашњи противници, јер му je пошло за руком, да херцега 
сремског Ловру, деспота Ђорђа и Николу Хедерварија без крви при- 
воли на верност.1*)

При склапању мира 20. фебруара 1491. ca краљем Владиславом од- 
рекне ce краљевић Јован Алберт права на круну угарску. И надвојвода 
Максимилијан моведе преговоре о миру. После дугог преговарања на- 
чине 7. новембра 1491. у Пожуну мир, no коме je имала угарска круна да 
пређе на Максимилијана и његове потомке, ако Владислав не буде 
имао мушке деце. Ha глас о пожунском миру осети ce крал» Алберт 
изигран и оштећен у свом праву, те ce подигне изнова на Угарску. 
Владислав поведе против Пољака своју војску, у којој ce међу оста- 
лима налазио деспот Ђорђе и брат му Јован ca 600 лако оружаних 
коњаника, синови Стевана и Дмитра Јакшића ca 300 и војвода Бел- 
мужевић ca 1000 коњаника.*0) Битка, која ce догодила недалеко од 
Кошица 24. децембра 1491. године свршила ce ca потпуним лоразом По* 
љака те ce Алберт измири ca братом и уклони ce коначно из Угарске.

Средином 1491. завадио ce био деспот с дотадањим присним 
пријатељем херцегом Ловром Илочким. Повод свађи није познат, али 
je непријатељство било врло велико те су противници робили поседе, 
убијали људе, палили зграде и у опште наносили сваку штету један 
другоме. Архијепископ калочки Петар Варади живо je настојао, да 
измири завађене великаше. Неколико писама je писао t ok om  јула 1491. 
деспоту Ђорђу, упозорио га на опасност, која свима прети од Турака 
и позвао га, да оружје своје и снагу своју не троши у неплодним rpa-

*•) Schwandtnerii, о. с. стр. 167; Ant. Bonfinii. о. с. стр. 692; Isthuanffi. о. с. ст ј>. 

9: Ргау, о. с. Pars IV, стр. 218.

,а) Isthuanffi, о. с. стр. 11.

**) Schwandtnerii, о- с. стр. 176.



25

ђанским зађевицама и борби, већ да окрену своје оружје против Ту- 
рака, a размирицу ca суседом да изнесе пред краља и он нека пресуди, 
ко je крив.11) Свакако су ови савети архијепископови припомогли, да 
ce отворена борба између деспота и херцега Ловре стишала, али je 
одношај њихов остао и даље затегнут.

Примирје. које je начинио крал» Матија с Турском, истекло je ro- 
дине 1491, те Турци подигоше војску и освојише многа места око 
града Јајца. Краљ Владислав изда пограничним заповедницима налог, да 
притекну Јајцу у помоћ. Споменути архијепископ калочки Петар покуша 
и ca своје страке, да наговори деспота, као пограничног заповедника 
на акцију против Турака те посебним писмом замоли деспота Ђорђа, 
да поведе војску своју под Јајце и да тиме посведочи своју верност 
према краљу, на коју ce недавно заклео.**) Ho деспот не послуша ни 
заповест краљеву ни савет архијепископа, јер je баш у то време водио 
распру ca херцегом Ловром. Међутим непријатељство Угарске с Тур- 
цима није било дуга века. Настојањем мирољубивога краља Владислава 
углављен je h o b  мир с Турском.

T o k o m  1493. године дошло je до великог сукоба међу славон- 
скнм великашима. Повод непријатељству није познат, али je резултат 
био, да су Јован Киш Хорват од Хлапчића, Ловра Ванфи од Горјана, 
Фрања и Јован Берислав од Грабарја, деспот Ђорђе и још неки напали 
градове Иванку, св. Ђурађ, Осек и Сотин у вуковарској и Сомбатхељ 
у барањској жупанији, заузели их, оробили и људе поубијали или собом 
повели. Ердељски епископ Владислав и Петар Гереб од Вингарта под- 
несу тужбу против овог насиља конвенту печ-варадском, који наложи 
истрагу. У исто доба je водила истрагу жупанија вуковарска против 
деспота Ђорђа и Јована ради заузећа и присвајања кастела Борова, 
својине Николе Банфија од Линдве. Ово je први сачувани званични 
документ, у коме ce и Јовану признаје титула деспотска.*8) Kao што 
нам нису познати разлози овој свађи господе славонске, тако су нам 
исто у тами судбени резултати њени. Идуће године, како сведочи 
једна листина палатина Стевана Запоље од 1. фебруара, водили су 
парницу деспоти Ђорђе и јован против Владислава и Стевана Егер- 
варског ради града Костајнице.**)

У ово доба ce пружила деспоту Ђорђу прилика, да ce освети 
своме противнику Илочком. Моћни херцег овај падне у немилост код 
краља Владислава те краљ, наговорен од препреденог саветника свог 
Бакача, нападне с војском на посед херцегов. Како je деспот био сусед 
Ловрин, наложи му краљ, да удари на Митровицу и друге градове

" )  Thallóczy és Aldàsy, о. с. стр. 284*287; Ргау, Annales regrum Hungariae, стр. 230.

**) Pray, о. с. стр. 229.

Orsz. Jevéltir, DI. 20056 u 20057.

••) Thallóczy és Aldisy, o. c. стр. 291.
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његове. Деспот поведе своју војску, опколи Митровицу децембра 1494., 
примора у њој Ловрину посаду на предају и повери управу градску 
својнм људнма.*6) За кратко време потисне деспот Ловрину војску из 
свију места у Срему те ce крене у Славонију и опколи херцегов град 
Ораховицу. Ратним лукавством заплаше Срби кастелана ораховичког 
и овај после опсаде од неколико дана преда град.*") Недалеко од 
Ораховице налазио ce и крал» Владислав ca својим табором, те деспот 
дође у краљев табор после освојења града. Краљ прими деспота врло 
лепо, угости га и ca многим локлонима отпусти кући.*7) Одавде ce 
Ђорђе упути у Илок, где ce ca илочким и митровачким капетаном 
краљевим Андријом Ботом споразуме 28. априла 1495. о накнади штете 
и плена, почињеног за време овог ратовања.*1)

Многи спомени, који су остали о животу и раду последњих дес- 
пота од лозе Бранковића, сведоче нам о побожности и љубави спрам 
православне вере како код мајке Ангелине тако и код њених синова. 
Ово je занимл>нва појава особито кад ce узме, да су млади деспоти цео 
век до доласка у Срем провели међу католииима и да je Ангелина 
рођена у кући албанског католичког властелина Топије. Нарочито je 
деспот Ђорђе нагињао побожном калуђерском животу. Брак његов ca 
принцезом Изабелом развргнуо ce набрзо после венчања те je можда 
и то био разлог, што je деспот заузео непријатељско држање г. 1490. 
слрам краљице Беатриче. О манастирима православним водио je Ђорђе 
ca својима сталну бригу. Тако у повељи, коју 3. нов. 1495. издадоше 
деспоти у Купинову, записаше no старом обичају српских владалаца 
годишњу помоћ светогорском манастиру св. Павла. Ha овој повељи ce 
потписују оба деспота и мати њихова.*9) Један извор даје Ђорђу 
деспотску титулу и г. 1497; те годинеј нападну деспотови људи 
иришки кастелан Вук ГолаковиЂ и кастелан града Јарка у Срему» 
поданике грофа Петра Гереба од Вингарта те почине разна насиља и 
изазову судбену парницу ca грофом Геребом.м) Ho у то доба Ђорђе није 
био у ствари деспото«. Отприлике почетком 1496. године ce покалуђерио, 
a деспотско достојанство остави млађем брату Јовану, који je имао 
више воље за светски живот и за вођење војске од смиренога брата 
свог.*1) Матер и брата ставио je пред готов чин : постригао ce ноћу, 
у купиновачкој цркви св. Луке од неког игумана кучијанског и узео 
име Максим. Примивши монашки чин позове Максим софијскога ми-

•*) Isthuanffi, о. с. crp. 25.

**) О. с. стр. 26.

,f) Ргау, о. с. pars IV, стр. 267; Engel, о. с. стр. 72.

*•) Thallóczy és Aldàsy, о. с. стр. 292.

**1 Fr. Mlklosich, Monumenta Serbica, Vienae, 1858. стр. 539.

и) DI. 20598.

•*> Р. Агатововнћ в П. М. Соасаћу о. с. стр. Н9.
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трополита Калевита, који га посвети за јеромонаха купиновачког.**) 
Повељу од 3. новембра 1499. потписују само Ангелина и деспот Јован ; у 
повељи овој обвезује ce Јован, да fce давати светогорском манастиру 
Свимену годишњу помоћ, a ако га бог начини господином Срба, даваће 
ивише, онолико, колико су негдањи српски владари давали.” )

Године 1496. дошао je деспот Јован у сукоб ca мађарском 
господом. Јобађи његови не хтедоше да плаћају десетак калочком 
надбискупу Петру Варадију те крал> заповеди Јосифу Шому, да силом 
покупи десетак од деспотових јобађа. Деспот ce обрати надбискупу у 
тој ствари, али овај одговори, да не може Србима опростити десетак, 
јер њиме издржава чете своје, a и иначе je дужан да брани права 
цркве ; бог je створио Угарску кршћанском a не шизматичком земљом 
и деспоту није у власти, да од н>е створи српску државу ; у хришћан- 
ској земљи под хришћанским владаром мора ce живети no хришћанским 
законима. И друга господа српска позивајући ce на српску веру њи- 
хову не хтеаоше плаћати десетак католичкој цркви, али краљ Вла- 
дислав наложи жупанијама бач-бодрошкој, чонградској и сремској, да 
морају од свакога порез узимати.*4) Тим налогом краљевим погажени 
су и изиграни закључци државних сабора од г. 1481. и 1495, који су 
ослободили Србе од плаћања десетка.и)

У државном сабору од 1498. набројени су у чланку 22. сви угарски 
барони, који су имали дужност, да под својом заставом поведу чете 
у бој. Деспот српски спомиње у два маха ; у § 3. стоји, да je дужан 
у ратно доба дати 1000 коњаника, a § 41. вели, да има давати 1000 
хусара ; § 37. спомиње Стефана Јакшића од Нађлака, a § 43. одређује, 
да Милош Белмужевић мора у рат ићи ca свима хусарима својим.86) 
Војвода Милош je стојао у великом угледу код краља Владислава, 
који му je поновио и потврдио 1496. године право на сва имања, до- 
бивена од краља Матије."7) Ca женом Оливером имао je војвода Милош 
двоје деце, сина Вука и кћер Милицу. Једном приликом, последњих 
година петнаестог века, налазио ce војвода на једном свом имању у 
Потисју, na како je баш тада био светац Успенија Богородице подигне 
ce ca сином Вуком и ca 60 л>уди у српски манастир, који je био no- 
свећен Богородици и лежао недалеко од војводина двора. Кад je no пра- 
вославном закону завршена служба божја, посаде ce присутни у порту 
за софру да ручају и после ручка ce неки разиђу да спавају, a други

'*) Pavel Josef Šafarlk, Okazky obtanskeho plsemnictvi, V Praze, 1851. стр. 64.

M) Mitdosich, o. c. crp. 543.

M) Fraknól Vilmos, Vàradl Péter kalocsai érsek ilete, Szizadok за 1883, стр. 830; Wag- 

oa  KAroly, Eplstolae Petri de Warda, Pozsony, 1776. стр. 127.

* ) Magyar tOrvényttr 1000-1526 évi törvenyczikkek, Budapest, 1899. стр. 388 в 588.

••) O. c. стр. 606 a 608.

**) Lendval Miklós, Temes virmegye nemes csalidjal, 1. kötet, Budapest, 1896. стр. 24; 
др. Ааекс* Ивжћ, Неколвво ћжрвдскжх спомеввва, стр. 4.
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да играју и да ce забављају. Смедеревски Турци су били дознали од 
једног прибеглице, да ће Белмужевић доћи на славу те заповедник 
турски, и ако je владао мир између Угарске и Турске, поведе собом 
око 300 коњаника, стигне у манастир ноћу уочи славе и прикрије ce 
на згодном месту, које je било 3000 корака удаљено од манастира. 
Сутрадан око шест часова после подне, кад je заповедник турски 
држао, да су Срби, заморени од вина и части, поспали, пошл>е четр- 
десет коњакика и заповеди им, да војводу Милоша изазивају. Војвода 
чи*л опази Турке, скочи на коња и наложи осталима, да исто учине. 
С почетка ce размишљао, да ли да заметне бој или да побегне ca 
својима, јер je познао, да je овде превара no среди. Ипак, да би очувао 
своје јуначко име, удари на Турке, a кад ови узмакну, гонио их je до 
оног места, где су остали Турци били прикривени. Сад ce развије битка. 
у којој погине више Турака него Срба, али и сам Милош буде рањен, 
a јединца сина му убише у боју. Кад ce војвода кући вратио, био je 
смрћу свога сина, боловима задобивене ране и преваром турском тако 
раздражен, да je дао извести све заробљене Турке, којих je у тамници 
својој имао много na их стави на муке и напослетку их поубија. Ни 
овим није задовољио жеђ за осветом него сакупи сву своју војску, 
замоли и од пријатеља својих неколико чета na упадне у турску земл>у 
и тамо je немилице пустошио и палио турске домове и убијао Турке. 
не штедећи ни старо ни младо, ни мушко ни женско. Сав народ у 
Угарској огорчио ce на краља Владислава услед ове преваре турске, 
учињене према војводи Милошу. Владислава су називали кукавицом, 
што не води отворен рат с Турцима него склапа мир ca онима, који 
не знају да поштују мира.*8)

Кад je краљ попустио ратној струји и званично објавио 1501. 
године Турцима рат, војводе Милоша није било више међу живима. 
Осећајући крај животу напише 8. децембра 1500. на српском језику 
последњу вољу своју и расположи ca својим имањем. Рођацима својим 
Марку Радановићу остави Мојшу и Познад, Степану Прибеновићу Дег, 
који je имао у залоги и неком Јови остави Шипсов, a остала места Шашвар. 
Фекетееђхаз, Фејеређхаз, Бозја-Бокор, Мунару, Гедуш, K o k o t , Јеново 
и пола Мале Ђармате остави матери својој, жени Оливери и кћерки 
Милици. Калуђеру Тимотеју даде 100 дуката да однесе у Свету Гору.” ) 
Почетком маја 1501. године умро je војвода Милош и одмах после 
смрти његове наложи краљ Владислав, да малолетну Милицу нико не

**» Schwandtnerii, о. с. стр. 233.

**) Др. Алексд Иввћ, о. с. стр. 4. Kao сведоцв аа тестаменту Мвлошеву фун- 

гврају Јела, удовица Дмвтра ЈакшаКа ca еввовнма Јовавом в Дмжтром Степавом 

Јавшвћем, Снбнњаааи Јавош, Јела, жева Дматра Потречвћа, Јовавва, жева Пе* 

те-а в калуђер Твмотеј. Место Ш аасов je г. 1488 држала у свок посвду фамшшја 

Љубвћ tOrszigos levéltàr, Dl. 30225); о месту Дег говорв Lendvai, о. с. стр. |27.
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сме узнемиривати у поседу њеном и да нико не сме ништа од 
ње потраживатн судским путем, док не постане пунолетна.10) Овај 
налог je издат 30. маја, a 3. јуна исте године одобри и потврди крал> 
у свему последњу вољу војводе Милоша.41) Милица ce доцније удала 
за Стефана Јакшића, сина старијег Јакшића истог имена те тако Бел- 
мужеви^ево имање остаде и даље у српским рукама.4*) Од Јакши^а су 
год. 1500. живили Стефанови синови Стефан и Марко и Дмитрови 
синови Јован, Дмитар, Петар и Ђорђе.4*)

Деслот Јован je имао сасвим друге погледе на свет него брат 
његов Ђорђе. Он je схватио као задатак свога живота не да постом 
и молитвом стече себи небеско царство, већ да војском својом над- 
бије Турке и да их истера из негдање деспотовине na да ce попне на 
престо својих предака. У рату сТурцима, започетом 1501. године, њему 
je допала видна улога. Још пре огласа рата рачунали су Млечићи на 
њега и он им je обећавао, да ће наоружати и подићи против Турака 
хиљаду пешака и толико коњаника.44) Средином идуће године, кад je 
рат већ отпочео, упадне он у друштву београдског бана Ђорђа Ka- 
њижаја у турске крајеве. Војска њихова je бројала 14.000 људи. С јед- 
ним одељењем њеним опколише војводе Смедерево, да држе no- 
саду смедеревску у шаху, a с другим делом војске опустоше за то 
време турска места no читавој околини смедеревској. У неколико су- 
коба нанесу страшан пораз Турцима и врате ce ca 2.000 заробљеника 
и ca богатим пленом у Угарску.1*) Новембра исте године повери краљ 
деспоту Јовану врховну управу војске на јужној граници. Турци ме- 
ђутим нису желили рата него пошљу једног лосланика деспоту и за- 
моле га, да интервенише код краља Владислава за мир. Краљ одбије 
предлоге турске, на што деспот пред Божић 1501. упадне у Турску 
ca 800 својих коњаника и 200 калочког надбискупа, уз реку Колубару 
продре у Босну, спали тамо многа села, многе Турке поубија и на 
600 зароби na ce ca великим пленом у марви и стварима врати у 
Срем.4*) У јануару 1502. понови нападај. Сада je повео собом 2600 ко- 
њаника, упао с њима у Босну, спалио многа места и донео натраг силан

* ) Thallóczy és Aldàsy, о. с. стр. *297.

41) О. с. стр. 298.

4t) И. UepeMCRB, 1. с.

♦*) У  једној повељв, издатој 16. дец. 1500. набрајају с« .ipud manue egreglorum 

Stephani et Marci condam Stephani ac Johannis, DemetrU, Petri et Georgi! condam Dc- 

metrii Jaxyth de Naghlak filiorum* (Orsz levéltàr y Вуднмпешти, DI. 28665).

+*) Rad jugoslovenske akademije,свеска Vili, етр.77; V.Makuscev, Monumenta historica 

Slavorum Meridionallum vicinorumque populorum, tomus I, volumen I, Varsaviae 1874. стр. 253.

Гласнвк српског ученог друштва, ињ. X IV , стр. 69; V. Makuscev, о. с. стр. 

256 и 317.

44) F. Агатоноввћ н U. М. Саасвћ, о. с. стр. 156; V. Makuscev, о. с. стр. 

2Њ в 319.
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плен. Извештавајући краља о овим успесима својим замоли га, да му
пошаље ради даље акције у помоћ 800 до 1000 кок>аника.4Т) Турцима 
су били неугодни ови упадаји деспотови те су настојалн, да лод сваку 
цену осигурају својој држави мир ca Угарском. Ахмед паша Херце- 
говић покушавао je у јануару 1502. да склони деспота на мир, a кад 
тада не успе, нудио му je у јуну ове године богате поклоне, ако о- 
дустане од дзљих нападаја.48) Деспот ce међутим није дао подмитити. 
Његова војска je у то доба нарасла на 10.000 људи, с којима он 
продре у Босну и средином јула заметне код града Зворника битку 
ca турским четама. Битка ce сврши ca потпуним поразом турске вој- 
ске.4*) Победе ове улише деспоту снаге и воље за даље ратовање те 
он пошаље брата свога калуђера Максима у Млетке, да уговори eno- 
разумну акцију ca републиком против Турака. Млечићи, заморени ду- 
гим ратовањем, не прихвате предлоге деспотове него ce измире ca 
султаном.50)

Тек што ce вратио калуђер Максим из Млетака, падне у постељу 
деспот Јован. Изгледа, да je ратујући назебао те скрхан јаком гроз- 
ницом умре у кајлепшим годинама 10. децембра 1502.“ ) Синова није 
имао него су остале лосле њега две кћерке, Марија, која ce касније 
удала за Фердинанда, сина грофа Бернардина Франкопана и Лујзе, 
принцесе арагонске*1) и Јелена, која ce доцније удала за војводу мол- 
давског Петра Рареша (1507—1548 и 1541—1446).” )

О. с. стр. 257 н 319.

*•) 0. с. стр. 257.

*•) Годвшњвца Crojaua ЧуовКа, I. стр. 69; Стојан Новаковвћ, Иоследаи 

Браиковвћп, Летопвс „Матвце Српске* кв>. 148 стр. 73; Makuscev, I. с.

*°) Rad jugoslovenske akademije, I c.

м) šafarlk, o c. стр. 82; V. Makušev, o. c. стр. 258. в 320. У докумеитпма, ноје 

je Макушев пзиео, аапвсаво je аод 5. јануаром 1508, да je одиах после смртв деспо- 

тове угарска влада одузела од његове фаиилпје земљу његову, пошто нвје вмао 

мушквх потоиака. Ово потврђујв л деспотица Аигелвиа у једиои ппсиу од 1509. 

годвие (Спомеопк срп. краљ. академнје, св. 39, други разред бр. 35, Београд, 1903. 

стр. 18).

'V 10. вов. 1526 склоаво je Крсто Фравкопаи уговор ca вадвојводои Ферди-

павдои у стварв нехвх градова и у уговору велв: ____ dieselben abgemelten herr-

schafften, sloss vnd fleckhen, sollen nahmalen des genannten graf Crlstofen auch selnee 

jungen vettern des dyspoten, graf Ferdinandus sun vnd irer balder eellch leibserben erblich 

sein und beteiben, dieselben innhaben, nutzen, nlessen, verkhumern, versetzen, verkhauffen,

damit hanndien thun vnd lassen, als mit anndern irem crbüchem gu t............vnd so er vnd

gedachter sein vetter, der disspot, on Icibserben, namen vnd stammens mandlichs geschlechts 

mit tod abgeen....* Назвва дакле Фердввавда деспотом no женв његовој, кћеркв 

деспота Јоваиа (Orsz. levéltér); Historia della casa Musachla y делу Hopf, Chronlque 

greco-romanes, Berlin 1879. стр. 306.

м) Др. Јован Радоввћ, Гроф Ђорђе Бравковвћ в његово време, Београд, 1911. 

стр. 35. првм. 2.



ОД СМРТИ ДЕСПОТА ЈОВАНА ДО БИТКЕ 
HA МУХАЧКОМ ПОЉУ.

(1502—1526).
Угарски je краљ Владислав, противно од свога предходника на 

ирестолу, ретко ратовао. Нарочито je избегавао сукобе с Турцима. 
Кад je султан Бајазит 1499. године навестио млетачкој републици рат 
и притиснуо je ca сува и ca мора, замоле Млечићи свог пријатеља 
надбискупа Тому Бакача Ердедија, свемоћног саветника угарског краља, 
да наговори овога на заједничку акцију против Турака. Бакачу пође 
за руком, да придобије краља и да увуче Угарску у ратовање (маја 1501.) 
али ca спремањем војника и одашиљањем на бојно поље ишло je 
доста споро, те Турци преухитре краља, упадну у пожешку и вуко- 
варску жупанију и опустоше их. С јесени 1501. ударе на град Јајце, 
али овде зло прођоше, јер их бан Јован Корвин порази и одагна 
испод града. Исто су тако пострадали Турци, као што смо видели, и 
у сукобима ca деспотом Јованом Бранковићем.

Средином 1502. године крене ce главна војска угарска, која ce у 
Ердељу прикупљала, да нападне Турке. Ha челу њеном беху ердељски 
заповедник Петар гроф од св. Ђурђа, темишварски гроф Јосип Шом 
и бан хрватско-славонски Јован Корвин. С њима пође Петар Тарнок 
и Јаков Герлишћански, даље Ђорђе Кањижаји ca београдском српском 
и ма^арском посадом, a на челу осталих српских чета Марко и Дмитар 
Јакшић као и војвода Радич Божић, који ce недавно доселио био из 
Турске. Дунав пређоше код града Храма и ударе на Видин na га заузму 
и спале. Исто то учине и ca градом Кладовом, затим нападну град 
Никопољ те спале и љега, али тврђавом никољском не могоше овла- 
дати. Чете угарске стану робити no околини ових места те ce с многим 
пленом и великим бројем српских стаковника врате у Угарску. Преве* 
дене Србе населе на простору од Београда до Темишвара.1) После 
овог упадаја у Турску није рат дуго трајао. Млетачка република склопи 
14. децембра 1502. мир с Турцима те тиме престаде обвеза ратовања и 
за краља Владислава, na ce и он 20. августа 1503. измири ca непријатељем.

‘) Isthuanffi Nicolai, Regni Hungarlae hlstoria post obitu glor. Mathiae Corvini regis, 

Coloniae Agriplnae 1685. crp. 32.; Pray, Annales regum Hungarlae, Pars IV, crp. 304.
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За време ратова угарско-турских долазили су Угри у додир ca 
Србима у Турској чешЂе него иначе. Средином 1502. ступише погра- 
нични заповедници у везу ca угледним Србима Цветком и Марком, те 
ови пребегоше из Турске у Угарску, a собом доведе сваки своју род- 
бину и пренесе све своје покретно имање. С почетка ce настанише у 
северинској бановини, али их краљ премести одатле у Београд и no- 
стави их у службу београдском бану Ђорђу Каљижаји-у. Касније ce 
Цветко завади с Кањижаји-ем и оде од њега, но овај задржи неке 
ствари Цветкове, те ce у распру њихову мораде крал> умешати. Из 
писама краљевих види ce, да су оба ова пребега, a нарочито Цветко, 
били имућни људи и да су имали многе драгоиености у своме поседу.*)

Одбрана јужне границе угарске, која je и у мирно доба сколчана 
била ca опасношћу и ca напором, поверена je после углављеног мира 
ca Турцима, београдским и шабачким четама, деспоту Иванишу Бери- 
славу, Стевану, Марку и Петру Јакшићу и Стевану Брадачу. О овоме 
имамо један запис из 1504. године*), a тај je запис уједно најранији 
извор, који спомиње Иваниша Берислава већ као српског деспота. 
Пространи поседи хрватских великаша Берислава били су у суседству 
ca имањима српских деспота, те су обе фамилије имале честог додира 
међу собом. Могуће je, да je и преудаја удовице деспота Вука, Варваре, 
за Фрању Берислава, допринела везама између Бранковића и Бери* 
слава. Фрањин стричевић Иваниш Берислав ожени ce у току 1503. 
или 1054. године ca удовом деспотицом Јеленом. Крал> Владислав je 
нудио после смрти деспота Јована Максиму, дг поново узме управу и 
наслов деспотски, али Максим не хтеде ово примити, те краљ начини 
деспотом новога мужа деспотице Јелене и даде му у посед имања 
деспота Јована, која je после смрти Јованове угарска влада била кон- 
фисцирала. Преудајом деспотице Варваре и деспотице Јелене налазио 
ce сада у рукама породице Берислава скоро сав посед деспотски, и 
онај, који je уживао деспот Вук као и овај, кога су држали деспоти 
Ђорђе и Јован.

У Купинову, новој резиденцији својој, окружен je био деспот 
Верислав махом Србима. Његови изасланици, које je слао у разним 
службеним приликама, били су српске народности. Стојао je у вези 
ca московским великим кнезом Василијем Јовановићем, коме je 
марта 1509. препоручио молбу митрополита београдског Теофана, у 
ствари милостиње за београдску цркву4). Био je у политичком и 
у привредном погледу подузетна духа. Држао je у закуп краљевску 
тридесетину у својој околини и стојао je, као блиски сусед, у вези и

*) Thallóczy és Àldisy, о. с. стр. 304 в 308.

•) О. с. стр. 317; Kovachich, Supplementum, II, стр. 305 —307.

4) Соомевик срп. краљ. анадемнје, св. 39, другв рааред, бр. 35. Београд 1903. 

rrp. 17.
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честој преписци ca београдским баном Ђорђем Кањижаји-ем. Сачувано 
je неколико писама деспотових, упућених Кањижаји-у, која нам расвет- 
л>ују одношај њихов. Према једном таком писму деспотову од 18. «арта 
1505. намеравали су њих двојица, да нападну на Смедерево, али ce 
за намеру њихову дознало у Турској, те су одустали од тога. Кањи- 
жаји je држао, да je деспот одао ове планове, но деспот одбије у 
писму прекоре Кањижаји-а с тврдњом, да та кривица пада на самог 
Кањижаји-а и на војнике херцега Илочког.*) Кратко време после овога 
заваде ce деспотови људи ca људима хрватског бана и опустоше нека 
банова добра, a узгред похарају и некоје поседе, који су били кра- 
љева својина. Кањижаји пребаци деспоту изгреде његових војника и 
позове га, да накнади штету, коју исти починише. Деспот му 27. маја 
1505. одговори, да он није био присутан кад ce то пустошење дого- 
дило, да je и његово имање пустошено, a осим тога да нису његови 
већ банови људи започели свађу.*)

Деспот Берислав je марљиво похађао државне саборе, те ce скоро 
на свим важним државним актима из оног доба налази и његово име. 
Кад су угарски великаши 1505. године одржали сабор на ракошком 
пољу и одлучили на њему, да у будуће нигда неће бирати туђинца 
за краља потписао je међу остало« властелом и деспот Иваниш тај 
закључак.7) Идуће године пошље краљ Владислав изасланство да пре- 
говара о миру са*царем Максимилијаном na међу другима потпише и 
деспот пуномоћ посланицима краљевим.") Кад je 1508. године било 
крунисање двогодишњег сина краљева, Људевита, за угарског краља, 
носио je деспот пред Људевитом једну од оних застава, које су носили 
државни достојанственици при крунидбеним свечаностима.9)

Промењене прилике на двору деспотову непријатно су утицале 
на калуђера Максима те он намисли, да остави Срем. Ca својом мајком 
Ангелином и ca моштима свога оца и свога брата крене ce у Влашку, 
где му војвода Радул после смрти влашког митрополита noeeprt ми- 
трополитско достојанство. Kao митрополит учинио je Максим влашко« 
господару великих услуга на дипломатском пољу. Године 1507. изми- 
рио га je ca молдавским војводом Богданом, a почетком идуће године 
пратио га je у Будим и посредовао између њега и краља Владислава 
за споразум.1*) Међутим Јован Радул одмах после повратка из Будима 
умре, a његов наследник војвода Михна нагињао je католичкој вери и

*) Thallóczy és Àldésy, о. с. стр. 320.

•) О. с. стр. 821.

*) Kovachich, о. с. стр. 882; Ргау, о. с. стр. 318.

•) О. с. стр. 821; Kovachich, 1. с.

*) М. Mesić, Pleme Berislavića, Rad jugoslavenske akademije, књжга V II I ,  Загреб 

1869. стр. 80.

,ф) Johann Christian von Engel, Geschichte der Moldau und Wallachey, Erster Theil, 

Halle, 1804. стр. 190.
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ружно ce понашао према митрополиту Максиму, С тога Максим, кад 
га je војвода послао у Будим ca дипломатском мисијом, сврши у 
Будиму свој посао и јави Михни резултат no једном човеку, a сам ce 
не врати у Влашку eets оде у Срем.

Крајем 1508. године уговорише најугледнији европски владари 
тога доба, римски uap, nana и француски краљ т. з. камбрејски савез 
ca задатком, да поруше моћ млетачке републике. Краљ Владислав 
затражи сада од Млечића, да му врате Далмацију, која je кекад при- 
падала угарској круни или ће иначе и он приступити савезу западних 
држава против републике. Кад виде, да Млечићима није ни накрај памети 
усгупање Далмације и кад nana баци анатему на републику, a Французи 
потукоше 14. маја 1509. до ноге млетачку војску, намеравао je Владислав 
најозбиљније, да упадне с војском у Далмацију. Али Млечићима при- 
скочи у помоћ њихов пријатељ надбискуп Бакач, најупливнији човек 
на двору краљеву, који почне да одуговлачи и спречава акцију против 
Далмације. Да би забунио краља другим пословима, наговори га Бакач 
почетком 1509. године да иде у Чешку na да тамо крунише свог сина 
и за чешког краља. У Чешкој ce краљ донекле ослободио од утицаја 
Бакачева те науми, да ce што пре придружи камбрејском савезу, али 
Бакач набрзо задоби стари утицај те je и сада, као и доцније, кроз 
читаву 1509. na и 1510. годину ометао планове краљеве против републике-

Међу онима, који су озбиљно мислили да нападну Далмацију и 
отму je од Млечића, био je и деспот Иваниш. Он ce одазове позиву 
палатина Имре Перињија, прибере 200 коњаника и јави 12. априла 1509. 
из Кулинова бановима хрватско-славонским Ђорђу Кањижаји-у и Јовану 
Чаковачком, да ће ce скорим кренути ca својом четом na fce чекати 
у Ђакову, Херману или у околини Брода на даље заповести палатинове. 
A ko га пак банови буду затребали, нека му пишу na ће поћи куд они 
захту. само би ca своје стране желео, да ce акција одгоди до Ђурђева 
дана, док трава не нарасте, јер ће тада лакше бити за храну коњима. 
Деспот je увиђао и сам, да ce читаво подузеће против Млечића може 
изјаловити, na замоли банове, да га у залуд не крећу, јер није рад да 
ce излаже трошку, ако нема потребе.11) Идућег месеца ce налазио 
деспот у Броду, оданде оде у Jajue, али ce на позив бана Кањижаји-а 
врати у Брод. Кањижаји je хтео, да ce састане лично ca деспотом и 

да ce споразуме с њиме о акцији те га je позивао или да га посети 
код његове куће или да ce састану у Митровиии. Берислава задржаше 
послови у Броду и он писмено обавести 6. јуна 1509. r. Кањижаји-а, 
да га не може посетити.1*)

С дана на дан постајало je све јасније, да од намераване војне 
против Млечића неће бити ништа. Надбискуп Бакач заклањао je ca

*•) Thallóczy ćs Aldàsy, o. c. стр. 331.
!») O. c. стр. 332. и 333.
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успехом своје млетачке пријатеље. С друге стране je у Угарској било 
трзавица, које би неповољно утицале, да je дошло до заплета ca 
спољним непријатељима. Средином 1509. године откаже бивши хрватско- 
славонски бан Андрија Бот послушност новим бановима na и самом 
краљу. Хрватско-славонски и суседни мађарски великаши забунише ce 
око овог одметника, a на Млетке сасвим заборавише. И деспот Бери- 
слав ce даде ca својих 200 коњаника у потеру за Ботом те ce крајем 
1509. године налазио у Загребу. Овде покуша још једном, да покрене 
хрватске магнате на поход против Далмације. Међутим су држање 
Бакачево према Млечићима узели за узор и хрватски великаши те ce 
Франкопани, Благајски, Зрињски и други надметаху, који fce тешње 
пријатељство склопити ca републиком, шта више, нудили су и позивали 
Млечиће, да узму под своју власт и целу Хрватску и Славонију, a 
споменути Андрија Бот отворено je нудио савез републици. Разочаран 
због немара и трулежи покуша деспот да барем савлада Бота, a кад 
му ни то не пође за руком, врати ce кући својој.1*)

Агилност деспота Иваниша упала je у очи краљу Владиславу те 
кад ce 1511. испразнила столииа бана јајачкога, повери краљ у јулу те 
године деспоту достојанство банско и одбрану угарског дела Босне. 
Од сада je Иваниш вршио двоструку пограничну службу, као деспот 
српски и као бан јајачки. Чување границе било je скопчано ca великим 
издацима те су погранични заповедници често морали и од приватног 
свог иметка да поднесу материјалних жртава. Осим тога je служба на 
две стране била напорна те je деспот већ почетком 1513. молио краља, 
да га реши дужности јајачкога бана, јер он не може и неће више да 
одговара за одбрану бановине. Молбу своју понови неколико пута те 
краљ најзад усвоји 25. маја те године оставку његову.и) Ово je уједно 
последњи спомен о деспоту Иванишу Бериславу. У другој половини 
1513. или првих месеци 1514. године догодила ce смрт његова, јер ce 
у мају 1514. говори у споменицима о деспотици Јелени као господарици 
деспотских чета, a не о деспоту Иванишу. Могуће je, да je деспот већ 
раније поболевао, na да je због болести и дао оставку на банском 
достојанству.

О другим знаменитијим Србима овога доба мало je вести. О Јакши- 
ћима je познато, да су живили у граду Нађлаку и да су наставили 
традицијоналне свађе и тужакања ca суседним великашима.1*) Дмитар 
Јакшић je стојао у вези ca великашима у Влашкој те ступи на чело 
једне завере, коју je изазвао против себе влашки војвода Михна. Омра-

*•) L. C.; М. Mesić, o. c. стр. 82. У  часопвсу Szézadok за год. 1882. у чланку 

Fraknól Vilmos, Magyarorszig és a cambray liga саопћен je цео разговор двспотов ca 

млетачкжм оославнном Pasquallgo-м, којв ce водио 1. јаиуара 1510. у Загребу (стр. 189.)

**) Thallóczy és Aldàsy, о. с. стр. 338. н 839.

u ) О. с. стр. 269.
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жеког владара овог бацн народ с престола, a завереници га нападну 
у бегању 12. марта 1510. на улици у граду Сибињу и убију ra, али у 
метежу погине и вођа заверенички Јакшић.1*) Од све браће преживили 
су Дмитра још само Петар и Марко Јакшићи ca децом својом. Они 
разделише међу собом породично имање na и сам град Нађлак поде- 
лише на двоје.17)

Многа зла, што je кадбискуп Бакач, свемоћни саветник краљев, 
нанео Угарској, крунисана су Дожиним устанком, који je поникао као 
последица Бакачевог предузећа, да подигне крсташку војну против 
Турака. Положај јобађа у Угарској био je од увек врло тежак, a рђавом 
управом у земљн и самовољом обесних великаша погоршало ce стање 
њихово у ово доба joui већма. Ha позив Бакачев, да ce дигне крсташка 
војна против Турака, ступише многобројни јобађи у крсташке редове» 
надају^и ce од срећног рата с Турцима побољшању прилика у Угарској. 
Бакач даде сељаиима за вођу сикулског племића Ђорђа Дожу, који je 
у задње време изашао био на глас ca свога јунаштва. Дожиним јоба- 
ђима, подељеним у више група, стицали су ce ca свију страна све више 
нових другова, a како нису добијали довољно хране, почеше они чи- 
нити изгреде и насиља no околици. У бој нису могли да ce крену, јер 
нису добили у довољној мери оружја ни новаца. Неки од њих поми- 
слише, да je сад згодна прилика да затраже од великаша разне олак- 
шице за свој сталеж, већином олакшице локалне природе и од мањег 
значаја, a као одговор на захтеве њихове, забранише им великаши, да 
у будуће ступају међу крсташе na заповеде и онима, који су већ стојали 
у Дожиној војсци, да ce врате натраг. Огорчење Дожиних крсташа 
расло je с дана у дан, док ce крајем маја 1514. није извргло у страховиту 
побуну. Место на Турке поведе Дожа своју војску на племиће и вели- 
каше и поче пустошити и палити спахинске замке и дворове, a похва- 
тане племиће стављати на муке. Једно одељење под управом Стевана 
Балога пошље на град Чанад, али овде усташи зло прођоше. Стеван 
Батори и чанадски бискуп Никола Чаки дочекају побуњене јобађе, 
разбију их na оду у Нађлак, да у двору Петра и Марка Јакшића про- 
славе победу. У зору их међутим пробуди велика галама. Ha глас о 
поразу код Чанада кренуо ce Дожа, да лично потражи Чакија и Бато- 
рија na их нађе у Нађлаку, где ce нападају нико није ни надао. Батори 
и ЈакшиЂи побегоше, Чакија крсташи ухвате na га ca још неким вели- 
кашима распну на крсту, a Нађлак запале. Још су неко време беснили 
усташи no околини чанадској, где освоје Задорлак, Арад, Липово, 
Вилагош и Шољмош, a онда опседну Темишвар, у ком je заповедао 
споменути'Батори. Опседнутом Теиишвару дође средином јуна у помоћ

м) Johann Christian von Engel, o. c. crp. 192. ; Гласвнк срп. учевог друштвв, 

кл. 53. crp. 106.

,vj Borovsiky Samu, A nagylaki uradalom tOrténete, Budapest 1900. стр. 20.
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Јован Запоља. У крвавој битци поразио je Запоља Дожину војску, a 
самога Дожу у бегању стигне и зароби Запољин рођак Петар Петровић 
те га великаши заједно ca осталим усташким поглавицама уморе стра- 
ховитим мукама.1*)

У овом устанку Дожином, који ce почео na и завршио у кра- 
јевима где Срби станују, имао je великог учешЂа српски народ. Срби 
ce поделише на две странке, неки су пристали уз устанак a други су 
били против устанка. Покрет Дожин je пренесен и у Срем. Један од 
вођа усташких non Ворбаш пређе Дунав код Петроварадина и опус- 
тоши горњи Срем све до Сланкамена, затим ce врати у Бачку na почне 
палити племићке дворе и бунити народ. Мађарима у Бачкој дођу у 
помоћ чете деспотице Јелене, затим чете београдских вицебанова 
Блажа Олаха и Гргура На1>а, те заједнички нападну на крсташе, раз- 
бију нх, одузму им плен и опустоше сва села бачка, која су држала 
ca усташима. Попа Борбаша потиснуше Срби у св. Леринц na запале 
и тај град и врате ce натраг ca великим пленом. При прелазу преко 
Дунава дочека Србе код Петроварадина војвода Стефан, сланкаменски 
шајкашки заповедник, потуче српске чете и отме им марву и други 
плен na ce врати у Сланкамен.**) Остатак српске војске превезе ce преко 
Дунава и сукоби ce ca грађанима сланкаменским, но над овима однесу 
српски војници победу. И против других усташа ce борили Срби. Једна 
чета устаничка под вођом Бенедиктом Поганом, притесни у Бачу над- 
бискупа Гргура. Опет позваше Србе из Срема и ови заједно ca Мађарима 
нападну усташе између Дерша и Фелеђхаза na их сатру и врате ce 
с пленом кући. Међутим код Каменице буду Срби потучени од уста- 
шког вође Антонија Нађа. После те победе похита Нађ према Тиси, 
али ce Срби приберу после пораза и удруже ce ca војском београд-

’•) Borovszky, о. с ; Verancslcs Antal, összes munkéi, II, crp.W, 8, 9 и П .

,e) L. c.; Szeréml György, Emlćklrata Magyarorszig romlàsiról, 1484.—1543., közll 

Wenzel Gusztév, Pest 1857. стр. 6 1 —63.; Isthuanffi, o. c. стр. 48. Због тога, што Je 

војвода Стефан, заповедник краљеввх швјкаша ва Дунаву, надао ва краљеву војсву, 

домамн га вдуће годвве к себв београдски бан Имре Терек в даде га расећв ва 

чеггврв дела. 0  o b o u  Стеваиу савреиевв ваворв авају врло маао. Иагледа, да je ов 

истоветаа ca Стевавом Штвљапоапћем. аа кога вародиа традвцвја тврдв, да ce 

родно у П&штроввћу, да je дошао у Cpèu в после смртв Јовава Вранковвћа рат<>* 

вао na своју руку. Прославво ce иајввше радв својпх аобожввх в богоугодипх делц 

алв je в храбро одбпјао пападаје турске. С почетка je ставовао у Моровнћу у 

Срему. a каснвје саградн себн дворе у Ш вш ош у у Бара&в, где му je краљ Вдадв- 

ciaB покловво мвога добра. Народво предав»е даје Штвљановвћу назив деспота в 

велв, да je умро првродвом смрћу 4. октобра 1616. (Летошас „Матице Српсве" 

аа 1874., у чланку „Qoeecaa соова о квезу Лааару, деспоту Стефаву Браавоввћу 

ж квеау Стефаву Штвлавоввћу**, од архвмавдрвта И. Руварца, стр. 118 в даље; V. 

Агатововвћ в П. М. Спасшћ, Срвскш устанкцн протвв Турака, Део Првв, Београд 

1895. стр. 246.)
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ских вицебанова те стигоше Нађа код Перлеза и потуку му војску, a 
њега заробе” )

Од дужег времена ce плашио краљ Владислав великог угледа, 
који je уживала у земљи властеоска кућа Запољина, те je још 1506. 
године склопио уговор ca царем Максимилијаном, у ком je уговору 
потврђен пређашњи споразум о праву Хабзбурговаца на круну угар- 
ску, ако Јагелонци изумру. Овим je хтео Владислав да добије у Хаб- 
збурговцима ослонац против све веће моћи Јована Запоље, који je 
смерао да у згодној прилици свргне Јагелонце na сам да заузме престо. 
После Дожиног устанка порасте још већма углед Запољин, на што 
ce Владислав још тешње здружи с Максимилијаном. Оба владара ce 
састану у јулу 1515. у Пожуну и Бечу те наново потврде пређашњи 
уговор и заруче Људевита ca унуком Максимилијановом Маријом, a 
Фердинанда, брата Маријина, ca Аном, кћерком краља Владислава. 
Рат против Турака, који покрене непосредно после овога Владислав, 
заврши ce несрећно. Ha челу војске краљеве стојали су Јован Запоља, 
Стефан Батори, Имре Терек и браћа Јакшићи но док je војска угар* 
ска опседала град Жрнов пападне je смедеревски саниак Синан-бег и 
потуче je.11) Ca овом битком престало je дал>е ратовање. Набрзо за- 
тим, 13. марта 1516. умре Владислав и престо угарски заузе десетого- 
дишњи син његов Људевит.

Још пре смрти краља Владислава нестало je ca света митрополита 
Максима. Ca матером својом Ангелином, која ce такође постригла и no 
стала калуђерицом, подизао je у последње време манастире у Срему. 
Материјално су лоше стојали, те монахиња Ангелина замоли од 
московског великог кнеза Василија Јовановића потпору за зидање ма- 
настира Крушедола, у који fce сместити мошти мужа свога Стевана и 
сина Јована.” ) Није нам познато, кад je умрла мајка Ангелина. Мак- 
сим je носио, после повратка из Влашке, неко време достојанство бе- 
оградског митрополита, затим ce повукао у нови манастир Крушедол, 
где je умро 18. јануара 1516.” )

Угарска je после смрти краља Владислава падала све дубље и 
дубље. Недорасли син његов Људевит васпитавао 'ce под управом 
рђавих људи, који су га већ и с тога развратно васпитавали, да би 
могли и кад он одрасте, задржати власт државну у својим рукама. 
О Србима ce првих година владе Људевитове врло мало зна. Јакшићи 
су после Дожиног устанка поправили 1517. године порушене зидове 
града Нађлака. Дворове своје нису више градили из слабе грађе већ

••) Verancsics, I. с.

•*) Verancslcs, о. с. стр. 13.

**) Сооменвв срп. краљ. академвје, св. 89. Београд 1903 стр. 18.

**) Љуб. Стојавовнћ, Стдра српсхн хрнсовули, »кти в т. д. Београд 1890. (Спо- 

менвк срп. крал. акадеивје, сл. 3.) стр. 153.
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из цигље и камена и умножили су новим досељеницима нађлачко 
становништво.“ ) Деспотица Јелена оставши удова ca четворо ситне 
деце, ca две кћерке од првог супруга и ca синовима Стеваном и 
Ђорђем од другог мужа,” ) настојала je, да одгоји што боље своју децу 
и да прошири породично имање.” ) У опште je на јужној граници др- 
жавној владало затишје, јер су Турци били потпуно заузети ратова- 
н»ем у Египту и Азији, те на границу и на српске граничаре није у 
држави нико ни главе обраћао. Али због овог немара угарске владе 
наскоро je морала цела земља да испашта.

Султан турски Селим умре 1520. године и престо заузме јединац 
син његов Сулејман. Нови султан je наследио од оца пуну благајнииу, 
одличну војску и неугасиву жудњу за ратовањем и освајањем нових 
земаља. Доласком новог султана на престо сматрао ce мир између 
Турске и Угарске прекинутим, те Сулејман, који je имао већ првих 
дана свога владања да издржи борбу у Азији, пошл>е посланика у 
Угарску с намером, да мир угарско-турски обнови. Ha двору будим* 
ском су потцењивали снагу новог султана. Отезањем коначног одго- 
вора и ружним понашањем спрам турског посланика разјарише Угри 
Сулејмана те чим угуши побуну у Сирији и утиша остале азијске npo- 
винције своје, крене јула 1521. голему војску на угарске пограничне 
тврђаве, Београд и Шабац. Заповедници београдски Фраља Хедервари 
и Валентин Терек, као и шабачки Стеван Шуљок, побегоше из гра- 
дова пре доласка непријатељског, a одбрану градску поверише својим 
заменииима. Главна војска турска удари на Београд, a једно оделење 
ca султаном на челу нападне на Шабац. Капетан шабачки Симеон Jlo- 
годи држао ce храбро ca својом маленом четом, али огромној сили 
непријатељској није Aiorao одолети. 7. јула освоје Турци јуришем твр- 
ђаву и сву посаду поубијају.

Резиденција деспотице Јелене, Купиново, налазило ce у непо- 
средној близини шабачког турског табора те деспотица одмах на 
почетку опсаде пошље једног човека Турцима и јави, да fce ce поко- 
рити султану, који пристане, да joj у том случају поштеди земљу. 
Ради тачнијег споразума пошље султан у Купиново једног тумача, али 
ce деспотица међутим предомисли na покупи своје ствари и побегне из 
Купинова у Угарску, a тумача пошље као роба краљу угарском. Кад

и) Borovszky, о. с. стр. 21.

**) Haus-, Hof- und Staats-Archiv y Бечу, Hungarica за 1527. годпву.

**) M. Mesić, o. c. стр. 95. Талоцвјевој расправв .BruchstUckc aus der Geschichte 

der nordwestlichen Balkanländer* (Wissenschaftliche MittheUungen aus Bosnien und der 

Hercegovina III Bd.) прндод&па je ва crp. 359 n једиа лвствна од 24. јула 1520., у 

којој ce capitulum eccleslae de Kew тужв палатаву Баторвју. како Јоваи Долвћ од 

Ирвга, пдеквћ у служби десоотвце Једеие п свва »епог десаота Сгевана, угрожава 

веве посаде херцега Ловре УјлакиЈа в Фрање Реваја.
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султан дознаде о овом, наложи 12. јула Балибегу, санџаку валонском, 
да поседне Купиново, a 13. јула заповеди Мустафа паши, да заузме 
остале градове. Сутрадан пошље никопољског Бехрам-бега и силис- 
тријског Махмуд-бега у потеру за деспотицом. Ови ce Befc 16. јула 
вратише и доведоше много заробљеника, али деспотицу не могоше 
нигде да нађу. Она je међутим отишла преко Угарске ка славонска 
добра фамилије Берислава. После освојења Шапца крене ce султан 
на Земун и Београд те уз пут сврати 30. јула у Купиново, да разгледа 
напуштене деспотске дворове.*7)

У Земуну наиђе војска султакова такође на храбар отпор. Град 
су бранили браћа Скоблићи ca 400 шајкаша, али надмоћна сила не- 
пријатељска ce дочепа преко мртвих бранилаца градских зидова.1*) Сад 
опколи султан ca целом својом војском Београд, чија ce посада са- 
стојала из српских и мађарских чета. Срба je нарочито много било 
у шајкашкој војсци београдској, којој je и заповедник био Србин Пе- 
тар Овчаревић.**) Посада београдска одбијала je јуначки турске напа- 
даје, али кад joj један заповедник учини издајство, a други задоби 
рану у боју, предала je 29. августа град у турске руке. Султан поправи 
београдска утврђења, постави на зидове 200 топова и снабде град 
храном и посадом na ce као победник врати у Цариград.

Тек што ce главна сила турска повукла испод Београда. деспот 
Стеван Берислав, коме ce у сачуваним изворима први пут признаје 
деспотска титула године 1520. врати ce у Купиново. У сред зиме, 11. 
јануара 1522, године, пошље из Купинова свога човека Путника, као 
посланика палатину Баторију. Није нам позната мисија Путникова, али 
ce она без сумње састојала и у томе, да извести Баторија о стању, 
у коме ce налази сада, после одласка турског, Купиново и остали 
градови деспотови.10) У Купинову ce бавио деспот само кратко време, 
a почетко« марта ce налазио у Броду, одакле je у споразуму ca ма- 
тером својом послао палатину новог посланика, Фрању Бешењеји-а.*1)

Пад града Београда, који je чувао улаз у Угарску и који je чи- 
тавих сто година штитио запад од нападаја турских, начинио je јак 
утисак на читав свет. За један тренутак пренуо ce и краљ ca вели- 
кашима својим из нерада, те су неко време озбиљно помишљали, да 
крену војску на Турке, али кад султан оде ca границе и кад ce за- 
рати ca ритерима на острву Роду, утону опет цео двор у стари нерад*

*т) Hammer-Purgstall, о. с. I I I .  стр. 636; Љуб. Стојаиоввћ, о. с. стр. 142; Thiirl 

József, Török tOrténctirók, 1. kütet, Budapest 1893. (TörOk magyarkori törtenelmi emlékck, 

Mésodik osztàly: irók) стр. 278.—280.

“ ) Verancslcs, o. c crp. 15.

” ) Ibidem.

•°) Thallóczy ćs Aldàsy, o. c. стр. 367.

•') O. c. crp. 858.
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у забаве и весеља. Ипак учини краљ нешто и за обрану државе. По 
жељи народној именује nana једног илочког францишканца, Павла 
Томорија за калочког надбискупа, a краљ Људевит повери овом храб- 
ром човеку одбрану јужне границе угарске. Чим Томори преузе за- 
поведништво у своје руке, обрати прву пажњу устројству шајкашке 
војске, која ce губитком Београда скоро сва расула, a један део н>е- 
зин на челу ca Петром Овчаревићем, прешао je у турску службу. To- 
мори прикупи остатке шајкаша и намести их код Петроварадина, a 
за вођу њихова постави крал> у споразуму ca Томоријем јуначког 
војводу српског Радича Божића. Кад je тако у ред довео шајкашку 
војску, лати ce уређења сувоземних чета. Ha брзу руку прибере угле- 
дан број војника и увежба их, те je за врло кратко време могао да 
пожње знаменитих успеха на бојном пољу. Августа 1523. упадне у 
Срем њих 15000 Турака ca Ферхат-пашом на челу. Најпре дође до 
битке између угарских и турских шајкаша, који су чували цео табор 
турски. Божић потуче шајке и однесе сву храну и ратни пртљаг тур- 
ски na онда ca Томоријем и другим пограничним великашима удари 
12. августа на сувоземну силу Ферхатову и порази je хаметом. Око 
8000 мртвих Турака покрило je бојно поље и око 4000 ce подавило 
у Дунаву.9*) Ова победа изазва велико одушевљење у земљи, a краљу 
ce учини, да je сада свака опасност минула те Томорију не хтеде 
дати ни толико новаца, да може најамничке чете платити и градове 
на граници поправити и наоружати.

После освојења Рода спремао ce 1524. султан Сулејман да зарати 
на Египат те понуди Угарској мир, али nana и надвојвода Фердинанд 
почеше одвраћати краља Лудевита од мира. Краљ их послуша и од- 
бије понуду султанову, но док je тиме Турке изазивао, није ce бри- 
нуо, како fce наставити ратовање и сузбијати нове нападаје неприја- 
јатељске. Ha двору краљевом владала je непрестано ужасна морална 
локвареност. Краљ je лакоумно расипао државне приходе и често 
пута je потрошио сву државну готовину. Околина његова je била сва 
листом иста така. Нико ce на двору није озбил»но бринуо о државним 
стварима. Тешким приликама у земљи придружила ce једна нова не- 
воља : лутеранска вера пренесена je и у Угарску, те je ухватила у 
горњој и средњој Угарској корена. Тако ce унеше у државу верске 
зађевице и раздори. Понегде су били племићи толерантни спрам нове 
вере. Тако су Јакшићи у Нађлаку разделили на двоје храм, у једној 
поли ce служила православна служба, a у другој хуситска. Ho већина 
великаша je била нетрпељива према хуситима и лутеранима. Многи

**) Verancsics, о. с. стр. 19 ; Isthuanffi, о. с. стр. 108. и 104. ; óvéry Lipót, Oklevél 

màsoUtal, Elsó filzet, Budapest 1890. стр. 268.; Fraknól Vilmos, Tomorl Pài élete, Szàiadok 

sa 1881. crp. 381.; Гласвик epa. учевог друштва к&. 53. стр. 108.
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су већ и из нацијоналних обзира прогањали веру, коју je засновао 
Немац Лутер.

Очајно стање у држави покрене родољубивије племиће угарске, 
да једним енергичним чином учине краја трулежи у земаљској управи. 
Ha државном сабору, одржаном средином 1525. у Хатвану, збаце они 
Стевана Баторија ca палатинског достојанства и изаберу место њега 
Стевана Вербеција. Али у избору Вербеција ce преварише племићи. 
Одличан као говорник, изврстан као правни писац био je Вербеци као 
државник немаран, свиреп и себичан, те je за кратко време потпуно 
проиграо поверење, које су племићи у њега полагали и постепено 
отуђивао од себе и своје најоданије пријатеље.

Ни после промене на палатинском достојанству није осим T o m o * 

рија кико водио бригу о граници државној. Томори стули у додир ca 
угледнијим Србима у Турској и наговарао je ове, да ce преселе у 
Угарску. Међу Србима je најзнаменитији био властелин Павле Бакић, 
који je у месту Венчацу између шуме Ломнице и потока Јесенице имао 
своје дворе. Целокупно му je имање износило на 50 разних добара и 
села, која су носила име Бакићева земља.**) Павле je био на далеко 
чувен ca свог јунаштва, ca мудрости и богаства. У народу je био 
необично омиљен, a и сами Турци су га поштовали и бојали га ce. 
Док су у мађарским рукама били Београд и Мачва, држао je Павле 
уз Угарску, али кад Турци освојише Шабац и Београд, покорио ce и 
Павле султану.

С јесени 1525. отпоче Томори преговоре ca Бакићем. Ha лозив 
Томоријев одлучи Бакић, да ce пресели на угарско земљиште na да 
ce у друштву ca Угрима бори против заједничког непријатеља хри- 
uikaHCKor. Kao услов за пресељење тражио je Павле, да му краљ по- 
клони једно имање у Угарској, које fce бар приближно одговарати 
оним добрима, што их он ужива у Турској. Томори ce обрадује Ба- 
кићевом пристанку на сеобу. Знао je, како je велико богаство и како 
je велик углед Павлов у народу српском. Знао je, да ће Срби у много 
већем броју ступати у службу угарску, ако им Бакић буде на угарској 
страни старешина. Отприлике средином 1525. пошље Бакић пет својих 
људи ca њиховим породицама и имањем у табор Томоријев, који ce 
налазио тада код Петроварадина. Ова петорица донесу глас, да je 
Бакић све своје покретно имање већ натоварио на кола и само чека 
одговор од краља na fce одмах да ce пресели. Томори напише писмо

*) Verancsics, о. с. стр. 302. ; Tfrténelmi Tir sa год. 1882, TomorJ Pii kiadaUan 

levclei стр. 87.—95. У  ово доба аалазвмо још  једног српсвог пденвћа ва угарској 

сгравв, Рају Лааареввћа de Nagy Gyarmath, којв je auao ва ужввање један део Ве* 

лине 'Бармате (Lendval, о. с. I , стр. 66.). Освм тога je град Јанова (Tcmesjenö) бво

г. 1528. у ооседу тројвце српскхх пдеипћа, јевејског Томе, Ђорђа Богачевнћа в 

Ђорђа Лааареввћа (Temcsvàr, szerkesztlete Borovszky Samu dr., Budapest 1912. стр. 105.)
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краљу Људевиту и двојици великаша угарских, који су код краља имали 
утицаја и препоручи најтоплије молбу Бакићеву. Сеоби овога углед* 
нога властелина српског давао je Томори већу важност него негдањем 
преселењу Милоша Белмужевића и браће Јакшића и предлагао je крал»у, 
да што пре означи Бакићу земљиште, где ће ce ca својима населити.*4)

Да би лакше могао лреговоре водити, дође Павле на границу 
Турске na je неко време ca границе слао гласнике Томорију. Краљ ce 
није надао, да fce Бакић тако брзо доћи no одговор те није одмах 
одговорио на писмо Томоријево о сеоби Бакићевој. Кад je Бакић до- 
знао, да од краља нема још одговора, дојави преко двојице својих 
људн Томорију неке вести о Турцима, a сам ce врати својој кући у 
Венчац, јер ce бојао, да Турцима, који су и иначе сумњали у Павла. 
не падне у очи његов боравак на граници. Томори отправи краљу 
Бакићеве гласнике, a Бакића позове преко писма, да ce одмах пресели, 
ако му je живот у опасности, ако није, онда je боље да остане тамо, 
док не стигне краљев одговор, јер из Турске може боље послужити 
хришћанској ствари.*5)

Од сада су јурили често Бакићеви гласници Томорију, од овога 
краљу и обратно. Крал» зајамчи најсвечаније, да ће Бакићу испунити н>е- 
гове захтеве, чим ce досели у Угарску. Кад су ce споразумели о свима 
појединостима, крене ce Павле децембра 1525. у Угарску. Собом je 
лонео огромно покретно имање те ca женом Теодором, кћерком Маријом, 
браћом Манојлом, Петром, Комненом, Димитријем и Михајилом и ca 50 
лаких коњаника пређе преко Дунава и упути ce у табор Томоријев. 
Бакићу je омогућена сеоба поглавито с тога, што ce дунавска турска 
војска, турски шајкаши, састојали скоро из самих Срба, чак им je и 
вођа. Петар Овчаревић, био Србин. Осим тога je Србима било пове- 
рено чување турских мостова на Дунаву и Сави, те je Павле могао 
безбрижно пренети своје ствари преко Дунава, a чувари су му при 
прелазу још на руку ишли. У последњем моменту дозна ипак београдски 
паша за сеобу Павлову те пошље у потеру једну чету турских војника, 
који похватају и поубијају баш на прелазу преко Дунава многе пратиоце 
Бакнћеве, a за чување мостова одредише од тог доба турске војнике 
место српских.**)

Док je Бакић у Турској живио, није познавао тачно прилике, у 
којима ce налазила угарска држава. Кад ce преселио и ступио у epe* 
дину угарских великаша, пред очима му ce указа жалосна слика. Главну

*) Tttrtćnelmi Tir аа 1882. 1. с.

и) О. с стр. 86.

м) Pray Georglus. Epistolae Procerum regni Hungarlae, Viennae 1803. стр. 97. ; Mo

numenta Vaticana historìam regni Hungarlae illustrantia. Relationes oratorum pontificorum 

1524.—1626., Budapest 1884. crp. 308. н 809.; Hazai illapotaink a mohicsi vész elÖtt, II. 

k0zlemény, Óvàry Lipóttói, Szizadok aa 1884. crp. 486.
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реч у земљи су водили самовољни великаши, који ce на заповести 
краљеве и на одредбе државних сабора нису ни освртали. Сам краљ 
je живио лакомисленим животом, забава му je била главни посао a 
државна управа споредни. Блиску опасност није нико узимао озбиљно. 
Државна благајница je била празна, заповедкици на граници : јајачки 
бан, српски деспот Стеван Берислав, калочки надбискуп Томори и 
српски шајкаши трпили су велику оскудицу, јер им краљ одавно није 
издао плаћу за најамничке чете њихове.” )

Преласком Бакићевим у Угарску унесено je више живота на rpa- 
ницу. Многи Срби долазили су из Турске и ступали у службу Бакићеву, 
a јављали ce и други прваци српски нудећи no Бакићевом примеру 
краљу своје услуге и тражећи јамство од краља, да tse им дати у 
Угарској имања на уживање. И Бакић je тражио, да ce пре свега реши 
питање о његовом поседу. Ca краљем и великашима je расправљао првих 
дана јануара о земљишту, на ком ће настанити своју фамилију. Крал> 
закључи у споразуму ca великашима, да Бакићу уступи једну варош, 
од које ће имати 1500 дуката годишњег дохотка и да 40 коњаника 
његових узме краљ у најам.” ) Тек што ce у начелу споразумео с кра- 
љем, полети Бакић на границу, да прикупља око себе српске чете и 
да буде Томорију на руци при одбијању турских нападаја.

Одмах ce показало, да je Томори имао потпуно право, што je 
Бакићевој сеоби давао велику важност. Осокољен његовом сеобом 
ступи у везу ca Томоријем и Бакићев пријатељ Петар Овчаревић, за- 
поведник српских трупа у војсци београдског паше Балибега и капетан 
српских шајкаша у турској служби. О намерама и кретању турске 
војске слао je Овчаревић тајне извештаје угарским заповедницима, те je 
тиме чинио велику услугу хришћанској ствари.” ) Корист од сеобе Баки- 
fceee увиђали су многи од угарских магната те су настојали да га привежу 
што већма за нову домовину. Бивши босански епископ Павле Кањижаји 
сам je ставио краљу један град на располагање, да га Бакићу поклони.40)

С прољећа 1526. јављали су ca свих страна хришћани из Турске, 
да султан чини силне ратне припреме. Ово je у Угарској свакога уве- 
рило, да ће Турци напасти на њих. Под утиском тих гласова решено 
je на пролећном сабору угарском, на коме су поново Баторија поста- 
вили за палатина, да све племство мора устати на ноге, да племићи 
морају свакога петог јобађа, a буде ли лотребно и све своје јобађе 
наоружати. Ударен je велики порез и дата je крал>у тако рећи дикта- 
торска моћ. Ho све ово je остало на папиру, јер у ствари није радио 
нико ништа. Праву опасност још нису схватили угарски великаши.

*т) Monumenta Vaticana etc. стр. 290.

*•) 0 . с. стр. 300.

" )  0. с. стр, 320.

и) 0. с. стр. 848.
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Краљ ce непрестано уздао у свог шурака надвојводу Фердинанда и 
брата његова цара Карла V. и у папу римског, na je безбрижно про- 
вађао време no забавама. Одбрану Ердеља je поверио био Јовану 
Запољи, a јужну границу Томорију, али ни једног од њих није снабдео 
ни довољним бројем војника, ни оружјем, ни храном.

Што ce више ближила опасност, тим ce већма испољавала немоћ 
и трулеж угарске државе. Пограничне чете су полагано напуштале 
војничку службу, у којој су трпеле сваку оскудицу и тражиле су на 
други начин себи зараде. Крајем марта напусте угарску службу и неки 
српски шајкаши, те je Дунав остајао све више без одбране.41) Међу 
тим ce баш у то доба непријател» грозничаво припремао и довршавао 
je мостове, преко којих fce превести војску своју у Угарску. Бакић ce 
налазио ca својим четама у Срему, на граници државној. Оданде je 
мотрио кретање Турака и јављао Томорију, a краља je чешће писмено 
молио, да искупи своју реч и да му одреди већ једном место за на* 
сељење. Из писама Томоријевих ce види, да je Бакић пао био у оча- 
јање, кад je видио, како Угарска неспремна очекује долазак страшног 
непријатеља, који ce 23. априла кренуо из Цариграда, те ce приближа- 
вао угарској граници. Почетком јуна притиснули су Турци сав негдашњи 
посед Бакићев и налазили ce само два дана хода од Београда. Ha 
догледу скорашњег сукоба ca ужасном силом непријатељском, бринуо 
ce Павле за будућност своје фамилије те поново замоли од краља 
једно место у горњим крајевима Угарске, где ће сместити жену, децу 
и њихову пратњу, a он ће тада моћи, сасвим да ce посвети одбрани 
границе. И Томори препоручи краљу писмом од 6. јула из Петрова- 
радина молбу Павлову.41) Ha то крал» изда 18. јула повељу, којом no 
клони Бакићу и његовој фамилији град Солимар, негдашњу својину 
Алексе Турзоа и имања Фрање Хедерварија, која je краљ .одузео од 
истог због кукавичког понашања приликом опсаде и пада Београда.41)

Турска ce војска налазила у ово доба већ под Београдом. Ha 
броју je било око 2—300.000 војника, a нарочито je страховита снага 
лежала у јаничарима, којих je било 10—15.000 и у најмЉеним коња- 
ницима, чији je број износио око 40.000. Војводе турске беху све од 
реда искусни и у многим ратовима опробани ратници.

Испод Београда крене ce војска турска на Петроварадин, једину 
знатнију тврђаву, која je пречила Турцима пут до Будима. Томори je 
све покушао, да заштити и сачува ову знамениту стратегијску тачку. 
Ho то није само од н»ега зависило, a краљ и великаши ca своје стране 
не учинише ништа за одбрану Петроварадина. Турци опколе град 12. 
јула и јуначка посада, којој je на челу стајао Ђорђе Алапић и која ce

4‘) Ргау, о. с. стр. 104.

*•) Baian, Monumenta saec. XVI., Aenlponte 1886. стр. 460.

*•) Thallóczy és Aldisy, o. c. crp. 372.



46

састојала делом од Срба, досељених из Србије, a делом од Мађара,44) 
одбије неколико јуриша. Надмоћна сила турска ипак сломије отпор 
и 29. јула освоји у пола већ порушену тврђаву. Дан пре тога предао 
ce Турцима Черевић, a 8. августа Ердут и Осек,46) те код Осека на- 
чине Турци мост, пређу преко Драве у Угарску и упуте ce на Будим.

Тек кад Турци дођоше под Београд, увидеше јасно великаши 
угарски, каква им опасност прети. По предлогу палатина Баторија 
крене ce 20. јула и сам краљ у Толну и оданде позове све племиће 
земаљске, да неодложно дођу ca својим четама у његов табор. Војска 
ce међутим врло споро купила. Почетком августа je још увек износио 
њезин број тек неколико хиљада. Од великаша дођоше одмах у почетку 
гроф Ђорђе Запоља, Петар Перињи, Јован Драгфи, a на путу су били 
ердељски војвода Јован Залоља, хрватски бан Крсто Франкопан и чешке 
помо^не чете. Од Срба ce налазили у табору Радич Божић и браћа 
Бакићи ca својим четама. Деспот Стеван Берислав остао je no налогу 
краљеву у Славонији, да штити Пожегу од пљачкашких чета турских.4*)

У табору краљеву није било војсковођа, који су пре тога учество- 
вали у великим биткама и разумевали ce у вођењу велике војне. Сам 
Томори je отворено признао, да није у стању управљати великом вој- 
ском. Турчин ce приближавао краљевом табору, те je угарски ратни 
савет имао да реши, хоће ли ce одмах упуштати у бој с Турцима или 
ће ce повуЋи na у заклоњеном месту чекати, док не стигне помођ, 
која je на путу. Неки великаши, међу овима Павле Бакић и Радич 
Божић, предложише, да ce од кола начини заклон, na ту да чекају 
непријател>а,4Т) али Томоријев предлог, да ce битка одмах почне, добије 
превагу у ратном савету. Војска угарска je бројала у тај мах 27—30.000 
душа. Она заузме положај на Мухачком пољу na je 29. августа очеки- 
вала нападај непријатељски. Султан разабере од ухода положај, кога 
заузеше Угри те касно после подне, око 5 часова, започне бој. Кратко 
време, отприлике два часа, трајала je битка и завршила ce ca потпуним 
уништењем мађарске војске. Око 24.000 војника, међу њима два над- 
бискупа и пет бискупа, даље ЂорђеЗапоља и други многобројни вели- 
каши својим лешевима покрише бојно поље. Краљ ce спасао из покоља, 
али после битке удари страховит пљусак и разлије све околне потоке и 
баре те ce краљ у бегању удави у набујалом потоку Челе. Од Срба no- 
гибе покрај многих војника српских и Манојло, брат Павла Бакића.48)

м) Fraknói Vilmos, Tomori Pài élete, Szà2adok aa год. 1881. стр. 734.
4I) Hammer-Purgstall, o. c. crp. 641.
**) Hurmuzaki Ludoxiu, Documente privltore, Voi. 11. partea 8. crp. 567.
4T) Fraknói Vilmos, o. c. crp. 742.
° )  Hurmuzäkl, I. c. У овом делу ce ue нмовује МаиоЈло иего стојв с*. >, да je 

иогавто в „брат Панла БакнКа“. Ипак ce може сасввм ооуадаво тврднтн, да je ово 
бво Мавојло. З а  1Слпмевта Баквћа позвато je, да je оогоауо 1527. годиве (Isthuanffi, 
о. с. стр. 140.), a годнве 1529. бвла су у жввоту друга трв брата Павлова, Петар, 
Двмвтрвје в Ннхајло (Hungarica за год. 1529.).



IV.

ОД БИТКЕ HA МУХАЧКОМ ПОЉУ ДО СМРТИ 
ЦАРА ЈОВАНА НЕНАДА.

(1526—1527).
После битке на Мухачком Пољу побегне краљица Марија из Бу- 

дима у Пожун. Од угарских магната није нико ни покушао да брани 
државну престоницу те султан уђе у будимску тврђаву без отпора. 
Великаши угарски су међутим били притајени само дотле, док турска 
војска није напустила Будим и средњу Угарску, али тек што султан 
повуче главну силу своју, опустошивши у пролазу дванаест жупанија 
угарских и тек што je званично потврђена вест о смрти краља Људе- 
вита, наступи живо кретање no Угарској, Хрватској и Славонији. Краљ 
Људевит није кмао деце те je питање о избору новог владара разде- 
лило читаву државу у два противничка табора. Једна странка ce по- 
зивала на закључак ракошког сабора од 1505. године, no коме су Угри 
морали, ако изумре јагелонска краљевска лоза, бирати новог краља 
између угарских великаша. Присталице ове странке груписале ce око 
војводе ердељског Јована Запоље, најбогатијег магната угарског, чија 
je мати била родом из владалачке фамилије a сестра удата за краља 
пољачког, те странка ова истакне Запољу за кандидата на краљевски 
престо. Противници Запоље и његове странке позивали ce на раније 
уговоре, склопљене између Хабзбурговаца и угарских крал>ева. Прсма 
овим уговорима требало je да Хабзбурговци наследе престо, ако умре 
угарски краљ без мушких потомака и хтели су, да за краља узму над- 
војводу аустријског Фердинанда, мужа Људевитове сестре Ане, a брата 
Људевитове жене краљице Марије.

Великаши угарски Петар Перињи, Валентин Терек, бивши палатин 
Стефан Вербеци, јегарски епископ Павле Вардаји, све ниже племство 
и сав прости народ no Угарској ca одушевљењем пристану уз Запољу. 
Јавно мишљење у Угарској није хтело ни да чује о странцу владару, 
a нарочито не о владару из куће хабзбуршке. После одласка султанова 
из Угарске позове Запоља своје присталице у град Токај, где 17. 
октобра 1526. године одлуче, да сазову за 5. новембар државни сабор 
у Стони Београд и да ка њему изаберу новог владара.

Ja  то време начини удова краљица Марија Пожун средиштем
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странке Фердинандове. У Пожуну ce око краљице скупило неколико 
од најугледнијих великаша угарских и хрватских као палатин Стефан 
Батори, хрватско-славонски бан Фрањо Баћањи, државни благајник 
Алекса Турзо, краљевски тајник Тома Надажди, веспримски бискуп 
Тома Салахази, врански приор Иван Тахи и други. У први мах хтеде 
надвојвода Фердинанд да заузме престо угарски без избора, на основу 
споменутих уговора хабзбуршких ca угарским краљевима и на основу 
баштинског права no жени Ани, али кад виде, како je међу Угрима 
малено одушевљење за њега, покори ce савету својих малобројних 
присталица у Пожуну и пристане да ce подвргне избору, те у cnopa- 
зуму с палатином сазове државни сабор у Коморан за 25. новембар 
Ho npe него je ступио у Угарску, осигура Фердинанд себи најпре 
чешки престо, који je такође смрћу Људевита II. био удов. Ово je 
постигао 22. октобра без великог напора.

За време Фердинандова боравка у Чешкој састане ce угарски сабор 
у Стоном Београду и на њему 10. новембра уз неописано одушевљење 
народно изаберу Запољу за угарског краља и одмах сутрадан га кру- 
ниса њитрански бискуп Стефан Подманицки круном св. Стефана. Још 
npe избора пали су у руке Запољиних присталица Будим, Вишеград, 
Острогон na и сам Коморан, те палатин Батори и краљица Марија 
пренесу сазив сабора из Коморана у Пожун. Крај свег труда и све 
агилности, коју je развила краљица Марија, тако ce споро састајали 
заступници државни на пожунски сабор, да je тек 16. децембра могао 
бити отворен. Сутрадан малени број великаша с неколико заступника 
суседних жупанија и градова Шопрона и Пожуна једногласно изаберу 
Фердинанда за угарског краља, a избор и круннсање Запољино прогласе 
незаконитим и донесу закључак, да ће присталицама његовим као ве- 
леиздајницима запленити иметак. Слично као у Угарској развијали ce 
догађаји и у Хрватској и Славонији. Хрватски сталежи на челу ca 
Иваном Карловићем, Николом Зрињским, Вуком Франкопаном и Сте- 
фаном Благајским изаберу на цетинском сабору 1. јануара ТЖ27. 
Фердинанда I. за краља, a славонски великаши под предвођењем грофа 
Крсте Франкопана1) изаберу 6. јануара 1527. у Дубрави, недалеко од 
Чазме, Запољу за свог владара. Грађански рат између обе странке 
постао je, дакле, у читавој земл>и неизбежан.

Катастрофа на Мухачком Пољу задала je посредно и целом срп- 
ском народу, a непосредно Србима у Угарској, снажан ударац. Нада, 
да ће уз помоћ Угарске настати бол>и дани за балканске Србе, на 
Мухачу je тако рећи уништена. Несрећа ова била je no Србе тим тежа, 
што су баш пред мухачку битку постали српски досељеници јак фактор, 
јак no броју душа, no организацији својој и no врсноћи својих погла-

Крсто Франкоаав Je у први мах пристајао бно ye Фврддииада те je с њаме 

10. нов. 1626. скдо&ао ранвје помевута уговор.
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вица, али су после мухачког пораза догађаји донели, да ce скоро сва 
снага српска место на отпор против Турака утрошила на грађанске 
ратове no Угарској.

У први мах, док још није наступила заоштреност и потпун расцеп 
између противничких странака, Срби нису заузимали одлучан положај 
ни према Запољи ни према Фердинанду. Браћа Бакићи и Радич Божић 
имали cv пуне руке посла заклањајући народ испред Турака и наносећи 
штете непријатељу. У септембру 1526. наложила je краљица Марија 
државном благајнику, да за издржавање чета Павла Бакића исплати 
300 форината у злату, што je износило 450 угарских форината, a Пегру 
Бакићу да плати 150 форината.*) С почетка je превозио и Радич Божић 
на својим шајкама бегунце из Будима према Пожуну, али кад ce Турци 
кренуше из Угарске, пратио их je Радич узастопце и баш кад je главна 
сила њихова била код Титела, одсече им једно оделење од више стотина 
душа na поубија на 500 Турака, a 3 до 400 их je заробио, осим тога 
je уз пут све турске војнике, на које je наишао, водио у робље или 
их je исекао.*) У опште ce Радич покрај цара Јована, који je баш тада 
почео да излази на површину, показао као најагилннји и најенергичнији 
властелин угарски првих дана иза битке на Мухачу. У почетку фебруара 
нападне он недалеко од Петроварадина једну одабрану турску чету, 
која ce састојала из самих племића те 100Турака поубија, a 20 зароби 
и поклони краљу Запољи. Наскоро после тога нападне другу чету 
турску и убије 76 војника, a 15 заробљених пошље као и npe краљу у 
Будим. Број његових шајка, с којима je оперирао no Дунаву, износио 
je пет стотина.4)

Међу присталицама Запољиним, који ce окупише на договор у 
Токају, налазимо од српских великаша јединог Марка Јакшића.1) Ha* 
скоро прекине везу ca краљицом Маријом и Павле Бакић, те стане у 
ред присталица Запољиних и no заповеди Запољиној поседне ca својих 
200 хусара Стони Београд, где ce 5. новембра имао састати државни 
сабор. Без велике муке дочепао ce Павле града те га je држао догод 
ce није сабор састао. Ha самом сабору био je покрај Бакића и Радич 
Божић као и рођак Запољин Петар Петровић.*) По речима једног 
писца изаслао je и цар Јован одељење својих војника у Стони Београд, 
да увеличају крунисање, a још npe састанка сабора, према истом писцу,

*) Hof-Kammer-Archiv у Бечу, Hungarica Miscellanea за год. 152ti.

*) Thùri József, Török torténetirók, II. kotet (1521.— 1566.) Budapest 1896. (Szulejmàn 

Haplói) стр. 320.; Hammer Purgstall, Geschichte des osmanischen Reiches, III. crp, 643.

♦) Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte, IV. Band, 

München 1857. стр. 17.

*) Hof-, Haus- und Staats-Archiv y Бечу, Hungarica aa год. 1626.

*) Simonyi Emó, Magyar tOrténelmi okmàoytér londonl könyv és levéltirakból, Pest 

1859- (osztàly: okmänytirak, ötödik kötet) crp. 89.; Brutus Jinos MIhily, Magyar hlstoriäja 

(1490.— 1552.), közli Toldy Ferencz, Pest 1867. стр. 272.
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походио je цар ca четом од 10.000 људи Запољу у граду Токају и то 
на карочит позив војводе Запоље.7)

Ово су најраније вести о цару Јовану Ненаду.8) Расуло, које на- 
стаде у Угарској после мухачке битке, употреби овај чудновати човек 
на то, да прибере око себе велику множину српског народа и да свој 
табор учини центрумом политичких догађаја. Одакле je дошао цар 
Јован, није тачно познато. Ономе, што пишу писци шеснаестог сто* 
лећа, не може ce поклонити пуна вера. Два писца на np. тврде, да je 
цар, npe но што je почео играти политичку улогу, служио код Запоље 
као кочијаш. Већина ових писаца je дисала непријатељским духом према 
цару те су им подаци непоуздани. О своме пореклу и месту рођења 
није сам цар хтео нигда одређено да говори. После толике несреће 
државне свет je био наклоњен мистицизму, a цар Јован je схватио 
народно расположење те je говорио, да je њега бог послао с неба уз 
налог, да казнА Турке и да их прогна из Европе na сам да заузме 
престо грчких царева. Војска његова рапидно je расла, a он не имајући 
новаца да храни ту војску, нападао je Турке na није штедио ни угарске 
племиће и великаше него je њих робио и харао. Био je врло побожан. 
Ноћу je два сата спавао, a трећи сат je проводио редовито у молитви. 
Оштроуман и убедљив, одлучан војсковођа, средњег раста, орловског 
носа и црне масти ; у боју je био храбар и окретан, спрам војника 
својих строг, спрам непријатеља неумољив.*) За кратко време прогонио

’) Szerćmi György, Emlékerata Magyarorszàg romlisärol, 1484 —1543., közll Wenzel 

Gusztäv, Pest 1857. стр. 126. и 128.

*) Маогобројна načita, која ce иалазе y  оделе&у Hungarica v бечком државаом 

архнву в одвосе ce иа цара Јовааа, публаковао je др. Јеие Сенткларајв v часоаасу 

T0rtćnelml Tàr za 1885. под иатавсои Levelek Csernoevlcs Nenàd (Ivàn Czir) a „Fekete 

ember" Wrténetéhez. Elsó közlemeny (504.—518.), Màsodik közlemeny (724—738). Студију 

o цару Јов&ву вапвсао je др. Стааислав Смодка у Szäzadok аа 1883. стр. 1.— 31. Цар 

Јоваа хотећн да својој акцнјп ирвбавв што већл значај, вазии*о ce царем аа иу 

raj царокп наслов дају в свв савремеиицп као u сни етари ппсцп. И крал> ферда- 

ииид му у лвстамама даје титулу: „Illustrissimo Joanni Charo Nenada*. Ако ce узме, 

да na двору краљеву uucv звалв аааче&е речи цар (што je лако viorrhe'. нцак je 

врло карактервстичпо, да су му давалв твтулу „Ulustrissimus’’ . Овом су твтудом 

у то доба ословљапалн ирвнчеве из владарске породнце, затлм мање двнасте 

У  осталом твтулу цар и lllustris давали су цару само у [мнељама, које су 

директио љему уарављоне. иначе су нустрлјске властп између cene назпвале uaj a 

Цривм Чооеком (Niger Homo, Der schwarze Mann), атвм je пмепом аоао цара n npocr 

иарод. Овај назвв je цар добао no свој лрплпцв због црномањастог лвца свог. 

Иагледа, да нв Јоваи ннје ирано пме цара Јоваиа Невада, uero je u то вме. no 

узору ввааптпјсквх л бугарсквх владара,узео ов аа пстпх мотвва као a твтулу царску.

•) О пореклу цареву nanie Schwandtnerìi Ј. G., Scriptores rerum Hungaricarum. 

Vlndobonae 1746. стр. 713 (Petri de Reva de monarchia et sacra corona regni Hungariae 

Centura VI.), затвм y  астој збврцв Joannis Zermenghi, Res gestae inter Ferdinandum et 

Zapolyam reges Hungarlae стр. 386. У встом делу на стр. 387. амлазв ce каракгервствка 

царева.
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je све заостале чете турске из Бачке и Баната и у опустошене крајеве 
ове унео je нова живота.1*) Чим je прешла опасност од Турака, вра- 
ћали ce разбегли племићи на своја имања, али их цар није примао, 
него je no вољи поклањао земљиште у Бачкој својим људима. Радич 
Божић предложи краљу Запољи, да цара и његове чете пресели у крајеве, 
освојене од Фердинандових присталица, јер овако ce ствара незадовољ- 
ство међу рођеним присталицама у Бачкој, али Запоља не послуша овај 
савет. Цар поседне одмах у почетку Суботицу, својину Валентина 
Терека и њу изабере за своје средиште. Крајем 1526. или почетком 
1527. нападне Терек ca 67 коњаника Суботицу, али цар одбије нападаче. 
Кад je Бачку и Банат очистио од Турака, преведе он своју војску 
преко Дунава, нападне на турске тврђаве Черевић и Баноштар, освоји 
их и стави у њих српску посаду. Трпећи велику оскудицу у топовима, 
пошље на почетку 1527. године посланика деспоту Стевану Бериславу 
и замоли од њега топове за бомбардовање градова, јер je хтео, да 
пређе и преко Саве na да нападне Турке и у Србији. Али деспот не 
усвоји понуду заједничког рада ca царем11) те ce тако поквари овај план.

Глас о Јовановим успесима ширио ce no читавом свету. Чак у 
Италији, Енглеској, Француској и немачким државама јављали су вла; 
дари и великаши један другом о појави и акцији необичнога цара 
Јована.1*) После великих успеха задеси наскоро цара и једна неудаћа. 
За време боравка његова у Срему, удари Терек ca 300 коњаника на 
Суботицу и сад му пође за руком, да заузме град те српску посаду 
поубија, град утврди и пресели ce ca својим четама у њега. Ha то цар 
пренесе своје седиште у Сегедин. Народ српски пристајао je листом 
уз новога вођу свог. Обично ce узима, да je у његову табору било 
на 10.000 војника, али no тврдњи краљице Марије износио je овајброј 
15.000.1*) Befcy војску није имао ни Фердинанд ни Запоља. Војници

16) Simonyl Егпб, о. с. стр. 83. в 84.

” ) ludoxiu de Hurmuzaki, Docilmente prlvitore la historia Romanilor 510—1530., 

Volumul II. partea 3. crp. 614.

**) Мишљеае u натересовање удаљепнјег света вајбоље ce огледа у делу 

Марвиа Савута .1 Diarli, Venezia Ha стр. 94. овог дела паше, да je Црва

Човек дошао аз Ердеља u да je у првн мах виао 7.000 војввка, a мало даље ввлв, 

да je цар бво потомак грчке вл&далачве породвце Палеологове (Ibid.).

>f) Hungarica за 1527. Qo рачуву евглеског посланнва Јовава Wallop-a взвосво 

je број цареввх војввкв, које оешака воје коњаввка, свега 9 до 10.000 души (Simonyi 

Егпб о. с. стр. 03). Ова разлвка у оцевв убојве сваге цареве долазв no свој прнлвци 

отуда, што вестс о тоне насу пстог датумц a цар вије вепреставо располагао встим 

бројем војнвка. У пвсиу Крвстофа, бпскуиа љубљ&всвог в Стефана Пеуфлвпгера, 

управљеном аз Пожуиа 16. иарта саветввцвма краљевви, гште : Der Schwartz Mann 

vnd haubtman in Hungern der sol vierzehen tausent man starkh sein, darunder In die 

dreyzehen oder vierzehen hundert pferdt; mit denselben haben etlich vnngerlsch heim vnd 

edleut schlachn wollen, sein im aber zu schwach gewest, derhalben so sollen sy mit i r . . . .  

austanndt bis auf Sannt Jorgen tag gemacht. . . (Hung. sa 1627).
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цареви су били одушевљени, јер je он уживао јсод народа силну лопу- 
ларност, те су Срби најрадије ступали међу његове ратнике. Читаве 
легенде шириле ce о иареву пореклу. Он je сам тврдио непрестаио, 
да je божанство н>ему одредило, да поганике и невернике обрати у 
хришћанство, a муслимане и друге секте да искорени. He само прост 
народ него и многи од великаша угарских почеше у цару гледати 
потомка византијских царева, a други су га опет држали за изданак 
српског деспотског колена.14)

Док je прост народ српски с највећом радошћу лримао глас о 
царевој слави и снази и сливао ce у његов табор ca целог Балкана, 
од племића и великаша српских пристао je уз цара мален део, na и 
то махом незнатнији племићи, a дотадањи најзнаменитији људи српски, 
деспот Стеван Берислав, Марко Јакшић, браћа Бакићи, Божић и Пе- 
тровић држали ce према њему хладно na и непријатељски. Каракте- 
ристично je, да један мађарски писац изреком истиче ову појаву код 
српских великаша и каже, да je Марко Јакшић дао у Нађлаку заклона 
царевом смртном непријатељу Петру Перињију, кад je овај поражен 
бегао испред војника царевих,15) a no другом писцу из оног времена, 
Климента Бакића су убили у једном окршају цареви људи.16) Цар Јован 
je одиста био преставник српског народа и тадањих српских идеја и 
у ширем значењу тих речи. У табору његову, где ce окружио ca шест 
стотина униформисаних стаситих младића, no турском обичају назва- 
них јаничарима и где je била развијена владарска помпа и сјај, мисао 
о потпуном ослобођењу српских земаља није ни слазила с дневног 
реда. У борбу око угарског престола између Запоље и Фердинанда 
увучен je додуше и он ca целом војном снагом својом, али je он увек 
сматрао ову борбу као споредни посао, a борбу против Турака и 
ослобођење балканских држава као главни задатак свој. И у оно доба, 
кад je сва земља пламтила у грађанском рату, цар Јован ce брижљиво 
припремао на доинију акцију против Турака. Своје војнике плаћао je 
тачно те je и ово био разлог, што су у његову службу радије сту- 
пали него у службу других великаша. Да би могао смосити те силне 
трошкове за војску, нападао je без престанка суседне племићске гра- 
дове и спахилуке, до којих je дошао. Често je ставл>ао заседе пред 
трговачке караване na je и њих пљачкао. У неуморном раду није имао 
нигде сталног боравка, али ce, као што рекосмо, обично узима град 
Суботица и касније Сегедин за резиденцију његову.17)

,4j Hurmuzaki, 1. с. ; Isthuanffi Nicolai, Regni Hungarie historia post obitu glor. 

Mathiae Corvini Regis, Coloniae Agripinae 1685. стр. 139.

**) Szerćmi György, o. c. стр. 163. Qa стр&вд 164. велв авсац, да cy српсвв 

мага&тн у Угарској бвлн непрнјатељскн расположенл npeua цару.

Isthuanffi, о. с. стр. 140. Ова вест није тачва. Комвев Бакић, вога овај 

пвсад погрешно аове Кламевтом, погивуо je септ. 1528.
,т) 0. с. стр. 154.
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У исто доба, док je цар ширио границе свога поседа на рачун 
Турака, покуша и деспот Стеван да ca својим четама одгони Турке 
из оближњих сремских градова. Срећа га послужи те заузе градове 
Вуковар и Ердут као и тврђавицу Борово na ce стаде припремати, да 
удари на Митровицу и Радинце.18) У распру око престола није деспот 
у почетку хтео да ce меша, него ce сав заложио за борбу против 
Турака.

Фердинанд ce после крунисања за чешког краља упутио у He- 
мачку, да од брата свога, немачког цара Карла, изради помоћи за 
освајање Угарске. Марију je оставио као заменика свога, да води бригу 
о угарским државним пословима. Краљица разашље агенте свима вели- 
кашима у Угарској трудећи ce, да обећањима, ласкањем и претњама 
придобије поједине магнате на своју страну. Краља Запољу je Ферди- 
нанд обмањивао првих месеци 1527. преговарањем о миру и споразуму 
и уверавањем, да je он наклоњен мирном решењу конфликта. Запољи 
je изгледало сасвим природно ово уверавање; он није мислио на мо- 
гућност оружаног сукоба, који je изгледао за Фердинанда без успеха, 
јер je у Запољиној власти била цела држава и јер су њега признали 
за угарског владара Млечићи, nana, француски краљ Фрања I., енгле- 
ски краљ Хенрик VIII. и пољачки краљ Жигмунд I. Осећајући ce пот- 
пуно обезбеђеним склапао je Запоља планове за заједничку коопера- 
цију ca Фердинандом и царем Карлом I. против Турака и не сањајући, 
да му je краљица Марија поткопала потајно моћ у држави и да краљ 
Фердинанд очекује само да прође зима, na да удари с војском на 
неспремног супарника.

Агенти краљице Марије походише и деспота Стевана, који ce 
одмах показа склоним, да ce заложи за Фердинандову ствар. У јану- 
ару 1537. године знала je већ краљица расположење деспотово те на 
њену интервенцију позове Фердинанд 3. фебруара, из града Кутенберга, 
младог деспота, да и дал>е преговара ca краљицом и да њој повери 
своје жеље.19) Деспот напише одмах своје захтеве и пошл»е их кра- 
љици Марији, a она их достави Фердинанду. Пре свега затражи деспот 
плату за хиљаду коњаника, затим једну тврђаву, где ће моћи склонити 
своју матер и две сестре, ако због близине турске настане опасност 
no његове градове; даље замоли од краља тителску препозитуру за 
млађег брата Николу од Брода, a као правни разлог за ову молбу 
наведе, да je од Турака освојио град Ердут, који тој препозитури 
припада; моли град Вуковар и градић Борово, јер je њих својом 
снагом освојио и држао их у поседу; намерава да поседне и освоји

>e) Hungarica за 1527.

|#) Др- Алекса Ивић, Сиомевацн Срба у Угарској, Хрватској в Славонвји 

гоком XVI. в XVII. столећа, први део од 1527. до 1600. годвве. Нова Сад. Издање 

Матвце Сраскд 1910. стр. 1.
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градове Митровицу и Радинце10) na с тога моли, да му краљ те гра- 
дове уступи; Радинци су били својина калочког надбискупа и ако их 
надбискуп буде захтевао, нека прво плати деспоту трошкове око осва- 
јања. У тај мах je наговарао деспот Турчина Колаковића, управника 
града Раче, да пређе у службу краљеву те покрај осталих жеља за- 
тражи од Фердинанда, да зајемчи томе Колаковићу право наследства 
у заповедништву и поседу споменутог града. Напослетку замоли град 
Белу Стену, коју су имали у поседу његови преци, a сада je држао 
Петар Кеглевић. Kao замену за овај град обвезује ce деспот, да ће о 
свом трошку издржавати 40 шајкаша на Сави и један месец дана сно- 
сити трошак за 2000 пешака. Краљ Фердинанд je био у положају, који 
му je налагао, да ce спрам свију угарских и хрватско-славонских 
магната понаша ca највећом предусретл>ивошћу и да их обасипа обе- 
ћањима. И према деспотовим жељама ce показао наклоњен у великој 
мери. Неке захтеве je ипак одбио или je обећао, да ће их само донекле 
усвојити. Место плате за 1000 коњаника био je краљ вољан да плаћа 
само половину тога броја; тврђаву у унутрашњости државе није хтео 
да обећа, но je место тога дао реч, да ће у случају опасности при- 
мити у град деспотову породицу; освојене градове Вуковар и Борово 
поклони, a што ce тиче Митровице, одреди, да њу деспот може др- 
жати после освојења но само дотле, док му крал> у замену не даде 
друга имања; исто тако одобри становиште деспотово у погледу 
Радинаца. Одговором Фердинандовим задовољи ce деспот и стане 
отворено у ред његових присталица.*1)

**) У  орвгвналу стојв Rednek, a у другвм лвствмаиа пз тог доба долази српско 

место Radnek.

*') Thallóczy Laj os, Bosnyàk és szerb élet s nemzedékrajzi tanulmànyok, irta Thallóczy 

Lajos, Budapest 1909. стр. 69. У  бечком државнои архлву, у рукоовсиој збпрцв Pri

vilegia Ferdinand! regls de anno 1525. usque 1529. вв стр. 100, 101 в 102 ce иалазе y 

преппсу повеље, које je краљ Фердпиаид нздао десаоту као одговор иа^шсгоие 

захтеве. Te повеље гласе : 1. Fcrdinandus etc. Recognoscimus tenore presentium, quod nos 

egregio, fideli nobis dilecto Nicolao de Brod, fratri germano illustris fidelis nobis dilecti 

Stephani Berizló de Grabaria, Rascie despoti, promisimus nos conferre velie preposituram 

titulensem simul et castrum Erdewd ad eandem preposituram pertinens, sicut per presentes 

etiam promittlmus cum hoc tamen, quod ipsc Nicolaus teneatur nos et partes nostra» in 

prosecutlone iuris nostri, quod versus Hungarie regnum habemus sequi obicunque locorum 

et contra quoscunque etiam nemine excepto omniaque alia et singula facere, que fidcli scr- 

ultori et subdito nostro facere competunt et ad que de iure tenetur, dolo et fraude remotis. 

Harum testimonio lltcrarum sigilli nostri impressione munitarum. Datum in ciuitate nostra 

Olomucensi, die XlX.aprilis 1527, regnorum etc. primo.* 2. „Ferdinandus ctc. Rccognoscimus 

tenore presentium, quod nos illustrem Stephanum Beryzlo de Grabaria, Rascie despotum, 

fidelem nobis dilectum, ad nostra seruitia conduximus, sicut tenore presentium conducimus 

cum intertentione equitum quingentorum leuis armature, ad quorum intertentionem eidem 

despoto dari et numerari faciemus, quicquid alils baronibus et nobilibus regni nostri Hungarie 

per nos soluetur et numeratur. Castrum uero Walkowar et castellum Boroh, que idem despotus 

a Turcis recuperauit, despoto prenominato hac lege retinquere promisimus, vt si quispiam in
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У исто време, кад je Фердинанд привукао на своју страну деспота 
Стевана, почела je краљица Марија преговарати и ca царем Јованом. 
Још npe њених преговора посетио je цара no налогу краља Ферди- 
нанда и пожунских саветника његових, Мартин Ботош и већ његов 
договор ca царем донесе повољан резултат.” ) После Ботоша дође 
цару и настави преговоре Фердинандов изасланик Јован Хоберданец. 
Повода за незадовољство царево ca краљем Запољом било je и су- 
више. Ha двору Запољином налазили ce крвни непријатељи цареви, 
којима je он опљачкао имања или им je отео градове и спахилуке na 
их држао у свом поседу. Ови племићи и великаши плели су непре* 
стано замке против цара Јована. Овај je ocefcao несигурност свога по- 
ложаја те радо прихвати позив краљичин, да остави Запољу и да 
ступи у странку Фердинандову. Већ почетком 1527. године хладнео je 
с дана на дан све јаче одношај царев и Запољин док у току фебру- 
ара не раскине uap отворено везе ca Запољом. У пуној свести, како 
су он и његова војска од огромног значаја no кризу угарску, јавио 
je крал>ици Марији охолим начином, да он није обвезан на подложност 
никоме на свету, али својевољно и не приморан пристаје на верност 
краљу Фердинанду. Краљица саопшти из Пожуна 13. априла 1527. 
своме брату, да je цар Јован вољан ступити у његову странку, a то
ilio ius habere pretendi!, idem despotus ad alterius instantiam sine debita iuris cognitione 

aut reuisione non cogatur ad restituendum. Promisimus autem quod ipsum in o(itio despotatus 

seruabimus et commendatum habebimus, castra uero Zawazenthdemethwar et Rackweck ipsi 

despoto, si illa eadem a manibus Tarcarum rehabere poterit, relinquere promisimus perpetuo, 

donec eundem aliis bonis contentabimus, sed cum castrum Redneck preuominatum ad archi* 

episcopatum colocensem spedare dicatur idque despotus prefatus absque conscientie scrupulo 

facile pro se retinere non possit, eidem despoto induigemus, vt expensas, quas ad recupera* 

tionem dicti casti exponat, ab archiepiscopo colocensi pro tempore existcnti rcpetere possit. 

Preterea promisimus eldem despoto, ut quando Thurcum nomini Kol&wyth prefectum castri 

Rattha ad deditionem castri ipsius ipsumque ad seruitia nostra traxerit, nos eidem despoto 

dare ueile aliqua bona hereditaria pro conditione ipsius Thurci conferenda. Cum hoc tamen 

qood idem despotus teneatur et obligatus sii nobis semper debitam fidelltatem prestare 

nosque in prosecuratlone iuris nostri, quod erga regnum Hungarie habemus, ubicumque 

locorum et contra quoscunque etiam neminc excepto sequi omniaque alia et singula facere et 

exequi, que fidelitati sue erga nos conucniunt et ad que denique tenetur, dolo et fraude in 

hys omnibus postpositis et remotis. Harum testimonio lltterarum etc. Datum Olomucii, XIX. 

mensis aprilis anno domini MDXXVII, regnorum etc. primo/ 3. „Ferdinandus etc. Recognos* 

cimus per presentes, quod promisimus illustri, fideli nobis dilecto Stephano Beryzlo de Gra* 

baria, Rascie despoto, eidem dare ueile castrum Feyerkew uocatum simulcum castellis, oppidis 

et possessionariis ad id pertinentibus iure perpetuo et irreuocabiliter, ex quo olim, ut asscrit, 

progenltorum suorum fuerit, sicut tenore presentium promittimus, ita tamen, quod si Petrus 

Kedlewyth satisfacere de summa huiusmodi inscriptionis, similitcr quoque teneatur et obligetur, 

nobis intertcnerc in propriis nazadis suis, in uno mense suismet facultatibus quadringentos 

nazadistas exercilatos et duo millia peditum manuales arcus habentium, dolo et fraude in 

hiis omnibus postpositis penitus et remotis. Harum testimonio literarum etc. Datum Olomucii 

die XVIII. aprilis anno i527. regnorum etc. primo“

,l) Ivànyi, Szabadka ttirténete 1, crp. 60—54.
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да значи велику помоћ, јер цар има око 15.000 војника и непрестано 
долазе нови Срби у његов табор и ступају у војску. Фердинанду je 
обећао цар Јован обилату помоћ против Запоље, али у замену за 
своју помоћ тражио je, no причању краљичином, од Фердинанда ратних 
справа, да освоји од Турака Илок и друге градове. С обзиром на ве- 
лику популарност, коју код народа ужива цар јован, препоручила 
je сестра Фердинанду, да ce према цару и његовим захтевима понаша 
што предусретљивије, јер je цар у стању да пружи већу помоћ за 
борбу против Запоље него и један суседни владар. Писмо краљичино 
затекне краља Фердинанда у Врну. Краљ пошље цару Јовану 19. априла 
разних поклона и позове га да штити онај предео у коме станује, 
док он не дође с војском у земљу и док не казни Запољу и његове 
присталице.” )

Ca деспотом и ca царем Јованом прешао je велик део Срба на 
страну краља Фердинанда. Уз Запољу су држали још они Срби, који 
су били у служби Радича Божића. Павла Бакића и Марка Јакшића. 
Фердинанд покуша да придобије и ове Србе, али без успеха. Наро- 
чито ce у току алрила трудио да повуче на своју страну Радича Бо- 
жића, који je оставио у ово доба заповедништво над шајкашима na 
ce повукао на свој посед, у градове Шољмош и Липово.84) Због 
ове оставке Радичеве напусте многобројни шајкаши Запољину службу 
na пређу заједно ca лађама под управу цара Јована.

С прелазом царевим у Фердинандову странку, добише одрешене 
руке они угарски великаши, које су оштетили цареви војници. Међутим 
на двору Запољину нису тачно познавали снагу цареву. Први je ово 
искусио Владислав Чаки. који ce отприлике почетком априла побије 
с царем, али у боју плати и сам главом.*5) Крал> Запоља покуша сада 
да ce преко изасланика свога Радича Божића измири с царе.м, a кад 
му то не пође за руком,™) заповеди ердељском војводи Петру Пери- 
њију, да поведе војску на цара и да га силом принуди на покорност. 
Перињи прикупи у Ђули велику војску и свршетком априла сукоби ce 
с царем код Селеша, недалеко од Тисе, али цара Јована послужи 
ратна срећа те наабије непријатеља. У боју падне неколико хи- 
љада мађарских војника, међу другима и племић Фрања Бесереди, a 
из крвавог покоља с тешком муком ce избави и сам вођа Перињи.

**) Szcnlklàray Јепб dr. о. с. (TörtOnclmi Tàr з» 1885.) стр. 506—510.

**) Др. Алекса Ивић. о. с. стр. 2.

*4, Szerćml György I. с.

*•) Андрнја Корон пзнестп 25. ацрпла 15‘Л . Тому Салахазпја rRes et negotium 

Hominis Nigri satis plane audiuit vestra reuerendissima dominatio, nunc vero Johannes rex 

misit ad eum R3dych, qui si potest, Hominem Nigrum cum gentibus descendi faceret, si 

secus, Petrus Preny et Chvbak nunc contra eum insurgere volunt valdeque congregantur,“ 

(Hung. au 1527.)



57

Остатак његове војске прогонише Срби дубоко у Ердељ, све до града 
Сасвароша.*7)

Услед ове победе порасте слава и углед царев. Ha двору његову 
непрекидно je боравио посланик Фердинандов, властелин Јован Хобер- 
данец, коме je у задатак стављено, да no сваку цену одржи цара у 
верности. Вештини Хоберданчевој je ово пошло за руком. Одношај 
царев ca Фердинандом постајао je даномице све тешњи, те су један 
другог обасипали доказима пријатељства. Цар именује Хоберданца 
својим капетаном и дозволи, да ce пред њиме закуну српски војници 
и поглавари, да ће остати верни Фердинанду и у случају смрти цареве. 
Ha себе преузе цар обвезу, да tse бранити и држати на окупу Србе с 
обе стране Тисе и Дунава, догод не дође с војском Фердинанд и не 
прими у своје руке управу целе државе угарске. Осим тога забрани 
цар срлском народу, да у будуће плаНа порезу краљу Запољи и ње- 
говим присталицима.**)

Од знаменитијих људи царевих сачуван je спомен само о неко- 
лицини. Лични и генерални капетан царев био je Радосав Челник. До- 
знавши Фердинанд, како je велика моћ Челникова, похита, да и њега 
оридобије, те му no предлогу Хоберданчеву уз пропратно писмо 
пошље неке поклоне. У исто време налазила ce и два виђенија човека 
царева, Фабијан Литерат и Јован Долић, кастелан града Бача, на двору 
Фердинандову као посланици, те и њима даде Фердинанд разна обе* 
ћања.” ) Осим ових нама je познат још и Субота Врлић, палатин царев.

$г) Verancsics, Osszes munkàl, 11. osztéJy, III. kötet стр. 26; Szerémi, o. c. crp. 

163; Schwandtnerii o. c. crp. 287. У  јвдиои пвсиу, упућевок .corniti de Nogarolis“ длше 

кра.т* Фердонанд o горљој победп царевој : „Ago domlnationl vestre item magnas gratlas 

de nouis mihi communlcatis, que indubie intellexit de Nigro Homine in Hungarla versante, 

cuius fama piurimum iucreuit etiamnam comprobata, paucis enlm ante aliquot diebus aliquot 

hominum millia pertinentiam ad capitaneos wayuode Transyluani, prope flumen Tyssiam 

occidit". Пвсмо je датвр&но y Вратвславв 5. маја 1527. (Hung. за 1527.) O  спремању 

вепријатеља, да иападву цара, азвештава н љубљавскн бискуп нз Пожува 23. маја 

15*7. краља Фердвнацда, где велв : .Es sein vns gestertt zwen khuntschaffter von Offen 

khumen, der khalner des ändern wissen gehabt, die bald zaigen an, das der wayda allent

halben auff pewtt zue ross vnd fuess vnd sey willlens, mitsambt den Perenni Petter dem 

Schwartz Mann zu zuziehen vnd mit ihme zu schlahen, etlich vermuetten, das der weyda sich 

vnther den schein des Schwartzen Man gegen ewr ku'nigliche mayesUt zu rieht. Es soll der 

Schwartz Man ime dem wayda seiner botten ainen, den er zu im geshickht, spiessen haben 

lassen.* (Ibid.)

*■) Szentklàray, o c., Tttrténelmi Tàr aa 1885. crp. 510—518.

**j Јовап Долвћ je вастојао y Вечу, дм код краља взрадд уиапређење својвх 

сииова. У једвом ааансу љубљавског бвскуоа под датумом 9. јула 1527. свше : 

„Der Johannes Dolith, burggrauc zum Watsch, des Schwartzen Man potschafft, so bey kuni- 

glichen mayestflt hie ist, begert, das Ime seine zwen sun, der aln Lucas und der ander 

Diometrius genant, für ander furgesehen werden. Darauff haben die kn. mt bewilligt, so sy 

inn Hungern kumenn, deshalben im mit seinen sunen gnedlgllchen zu bedenckhenn, doch 

das sy sich irem erbietten nach trewlichn und wol ln Irer kn. mt. diensteo haltenn“. Ha
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Пораз Петра Перињија заплаши краља Запољу, јер je сада увидио, 
како велику опасност за његов положај значи савез Фердинандов ca 
царем. Војна снага царева била je равна Запољиној и Фердинандовој 
и кад дође до борбе, победа ће бити у онога, на чијој страни буде 
стојао цар ca својим војницима. Преговори Запољини ca Фердинандом 
о измирењу разбише ce, те и на двору Запољином постаде јасно, да 
мора доћи до оружаног сукоба. У незгодном положају свом покуша 
Запоља, да обећањима и поклонима привуче uapa поново на своју 
страну. Почетком маја пошље му у тој намери једног посланика. Me- 
ђутим uap не хтеде ни no коју цену изневерити Фердинанда. Запол>и- 
ног посланика хтеде испрва да погуби, но касније одлучи да га баци 
у тамницу до доласка Фердинандова у Угарску. Првих дана јуна на- 
лазио ce ca својим двором у граду Чоми код Темишвара, те га je 
овде поново посетио Фердинандов посланик Хоберданец, пред којим 
uap изјави, да ће, кад буде Фердинанд долазио у Угарску, послати 
њему на сусрет велику множину српских војника у правцу према Будиму. 
Извештавајући Фердинанда о овом састанку с царем, побија Хоберданец, 
у писму вест о свирепости царевој, којом су присталице Запољине 
цара теретиле и јавл>а, да цар ради на освајању градова од Турака. 
Чете његове су одабране и приврженост његова спрам Фердинандаје 
потпуно искрена.80) Недавно je, вели Хоберданец, разаслао uap писма 
нг све стране и све угледније људе no Угарској и у писмима их по- 
звао на верност према Фердинанду. Царева војска непрестано јерасла, 
те он није имао довољно оружја за све чете своје, a оскудевао je и 
у другим ратним стварима, с тога замоли Хоберданец од Фердинанда 
хиљаду панцира и шљемова, да их цар раздели својим војницима, дал>е
аавршетку горљег заавса стоји : ..Dem Schwartzen Man seine vberigen dienet hinweg 
zu vertigen.*4 (Hung. aa 1527.) У  бечком државнои архпву, Reichsregistratursbücher, Pri
vilegia Ferdinandl I. ua стр. 112. налази ce ареовс оовеље Фердвнандове, пздате 
Долићу. 11овел>а ова гласи : „Ferdinandus. Recognoscimus tenore presentium. quod nos 
attentis fidclitatc et affectione egregii fidells nobis dilecti Johannis Tholyth, castellani castri 
bachiensis. qulbus nos et serenissimam domum nostram prosequitur, eidem Joanni possessione« 
quinque, videlicet Saary, Bogyan, Wayska, Hwlatagh et Zyllas in comitatu sirmiensi existentes 
inscripsimus et assecurauimus, sicut inscribimus et assecuramus per presente», ita tarnen, 
quando nobis non esset opportunum ipse Johanni tales possessiones conferre, eundem tune 
aiüs bonis alibi existentibus prouidere possimus, cum hoc tarnen, quod idem Johannes nobis 
inposterum, sicut cepit, adhererc partesque nostras ubicunque locorum et contra qcoscunque 
nemine excepto, requi, foucre lucri et pro viribus defendere omniaque alia et singula facere 
et exequi teneatur et debeat, que fideli bonoque subdito erga dominum suum facere com- 
petunt, dolo et fraude remotis. Harum testimonio literarum sigilli nostri impressione muni- 
tarum. Datum in Vienna die quinta mensis julii anno domini MDXXVI1, regnorum etc. primo.* 
Овај Долнћ (Johannes Tholyg, Jowan dictus de Irig) бво 1520. y  службв деспотице 
Јелене в њеног свва десаота Стеваиа.

*°) Бвскуп пз Оломуца je оооивњао фердвнанда, да веза његова ca царен 
може пост&тн опасна, алв Фердвнанд одговорв 13. иаја бнскупу „De Nigro Homine 
nihil veremur, quod rebus nostrls facile incommodare possit*. (Ibid.)



59

три трубе и добоша с једним добошаром, позлаћену заставу с грбом 
царевим на једној, a ликом богородичиним на другој страни. Осим 
тога замоли, да ce Радосаву Челнику пошље оружја за десет војника. 
Фердинанд испуни без одлагања ове захтеве Хоберданчеве.81)

Што ce већма приближавао тренутак, кад ће кренути сабрану војску 
своју на Угарску, Фердинанд je све више настојао да обвеже обећа- 
њима и лепим речима великаше у Угарској и у првом реду uapa Јована. 
18. јуна послао je деспоту Стевану посланика Фрању Реваја и јавио 
му je, да ће скорим доћи у Угарску na ће ce потпуно споразумети у 
питању деспотових поседа.3*) Наскоро затим, 24. јуна, пошље цару 
Јовану посланика Ђорђа Рајхерсдорфера, који понесе писмо краљево 
Радосаву Челнику и друго писмо, упућено „народу цара Јована“ , у 
коме захваљује Србима на верности и обећава, да ће им он остати 
наклоњен. Челнику пак поклони Фердинанд имање над 200 робова.9*}

Док су ce овако све повољније развијали односи Фердинанда и 
угарских присталица његових, почео je и Запоља да ce озбиљно при- 
према на оружани сукоб ca противницима својим. Запоља ce највише 
уздао у помоћ ердељске војске, која ce састојала из ердељских Турака, 
Сикулаца и Румуна. У Ердељу je имао Запоља највише имања и народ 
je тамошњи деценијама био у тесној вези ca породицом Запољском. 
Ho Ердељци нису могли пружити Запољи помоћи, док ce год између 
њих и Будима налазио uap Јован ca својом војском, јер je цар пречио 
спајање Ердеља ca осталим четама Запољиним. Први задатак Ердељаца 
морао je, дакле, бити, да униште снагу цареву и тиме да отворе себи 
пролаз до Будима. Великоварадски бискуп Емерих Цибак и војвода 
ердељски Петар Перињи прикупе велику војску na ce крајем јуна по- 
бију на сеђфалском пол>у ca иарем Јованом. Крвава битка заврши ce 
с потпуним поразом царевих пешачких чета, од којих 8000 душа изгуби 
живот на бојном пол>у.м) Запоља je на глас о овом поразу царевом 
држао, да je снага истога потпуно сломљена те да га ce више не 
треба бојати. У колико je њему и његовима порастао после ове битке 
углед и самопоуздање, у толико je већа потиштеност наступила међу 
Фердинандовим људима. Неколико присталица Фердинандових, међу

'*) U bcmo Хобердаичево датнраио je у  Чомв 4. јуна (Dr. Szcnlkläray Jenó, о. с. 
стр. 511).

И) Др. Алевса Ивић, о. с. стр. 3.
*•) Dr. Szenkléray Јспб, о. с. стр. 511.
**) 0  овој бвтдв поше Atbrccht her von Sstcrnbcck вз Будима 5. јула 1527. 

своме прнјатељу Валептпоу Кердввгеру „Vyer das dril gib ich dir czu vorsthcn. das des 
kuniges von Vngern vnterthan dem Schwarczen Man V ili tausent man crschlugen vnd ge
fangen haben vnd her selber kaum enthrinocn Ist, darauff ist des kuniges von Pemen krig am 
masten geethanden“ . (Quellen zur bayerischen und deutschen Ceschichte, Vierter Band, 
München 1857.) Ову бвтну опвсује в Verancsics, о. с. стр. 26.
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њима превртљиви Валентин Терек, оставе сада свог господара и пређу 
у службу краља Запоље.**)

Већ 3. јула знало ce у Бечу, да je uap, у кога ce Фердинандова 
странка највише уздала, лретрпео пораз. У први мах сматрали су Немци, 
да je ова вест неистинита и да je потекла из околине Запољине с на- 
мером, да ce њоме створи забуна и унесе страх и малодушност међу 
Фердинандовим присталицама. He верујући тврдо у пронесени глас, 
напише Фердинанд тога дана Хоберданцу писмо, у коме поново моли 
цара, да добро мотри и да спречи сваки покушај спајања ердељске 
војске ca оном, које ce калази око Запоље. Ако je пак истинит глас, 
да je uap поражен, наложи Фердинанд Хоберданцу, да у том случају 
охрабри uapa, јер ce тај пораз даје поправити, a судбина рата je од 
увек така, да срећу ca несрећом меша. Кроз неколико дана сазнао 
je Фердинанд о лојединостима битке и увидео, да ce ердел>ска војска 
после пораза царевог спојила ca Запољом, те с тога намени цару 
други задатак. Место да чува пролаз ердељске војске према Будиму, 
позове Фердинанд 7. јула uapa, да му дође ca својим четама на сусрет 
na Ise ce код Будима састати. У писму теши Фердинанд uapa због 
пораза, који треба да му за будућност као поука служи. Чим он стигне 
у Угарску, узеће uapa у окриље и браниће га од непријатеља.**)

Набрзо после сеђфалске битке постаде и пријатељима и против- 
ницима царевим јасно, да овај удараи, који задеси uapa, није сломио 
отпорну снагу његову. Српски народ je без прекида долазио ca разних 
страна у табор царев и ступао у војску његову те je он за кратко 
време постигао стару моћ и постао Запољи исто онако опасан, као 
и npe тога. Међутим ce разносиле вести, да je Фердинандова војска 
потпуно спремна за борбу и да ce већ креће из Беча на Угарску. Ове 
вести уплаше крал>а Запољу и његове присталице. Код Запоље ce у 
тај мах налазио Ринкон, посланик краља француског Фрање, који je 
радио на савезу свога господара ca Запољом, али видећи, да je положај 
Запољин угрожен ca две стране, одлучи посланик, да лично посети 
uapa и да га локлонима и обећањима одврати од Фердинанда и увуче 
поново у Запољину странку. У исто време je намеравао и хрватски 
бан Крсто Франкопан да ce састане с царем и да га придобије за 
Запољу. Мада je понашање иарево доказивало његову несумњиву 
верност према Фердинанду, ипак ce овај поплаши, да с једне стране 
посланик француски a с друге гроф Франкопан не пољуљају цара, те 
писмом од 9. јула наложи Хоберданцу, да не бирајући средства спречи 
састанак царев ca тим личностима. Онога човека, који код uapa затражи 
слободан пролаз за посланика француског или за Франкопана, треба 
убити или га заробљеног послати у Беч. За ову услугу обећа Ферди-

**) Hurmuzakl, о. с. стр. 625.
и) Dr. Szentklàray Jenö, о. с. стр. 517.
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нанд цару богату награду a Хоберданцу у новцу 4000 форината. И 
с тим писмом јави Фердинанд, да ce војска његова под управом мар- 
киза Казимира Бранденбуршког кренула ca топовима и целом ратном 
опремом и да ce налази већ у Угарској пред градом Девом.**)

Од сада учесташе све већма писма Фердинандова цару Јовану и 
Хоберданцу. У писмима je саветовао Фердинанд цару, да ce креће врло 
обазриво и да поведе сувоземне и шајкашке чете своје лрема Будиму. 
Писмом од 20. јула јавља уједно, да су пали у његове руке угарски 
градови Дева и Пожун и да ће ce скорим и сам кренути из Беча у 
Угарску. Осим тога изда Фердинанд позив и на остале великаше угар- 
ске, који присташе уз њега, да ce крену с четама према табору маркиза 
Казимира.**) Многобројни великаши, које je у току задњих месеци 
одвратила краљица од Запоље, похитају одиста Фердинандовој војсци 
на сусрет. Средином јула налазио ce у граду Бабочи и деспот Стеван 
марширајући према главном табору аустријском.9*)

С једне стране учестани лозиви Фердинандови, a с друге стране 
вести о успесима његовим покренуше и цара, да похита у сусрет Фер- 
динандовој војсци. Пре поласка послао je uap своје шајкашке чете, 
да ce под заповедништвом Фрање Реваја састану с аустријским шај- 
кама, затим je поставио кордон војске покрај Тисе,40) да чувају српски 
народ и царев посед између Тпсе и Дунава од изненадних упадаја 
Запољиних чета na ce ca 1500 одабраних војника крене према Будиму.41) 
Уз пут нападне на Сегедин, који су посели били Цибакови и Перињи- 
јеви војници, али кад уђе у град сегедински, задобије на превари 
рану од пушчаног зрна. Смртно рањен изађе цар из Сегедина и упути

•*) О. с. стр. 724.
**) Др. Алекса Ивнћ, о. с. стр. 4.
**) У  једном запнсу вз средане јула 1527. годнне пнше: .Domini Ladislaus More, 

despotus et alii, videntes motum maiestatis sue, prestolari ex reiatione scruitoris domini 
inteltexerunt, quod iam in Babocza csscnt ad hunc diem*. (Hung. da 1527.)

4°) Ђорђе de logkschau нзвештава 23. јула 1527. храл>а Фердппаида „so sagen 
man auch, das der Schwartze Man an der Teisse lige, habe v ii tausent man*. (Ibid.)

4I) 0  поласку цара Јоваоа y  сусрет Фердаиавдовој војсца Јавља Фердвианд 
26. јула Турзо-у „Intelletto autem co, quod de conatu hostium contra N'Igrum Hominem 
scripsisti, eandem protlnus (sicut et ante sepius cum admonuimus) cauere iussimus, ne quid 
preter opinionem accldat, quod rebus nostris subinde Jncommodct, slgnificantes ei insuper 
profectionem gentiam nostrorum et simul capturam Tirnauiae et progressum carum non solum 
versns Budam sed et nostrum in persona nostra aduentum14, a 29. јула валаже крал» Сте- 
фану Ревају, заповеднику шајкатком . . . .  iniungentes tlbl propterea seriosius, vt nacta 
opportunitate temporis et loci, et si quomodo possis, vnacum eisdem nazadistis ad nos et si 
fieri possit, cum praesidiis illostris fldells nobis dilecti Johannis Char Ncnada ascendas. si 
vero non possis, meliora que poteris vnacum luis, interim agere studeas, donec se occasio 
offerat opportunlor, habiturus intelilgentlam et rcspectum ad prefatum Joannem Chaar et 
simul bonam super practids hostium aduertentiam omniaque alia facturus, que ad propositum 
nostrum fore conspexeris“ (Hung. aa 1527 ; Dr. Szenkliray Jenó, A dunai hajóhadak tOrténete, 
Budapest 1885. стр. 375).
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ce у једно оближње село, но ту га убију људи Валентина Терека и 
одрубе му ппаву.4*)

Фердинанд je од својих ухода и из извештаја Алексе Турзо-а 
дознао из раније, да ce цару плете замка. Крал> Запоља je, наиме, 
ставио у задатак Перињију и Николи Мацедонцу, грофу чанадском, да 
спрече продирање царево и спајање с осталом војском Фердинандовом. 
Ha основу овог налога изда Перињи no целом Ердељу прогласе на 
свеопћи устанак против цара a карочито позове Сасе на оружје, a 
Никола Мацедонац учини исто у чанадској жупанији.43) С прикупљеном 
војском чекали су на uapa недалеко од Сегедина, али услед нагле 
смрти цареве не дође до знаменитијег сукоба између њих. Фердинанду 
јавише, да ce Перињи налази у близини Сегедина те он напише 27. 
јула писмо цару, препоручи му највећу обазривост и даде му савет, да 
ce не креће и да не упада у замку непријатељу, него нека чека гдегод 
на скровиту месту, док остала војска Фердинандова не дође ближе. 
Ho ово писмо није цар добио у руке, јер ce његова погибија дого* 
дила између 23. и 25. јула.44)

Смрт цареву сматрали су на двору Запољину за неоцењив доби-

*') Међу разлвчвтвм варпјацвјама о смрта даревој ваводвм no делу грофа 
Алексаидра Апоњвја „Ungarn betreffende im Auslände gedruckte Bücher und Flugschriften 
1. Bd., München 1903/ crp. 160, да je 1627. публпковаоа једва к&вга „Warhafft anzeigen 
königlicher mayestet zu Hungern und Behem sc. Heerzug von Wienn ausz in Hungern biss 
auff ein halb meyl unter Ofen vnd gen Stülwcisenburg sc. anno sc. XXVII* в  y  тој књнзн 
ce oDBcyje, да je цар Јован од ране, воју je  вадобво прн нападају ва Сегеднн, умро 
трећег илв четвртог даиа na ваставља .ein hungerischer Herre Turcko Walcnt genannt, 
habe ihn dann, nachdem er etiieh tag vergraben gewest wider auszgraben vnd das haupt 
abgehawen vnd dem weyda presentirà. Вранчлћ пвше, да je цара Јована вз пушке 
ранпо у  Сегедвну веки Севастојан Ввд (оо другои посму авао ce тај сегедввскв 
грађапии Орбан) в то вз куће Владвслава Свлађвја, да je  ра&еив дар отвшао у  
Њоређхаз, где га je нашао сиртво болесвог влв ueh мртвог Валевтвд Терек (Veran
csics, Osszes munkài, IV  kötet, стр. 26). O смртв даревој взвештава Заиоља епвсвоаа 
краковског 26. јула 1527. (тамо стојв погрешво 26. јуна, Hurrouzakl, о. с. стр. 234— 
236. Да je убвјеи na пушке, сведочл краљ Фердввавд у  авсму na Первштајва од 
6. августа, где велв: „Allatum ad nos est, Nigrum Hominem in ascensu ad nos suo sdo- 
peta quodam ictum vitam suam finiiese.“ 0  томе, да je убвјеи ва иреварв, сачув&в Je 
доказ у  пвсиу Аидрвје Герчахера, уарављевом Ж вгм увду Двтрвхш тајиу у  Граду. 
У  ппсму стојп : Wolgebornner gcncdlgcr her. Ich las euer gnatt wissen, das die zwenn 
Ratznn, als auf denn verganngenn phintztag erstkhomen scint aus des Schwartznn Manns herr 
vnnd sy sagen, der Schwartz Man sey tott mit verratcray vnnd das khriegs folgckh ist alles 
bey ainander mit guetter or(d)nung, die auff dem wasscr vnd die auff dem land vnnd seynnt 
all noch des willens alls das, so der Schwartz Man der kn. mt. zuegesagt hat, das wollen 
sy auch hallten Vnnd ich las euer gnaden wissen, das die nassarn, so zue des Schwartzn 
Man folgkh gehert, die liegen ein meyl wegs von Offen auff der Thuenna vnnd warttn mit 
grösser armuct der kunitflichcn mayestet von Peham . . .  Datum Furstenfeldt an Sant Lorentzen 
abent im XXVII. Andere Certschacher, euer gnaden dienner-. (Hung. за 1527).

*•) Hurmuzaki, o. c. стр. 617 ; Hung. за 1627.
Szentklàray, o. c. Törtenelmi Tar за 1886. стр. 729.; Др. Иввћ, о. с. стр. 6.
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так, те су, пуни радости и среће, звонили звона у цркви и држали 
службу божју као знак захвалности богу на овом догађају. И не само 
Запоља ca најближом околином својом него и остали пријатељи ње- 
гови, a противниии Хабзбурговаца, прославили су најсвечаније смрт 
иареву. У Кракову, на двору краља пољачког, приредио je величанствену 
светковину приликом овог догађаја посланик француски Ринкон.45) 
Он je гледао у смрти царевој ненакнадиву штету Фердинандову,4*) 
којој ce он ca својим краљем као заклети непријатељи Хабзбурговаца 
од cpua радовали.

После смрти цареве остала je војска његова само још кратко 
време на окулу. Запољин највернији прнсталица у Хрватској и Славо- 
нији, бан Крсто Франкопан, на глас о царевој трагичној смрти пред- 
ложи епископу ЦибакуЗЈ. јула, да иареве чете српске треба кренути 
из Бачке и из близине деспота Стевана, јер ако би оне присталг» уз 
деспота, излегла би ce још већа опасност, него што je претила од 
uapa.47) Али с једне стране краљ Запоља у то доба није имао ни снаге

*- Ђорђе von Logkschau пвше 4. августа 1527. na Кракове кавцелару краља Фер* 
двнанда Леонхарду Хараху в у  ппсиу вели : „Den 2. tag augusti pracht der luffmanschki 
neu zcutung mitsamsten dem Michel Spyts königlicher mayestit, das der weyda der 
Schwartzen Man erlegen vnd erschlagen vnd der weyda hettet des Schwartzen Mans haupt 
kon mt. meinem gnädigen heiren zu einem geschengk in (sic) Wien geschigt, do ist ein 
jubilirn gewest, allein das man nicht fewer geprenth, wiewol es konig wlrde vnd etlichen 
herzen nicht gefallen vnd auch nicht noch glaublich ist . .  .* Нешто каснлје, 12. августа, 
допуаана свој извештај овпи речима: „Wolgeborner, grossgunstiger lieber herre. Nach 
«rbiettung meiner gantz willigen dinst gib ich euer gnaden zu erkhennen, das ich das nechst 
schreiben den 4. augusti königlicher mayestät und auch euer gnaden gthan, zweifl nicht, sey 
euer gnaden zu khomen. Nu soll euer gnaden wissen, das noch denselbigen tag auff den 
abent der frantzosische bott alhie von wegen des Schwartzen Mannes todt ein solhen triumph 
gemacht, als hettet man den Thurken auffs haupt erleget. Erstlich hatt er fesser lassen pichen 
vnd zu richten auff den platz gesetzt, zu verprennen, hat sie aber vber eine weil widdemmb 
lassen ins haus tragen vnd nicht verprent sonder pey den hundert waxen kerzen vnd fakeln 
im haus vnd fenstern lassen anzunden, lassen trometten, pauken, pfeifen vnd „te deum lau- 
damus“ singen, geldt vnder das volk geworffen, also ist ein solhes iubelleren und geschrey 
gewist, die man zu Krokaw (hab darnach gefragt), lange nicht gehortt“ (Hung. за 1527).

**) Фердананда je иавество потанко o смртв даревој Хоберданец (E. Laszowski. 
Monumenta Habsburgica, I, Zagreb 1914. стр. 69).

4T) У  апсму, управљепом Цвбаку в  датвраном у  Иванкн 31. јула, ппше Фрав- 
B o u a u  .Hoc bonum est, quod Ille latro periit, sed gentes ille, que fuere sub eo, amouende 
sunt ex loco, ne sint prope despotum, ne sit nouissimus error, priore peiorM (Hung. a» 1527) 
У  делу Casparis Ursini Veli! de bello pannonico lib. X. Vindobonae 1762. ua стр. 6. опвсује 
ce опшпрпвје погнбоја царева. Цар je лежао, тако велп овај пвсац, у аговвјв, кад je уда> 
рво ва њега Валентвв Терек ca огромном војсвом. Главу цареву набодепу ua воаље, 
одиео je  Терек у  Будви краљу Заиољв. — 0  кукаввој улоав Терековој прв убвјству ца- 
рену oume Ћорђе Прајв v делу Annaies regum Hungariae ab anno Christi MDXVI. ad annum 
M DLXlV. deducti, pars V, Vindobonae MDCCLXX стр. 174. Прајв вазава село, у  које ce 
цар склоопо, џTurrito“ , a 'Ворђе Сремац аове то село ,Tomos“ (о. с. стр. 168), док 
Дерменг зове то кесто .Oiod*. a у  белешцв велв Ш вавтвер, да Ваадвслав Гервнус 
налвва ово село Hagtornios. Место Тораош  постојв в даеас, иедалеко од Сеите.
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ни времена, да ce бави питањем царевих чета, a с друге стране Срби 
ни сами не хтедоше остати дуго у неодређеном положају. Један део 
њихов, на челу ca Радосавом Челником, пресели ce из Бачке у Срем,4*) 
a други део пристане уз српске великаше у Угарској и поделише ce 
међу присталицама Фердинандовим и Запољиним. Једино шајкашке 
чете осташе недирнуте под управом Фердинандовом.

Смрћу царевом изгуби српски народ у Угарској много од значаја, 
који je уживао последњих месеци. Место uapa управљају срлским че- 
тама остали великаши српски, које je појава царева потиснула била, a 
ca нестанком његовим опет изађоше на површину. Међутим остали 
великаши српски не могоше uapa да замене ни код српског народа 
ни у одношају спрам Фердинанда и Запоље.

Срем je бво после освојења Београда услед честпх упадаја турсквх чета и 
чествх сукоба готово сасввм опустошно, a сада доласком Срба после погабвје цареве 
ваетаве у  њему нов жввот. Турскв пнсад Фердв оппсујући жввот Сулејманов, 
првч«, да су ce Србп. на броју 20.000 подвглв вротнв Мађара, те мвого Мађара 
поубијалв, аемљу њвхову опустошвлв в ca фамллвјама в вовретивм пмаа>ем дошлв 
у  всламсву државу с вамерои да ce ваставе, те ce обвеааше ва харач н ступившв 
у  ред раје, паставвше ce у  сремском ввлајету. У  всто доба подвгву в населе Слан* 
камен, којв je после пада Београда бво ооустошеи в лорушев. (Thiiri Jószef о. с. 
стр. 74).



V.

ОД ПОГИБИЈЕ ЦАРА ЈОВАНА НЕНАДА ДО СМРТИ 
РАДИЧА БОЖИЋА.

(1527— 1528).

У борби између Фердинанда и Запоље око угарског престола 
било je више пута држање српских великаша и њихових чета од пре- 
судног значаја. Одмах, чим je отуђио од себе uapa Јована и деспота 
Стевана, увидео je Запол>а, колико je уследтога изгубио те je настојао 
да на другој страни поправи учињену погрешку. Њему je остао веран 
покрај Марка Јакшића, Петра Петровића и браће Бакића још и стари, 
угледни властелин и јунак Радич Божић. У жељи, да Божића и његове 
српске чете што чвршће за себе привеже, одузме Запол>а на трећи 
дан Духова 1527., дакле још за живота uapa Јована, од неверног Бе- 
рислава деспотско достојанство и даде Божићу титулу српског де- 
спота.1) Запоља ce надао, да ће нови деспот бити у српском народу 
достојан такмац и Бериславу и цару Јовану, али му ce нада није 
испунила. Углед Божићев међу Србима остао je исти као и npe тога, 
јер му деспотски назив није прибавио ни већи посед ни већу власт, 
a у оним крајевима, у којима ce његово имање налазило, нису ни до- 
тадањи деспоти српски имали никаква утецаја. С тога постављање Бо- 
жићево на деспотско достојанство није имало видљивих последица: 
деспот Берислав je и после тога остао фактички наследник титуле и 
имања српских деспота у Угарској.

Смрт цара Јована разбила je додуше јединство и организацију 
његових чета српских, али то није донело велике користи Запољи, 
јер je његова судбина у то доба била већ запечаћена. Од Пожуна ce 
кретао маркиз Казимир Бранденбуршки уз Дунав на челу аустријске 
војске, којој су с дана на дан придолазиле чете угарских присталица 
Фердинандових, a градови угарски, на које су Аустријанци на путу 
свом наилазили, прелазили су један за другим на страну Фердинандову. 
Запоља ce нађе у невољи те 12. августа остави Будим и пође према 
Ердељу. Аустријска војска заузе 20. августа без крви престоницу Угар- 
ске na ce под предвођењем Николе Салма даде у потеру за Запољом. 
Код Токаја 27. септембра дође до битке, која ce заврши поразом За-

‘) Гласввк сраског учвног друштва, к&. 67., Београд 1887. стр. 49.
&
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лољине војске. Истог дана задесио je Запољу још један ударац: У Хр- 
ватској при освајању града Вараждина погибе бан Крста Франкопан. 
главни стуб Запољине странке у Хрватској и Славонији.*) Запоља по- 
бегне после пораза код Токаја у Велики Варад, из Варада оде у Ердељ, 
али га и ердељски становници непријатељски дочекају те ce он упути 
одавде у горн>у Угарску.

Цела Угарска je сада признала власт победиоца краља Фердинанда, 
који je неколико дана после своје војске и сам ушао у своју нову 
државу. Још npe одлучне битке код Токаја сазове он угарске сталеже 
на сабор у Будим и два дана после те битке одржао ce будимски 
сабор, који изнова прогласи избор Фердинандов за краља и одреди 
за 5. новембар 1527. крунисање у Стоном Београду. Крунисање je 
обавио онај исти њитрански бискуп Подманицки, који je годину дана 
npe тога крунисао Запољу. Круну св. Стевана предао je Фердинанду 
после токајске битке чувар њезин Петар Перињи, ердељски војвода, 
изневеривши свога дотадањег господара Запољу.

Од Срба je присуствовао сабору будимском деспот Берислав.®) 
Бакиће не спомињу извештаји ca сабора, мада су у то доба и они прешли 
били на страну Фердинандову. Још npe токајске битке позивали су 
краљ Фердинанд и палатин Батори чешће пута Павла Бакића, да остави 
Запољу. Кад ce Бакић уверио о потпуној неспособности Запољиној и 
кад je Запоља претрпио пораз код Токаја, он ce одазове позиву. те 
пређе ca браћом својом и ca српским четама својим на страну краља 
Фердинанда и остао му je од сада до гроба веран^) Веркост његова

*) Јо ш  npe Крств умро je млађи брат његон Фердввавд те Марпја. кћерва 
деспота Јована, остаде удоввцом ca два детета, Стефавом и Катарввов. После смртв 
мужевљеве оде Марвја иа веко време у  Србију, односво Славонвју, где ce бавкла 
код својих рођвка (матере десоотнце Јелеве и браће no матерв деспота Стевава в 
Нвколе од Брода). Вратившн ce натраг um пмав>е, које joj je  остало од cynpvra a 
које су joj добровољво в за жввота уступвлв бвлв грофовв Бериардпв в Крсто 
фраихопанв, окуоврала je  одмах после смртв свог таста грофа Бериардвиа д мвоге 
друге поседе, ва која no тестамевтвиа грофа Крсте в грофа Бервардвва ввје вмала 
ирава. Оспм тогасу ce тужелв п другв суседв као ва np. Крвствна Дољскп, Гашаар 
Г>артаковп^, Влаж Двјакопвћ в Гргур Ш терковвћ, да п« je Марпја отела разва 
вмања те краљ Фердввавд наложп 7. јула 1629. баву Иваиу Карлонвћу, да одуане 
од Марнје туђе поседе в да вх вратв праввм власввцвма. У  то ce доба водвлв 
иреговорв в о преудајв М арвјввој за брвњског грофа Вука фраикопаиа, ва коју 
je преудају дао краљ 19.јулаи 25. сешгембра 1529. свој првставак, алв ce ова преудаја 
нпак ипје остварнла. (EL Laszowskt, Monumenta Habsburgica. I, Zagreb 1914. стр. 1^2.. 183.. 
104.. 198. п 213).

*) Једав пвсац вабраја велвкаше угарсве иа o b o u  сабору na upe сввју соовв&е 
десоота Стевава (Casparis Ursini Velli de bello panonico, lib. X., Vindobone 1762. стр. 28). 
Деспота спомвњу ва овом сабору н Monumenta comitialia regni Hungarie, Elsó kötet, 
Budapest 1874. стр. 136.

4) Schwandnerii J. G. Scriptores rerum Hungarlcarum, Vlndobonae 1746-, li. pars 
(Joannis Zcrmenghi, Res gestae inter Ferdinandum et Zapolyam reges Hungariae) стр. 32'.*.
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тим јаче пада у очи, што су готово сви великаши угарски остали не- 
стални те час пристајали уз Запољу a час уз Фердинанда. У писму 
Јована Каиијанера, управљеном 25. марта 1528. из Кошица краљуФер- 
динанду, изреком стоји, да je Валентин Терек охол и непоуздан магнат, 
док je Павле Бакић сасвим другог карактера и да ce на њега може 
човек потпуно ослонити.5)

О држању Марка Јакшића према Фердинанду после битке токај- 
ске нема поузданих вести. Ca Запољом су и после пораза код Токаја 
делили судбину још неколико великаша угарских, међу њима и Радич 
Божић. Војску Запољину у горњој Угарској гониле су и узнемиравале 
без престанка Фердинандове војводе. 31. децембра 1527. нападну Павле 
Бакић и Валентин Терек код Керестеша присталицу Запољиног Фрању 
Бодо. У први мах јурне Бакић ca својим српским четама на Бодо-а, 
али ce брзо обрне натраг и стане узмицати. Мађари помислише, да 
Срби бегају из страха те ce дадоше у потеру, али кад Бакић у бегању 
стиже на згодно место, застане и дочека непријатеља с таком снагом, 
да му je одмах пореметио убојне редове те кад прискочи и Терек ca 
својима, заврши ce борба ca поразом Бодо-ове војске. И сам Бодо 
падне у ропство победиоца.*) После ове битке предавали ce и градови 
у горњој Угарској један за другим Фердинанду. Запоља покуша 20. * 
марта 1528. код града Сине још једком ратну срећу, али га ова и сад 
изневери. Фердинандов војсковођа Јован Кацијанер потуче му војску 
и он побегне из Угарске у Пол>ачку.

Пред овом последњом битком Запољином пореметио ce одношај 
између њега и његових иначе верних присталица бискупа великоварад- 
ског Емериха Цибака, Радича Божића, Фрање Каполнаји-а, Михајила 
Чакија и Фрање Хомонаји-а, који одлуче, да не проливају узалуд своју 
крв, кад нема изгледа на победу.7) За Радича и за његове војнике je 
познато, да нису ни узели учешћа у битци код Сине и ако су били у 
близини бојног поља.*)

*) Дворскв ратвп архпв у Бечу, Feld-Acten аа год 1624.
•) Oasparis Ursini Velii о. с. стр. 44 ; Ртау, Annales regum Hungariae, Vindobonae 

1770. стр. :аб.
т) Pcld-Acten аа 1528. Радич je дуже времена задавао посла аустрнјској војсцв 

у  гор&ој Угарској. Извештајн Фердввапдоввх првсталвца често споквњу »егову 
акцвју. 1. јав. 1S1Ä. јавв управа града Кошнца Кацнјаверу .Von dem heere Johan 
Zapolyas können sie nur nachstehende berichte geben : dass die siebenbürger hauptleuthe 
Raditsch und Johan Kalay 3 meiien von Kaschau bey Oenz stehen, von wo aus sie 200 
mann zu pferde auf einen streifzug entsendet hatten. 800 mann zu pferde sollen beide stark 
seyn.* Нешто равнје јавља један нзв«штач Кацвјаверу, да je Радвч ca Дпбаком само 
6 маа>а удал»ен н да вмају na 200 хоњаввка вод собом. О узвемнрава&у од стране 
Радвчеве јављају Кацвјаверу грађавв вошнчкн 3. јавуара о. г. : .die feindlichen haupt- 
leuthe Radlch und Johan Callay stehen zu Gencz und wohin sich diese wenden werden, 
können sie mit bestimmtheit nicht angeben, auch ist ihnen die starke des Zapolyaschen 
heeres wegen dessen zerstreuten bequartlerongen nicht genau bekannt geworden“ (Ibid.)

•) Szerćml Gyöfgy, o. c.
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Деспот Божић je у ово доба и покрај дубоке старости и дуго- 
трајне болести, која je перијодично наилазила на њега, ипак био нај- 
агилнији и најугледнији међу противницима Фердинандовим. После 
бегства Запољина у Пољачку вратио ce Божић ca српским четама на 
свој посед, у градове Шољмош и Липово na ce одавде и даље пона- 
шао непријатељски према краљу Фердинанду и његовој влади. И npe 
овог времена проносиле ce вести о Божићу, да je умро или да je на 
умору,9) a ове године je поболевао још више него дотле но ипак, 
чим му болест мало попусти, јављао ce он опет као најоласнији про- 
тивник Фердинандов. Странка Фердинандова je често пута покушавала„ 
да и овог моћног човека, који je покрај великог богаства уживао глас 
одлучног јунака и искусног политичара, придобије за себе. У више 
маха je изгледало, да fce преговори угарске владе ca деспотом Ради- 
чем довести до споразума и приближити Радича краљу Фердинанду,*0) 
али je крајњи резултат свију преговора био, да су градови Радичеви 
остали и даље средиште присталица изагнаног краља Запоље.

Прилике, које су завладале у држави после бегства Запољина, 
стварале су сваким даном све повољније земљиште за акцију против 
Хабзбурговаца. Странка краља Фердинанда je држала, да ће доласком 
његовим на престо обезбеђена бити Угарска од Турака, али je брзо 
видела, да je била у обмани. Најамничке чете, које су играле главну

’) Између другвх вестн о болеств Радвчевој спомвњем, да Леоподд Gallynczer, 
боршодсжв жуаав в кастелав града Дејош1)ера, пвше 13. фебруара 1528. краљу Фер- 
дкн&нду ; „Нес quoque veraciter prout ab mels exploratoribus accepi, significare possum, 
quod ipse Johannes de Zapolya nunc cum sexfngentls equls est personaliter In castro Thokay, 
sunt penes eum Czybak eplscopus ille waradiensis, Paulus et Blastus Arthandy, Franciscus 
de Homonna ; ipse quoque Radych et Johannes Kallay versus Cassouiam se recepemnt . . . 
Hodle, hoc est in festo beati Valentinl Martiris, venlt fldelis explorator meus ad me qui mere 
mlhi retulit, qualiter ille Radych Rascianus nunc in agone mortis laboraret decumberetque in 
oppldo Gewucz in lecto egritudinis, oplnor iam vsque vitam cxalasse . . .*• (Hung. sa 1528.)

w) O одиошају Радача према Фердвванду говорв јегарскв боскуо Тома Ca* 
л&хаав у  пвсмпна, управ.геввм вз Будвма Фердвванду, 16. марта : „Radych per Czybak 
petit veniam. Dilata res est, donec ipsemet per litteras et nuncios supplicauerit . . .* в 25. 
маја: „Ad Radych Martinus Horwath est rursus expeditus, utprimum redierit. cognoscet ma- 
iestas vestra, quid cum homine sit peractum." Касинје ce пок>'шајв, да Радвча арвдобнју 
у  странку Фердввавдову. у  ввше маха поиављалв. Најааиви&вввјв je покушај учв. 
њее меседа јула преко Валеитвиа Терек«, о воме пвш у саветивцв Kpa.iv Фердввааду 
у  додатку пвсма од Т.јула 1528.: „Serenissime rex. Litteras maiestatis vestre serenissime, 
quas ad dominum Valentinum Therek themesiensem in negotio Radych scripsit, ad eum 
mislmus vnaque cum ipsts illas quoque, quas super peticione ipsius Radych maiestas vestra 
antea miserai. Hortatique sumus eum et monuimus, vt perlectis titteris habita edam racione 
temporis et rerum quod melius commodiusque maiestati vestre serenissime et regno suo fu
turum indicat, prò sua erga celsitudinem vestram regiam fide, id agat et vel vna vel alia via 
radoneque prout presenti rerum statui conducibilius videbitur, ipsum Radych ad fidelitatem 
maiestatis vestre adducat, quem quum vicinum habeat vteumque animum eius prospicere potuit 
et propterea quomodo. qua ne racione cum eo agendum sit, melius quam nos displicerc et 
indicare queat . . .* (Hung. sa 1528.).
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улогу у ратовима Аустрије, коштале су велике своте новаца, a баш у 
новцу je Аустрија оскудевала више него и једна друга држава. Редовни 
приходи аустријски били су још из ранијих времена заложени и нису 
стизали ни за покривање редовних издатака државних. Према томе 
доласком Фердинандовим у Угарску није ни у колико побољшано 
имовно, a с тим у вези ни обранбено стање државно него ce напро- 
тив још погоршао положај у земљи. Двогодишње ратно стање сма- 
њило je и иначе незнатке приходе државне те je Фердинанду било 
немогуЂе исплатити аустријске и угарске најамничке чете, које ce бо- 
риле против Запоље. Ове ce чете издржавале пљачкањем становни- 
штва no Угарској, a тиме су створиле тако незадовољство, да ce на- 
брзо после крунисања Фердинандова почело у народу опажати кајање, 
што су напустили Запољу. Српски и мађарски ратници ce прикупљали 
око вођа незадовољничких, Радича БожиЂа у Липову и бискупа Ци- 
бака у Великом Вараду и спремали ce за рат против омражених не- 
мачких војника аустријских.11) Краљ Фердинанд je одмах после круни- 
сања отишао из Угарске, a као заменика краљевске власти постави у 
Будиму т. з. угарски дворски савет, на челу ca јегарским бискупом T o m o m  
Салахазијем. Тако покрај два крунисана краља није у Угарској било 
т  једног, a дворски савет није имао довољно моћи и угледа те у 
земљи завлада стари метеж и револуиијонарно врење. Великаши угар- 
ски ce трудили, да искористе борбу око престола и да повећају при- 
ватно имање своје, a нико ce није ни освртао. што погранични запо- 
ведници и шајкашки капетани, којима je поверена одбрана државе, 
месецима не примише плату за своје војнике.1*)

Поражени крал» Запоља настанио ce као изгнаник и бегунац у 
пољачком граду Тарнову, na je овде кројио планове, како да ce врати 
у Угарску и да завлада опет краљевским престолом. Ранији покушај, 
да изазове интервенцију европских владара, није успео,1*) с тога науми,

’*) У  опсму своме, управљевом врал>у Фердвваиду, велв 19. августа Салахазв : 
•Camera vestre maiestatis nihil habet, parum hoc tempore sperat, creditores null! reperiuntur, 
etiam si vitam »psam non solum fortunas et bona nostra obligemus. Incole regni in summa 
versantur confusione nec putet maiestas vestra deesse adhuc plurimos, qui Joannem eiusque 
partem toto pectore foveant. Hungari ec Rasciani sunt pene innumeri, qui etiam sì Joannes 
non accedat, ad tumultus et bellum domesticum se comparent . . .M (Ibid.)

*•) O грабљввости велвкаша в o матервјалвој бедв у  државв ипше 29. апрвла 
годпнв 1529. краљу Фердвваиду в  Тоиа Надаждв. У  пдсму стоји иокрај осталог 
. . . .  Quid responderimus domino comiti de Anagarolis ad mandata vestrae maiestatis, ea ex 
lltterls ipsius domini comitls vestra maiestas piane Intelligere potest, totum responsum in eo 
versatum est. vt quisque res suas priuatas depioraret, domlnus palatinus queritur Solmos et 
Lyppam a Radich teneri, reuerendlsslmus dominus strigoniensis nondum se arce sua potlrl, 
domlnus cancellarius arcem Zarwaskew tarde recuperatum lamentatur . . . Nazadistae tam 
Hungari quam Rasciani quottidie vrgent nos pro solucione, despotus infestai, Crusyth expo* 
stalat promlssum . ■ (Hung. aa 1528).

>•) Вест Ђорђа Праја, да je Заоод»а слао Радича Божвћа руском цару Иваву 
в m o o s o  помоћл, ввје вствввта. Ов je оомешао цара Јована Невада c a  руским цареи 
Ивааом. (Ргау, о. с. pars V. crp. 199).
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да ce споразуме ca султаном Сулејманом у ствари заједничке акције 
против краља Фердинанда. Запољи ce нашао при руци и један дипло* 
мата првог ранга, пољачки великаш Хијероним Ласки, кога он још 
при крају 1527. године пошље у Цариград ca задатком, да понуди 
савез султану. У Цариграду ce Ласки позна и слријатељи ca оштро- 
умним и препреденим Алојзом Грити, незаконитим сином дужда мле- 
тачкога. Помоћу овог Млечића, који je имао на порти пријатељских 
веза, изврши Ласки сретно своју мисију. Султан Сулејман потлише 
уговор о савезу ca Запољом и обећа у том уговору, да fie из Угарске 
протерати Аустријанце те Запољу вратити на престо краљевски и да 
ће га и доцније бранити од Фердинанда. За ову услугу обвезао ce 
Запоља султану на верност и обећао, да ће ca угарском војском no* 
магати Турској у ратовима против свију њених непријатеља, само не 
у том случају, ако ce султан зарати ca краљем пољачким. Добивши у 
султану моћан ослонац поведе сада Запоља енергичну акцију. Kao 
посредника између себе и лристалица својих пошље у Угарску окрет- 
ног фратра Ђорђа Мартинуција Утјешеновића. За кратко време разнесе 
овај лукави калуђер револуцијонарни покрет no читавој Угарској. 
С човека на човека ширио je он својом речитошћу и убедљивошћу 
незадовољство спрам аустријске управе и припремао je земљу на ско- 
рашњи повратак краља Запоље из Пољачке у Угарску.

Ha двору Фердинандову су разумели, шта значе преговори Запо- 
л>ини ca султаном и Фердинанд покуша да отклони опасност која му 
прети од тих преговора. Још почетком 1527. je смерао, да дође у 
додир ca турском владом но услед нагле победе над Запољом, забаци 
идеју споразума с Турцима. Кад je дознао. да ce Запоља обратио 
султану за помоћ, пошаље и он крајем маја 1528. лосланство у Цари* 
град ca задатком, да изради код султана мир или бар примирје. Савез 
турски ca Запољом био je тада у велико утврђен и војска турска ce 
почела већ припремати за војни поход на Аустрију те посланике Ферди- 
нандове дочекају на порти као непријатеље. Посланицима je стојао на 
челу властелин Јован Хоберданец, који јави ca порте Фердинанду, да 
je рат с Турском неизбежан.

Вест о савезу турском ca Запољом бацила je у бригу Фердинан- 
дове присталице. Поседи оних великаша, који ce налазили на граници 
државној, долазили су npe других у питање, те су граничарски запо- 
ведници ca страхом гледали на турске војне припреме. Сами нису 
могли да ce достојно спреме на дочек непријатеља, јер нису добили 
новаца ни да исплате своје најамничке чете, a камо ли, да поправе и 
оснаже утврђења у својим градовима. Деспот Берислав, чији je целокупан 
посед лежао на граници државној и био Турцима први на ударцу и коме 
je Фердинанд после смрти цара Јована поверио на одбрану и на ужи- 
вање цареве пограничне градове Бач, Фелеђхаз, Сотин и друге, заман ce
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обраћао априла 1528. на краља Фердинанда за плату својим најамни- 
цима. Крајње je време међутим било, да ce граничарима плати њихово. 
При крају маја јављали су заповедници ca границе једнодушно, да 
суседне паше турске дижу војску, те fce прво да заузму Моровић, 
Барку, Немце и Новиград, a онда fce ce кренути на Славонију, Крањску 
и Корушку. Међу осталима јавио je ове вести угарској влади и деспот 
Стеван.**) Очајно стање на граници и неспрема Фердинандових гра- 
дова за одбрану најбоље ce види из те околности, што ce баш у 
оном моменту, кад су Турци опкољавали Барку, налазио њезин кастелан 
Михајло Куновић у Будиму, где je дошао да потражи дуго већ непла- 
ћену плату за посаду свога града.1*) Из Будима наложи дворски савет 
деспоту Стевану и осталим пограничним заповедницима,1*) да ударе 
на Турке и ослободе опкољен град, но и сам дворски савет je сматрао 
ову заповест пуком формалношћу. Знало ce у Будиму врло добро, 
како дуго није деспот примио плату за своје чете и како ce ујадном 
стању налазе граничарски војници, али им влада угарска није могла 
ни крај најбоље воље да помогне. Новчану оскудицу осећали су и 
чланови дворског савета исто као и граница државна.17) Турци освојише

и) Дворскп саветппцп јављају краљу Фердпнанду 28. маја 1528. ва Будима 
„Scire itaque dignetur maiestas vestra, alias atque alias exploratores per hos dies ad nos esse 
perlatas. Heri autem exploratorem dominae viduae palatinac, qui ln hoc servici! genere et 
apud archiepiscopum condam colocensem et ipsam dominam viduam muttos annos seruiuit» 
audiuimus. Affirmat hic, fuisse se in Thurcia per hoc tempore et vsque ad locum, qui Nysa 
dicitur, processisse. Cesarem quidem ipsum Thurcarum non egressurum hoc tempore, delegissc 
tarnen septem bassas, huius belli duces ac capitaneos, hoc est bassam de Werbozonnya, 
Herczegowyth, bassam Balibeeg, Mehmetbeeg, nandoralbensem, nicapollcnscm. Kwsoczay 
Sobanyay et Nysy, eo mandato, vt castra primum Marooth, Barka, Nemcthy, Wywar expugncnt 
et in potestatem redlgant. Sedem deinde belli apud Zagrabiam statuant, vnde in Sclauoniain 
et Posegam, Carniolam et Carinthlam aliaque maiestatis vestrae dominia crassentur et hoc 
quoque regnum dirlpiant ac depopulentur. Affirmault eciam, bassas ipsos sequentl mense 
omnino se moturos. Gentium slue coplarum Ipsorum numerum dixit ad sexaginta hominum 
milla se extendere. Cesarem preterea ipsum, qui ad Mohaach fuerat, mortuum esse. Totum 
autem imperium tenere in potestate pro Hllo cesaris mortul habere bassam Ibraym. Idem fere 
dominus Ladislaus More et despotus a suis quique exploratoribus se eccepisse slguificant, 
preter cesaris mortem*. (Ibid.)

«•) Пввћ, о. с. стр. 7.
*•) Иамеђу осталвх имложво je крал> баиоввиа Ииаиу Торквату Карлонићу u 

Фрањп Баћањоју 4. јуиа, да похвтају у  aouoh иаоадиутви градоввма »habendo 
mutuam cum fideli nostro illustri Stephano despoto, capitaneo nostro Sirimensi* (E. Laszowski, 
o. c. стр. 105).

,т) У  једвом писиу, управљевом 9. jyua краљу фердпиааду, опвсују савегиици 
ста&е аа граовцп овпм речнма: .....In te r alios, qui quotidle pro pecuniis ad nos ex 
diuersis partibus confiniorum veniunt, venit ad nos seruitor domini despoti et vrget nos instanter 
pro pecuniis domino sno mittendis. Sacra regia maicstas, videmus quod necessarium csset 
malestati vesrre et regno seruidam ipsius domìni despoti, prcscrtim hoc tempore tam peri- 
culoso perlibenterque hinc de manibus et paratis magis pecuniis et ipsum dominum despotum 
et atioe solueremus, quod ad comitatus et alia loca relegaremus; fecimus quid potulmus,
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без муке Барку na ce онда упуте на Моровић. Влада угарска, односно 
дворски савет, понови свој налог свима граничарским заповедницима, 
да спрече Турску у продирању, али ce од н»их нико није тако рећи 
ни макнуо.18)

Угарски незадовољници изазову јуна 1528. у околини Тренчина 
сукоб ca Фердинандовом владом, која наложи аустријским четама, да 
опседну Тренчин. Заповедник аустријски je био Имре Нађ, a у војсци 
његовој ce налазио и Павле Бакић ca браћом и српским четама 
својим. У борби против опсађеника изгинуше многи од Бакићевих 
људи и од осталих ратника Фердинандових na ипак Нађ кије могао 
потпун успех да постигне. Дуго времена морала je војска аустријска 
да остане у околини Тренчина и да држи у шаху незадовољнике. 
Угарски дворски саветници су додуше видели, како велика опасност 
прети јужној граници државној од Турака, али нису смели да крећу 
војску из горње Угарске, a нису имали ни трошка за превод војске. 
Нису имали новаца ни да плате деспоту, ни грофу темишварском 
Валентину Тереку, ни хрватско-славонским бановима. једино су испла- 
тили хиљаду мађарских шајкаша, али тиме само изазваше још веће 
негодовање код друге хиљаде српских шајкашких војника, који осташе 
и даље неплаћени.1*)

Од великаша угарских ни један није био изложен опасности у 
толикој мери као деспот Стеван. Ha двору Фердинандову су знали, 
како je тежак положај деспота, али су рачунали ca евентуалношћу, 
да tse султан повести војску на Аустрију, те ce влада није озбиљно 
ни старала за одбрану границе, него je сав новац, до кога je дошла,
dedimus ipsi domino despoio ante cbdomadam ducentos florenos, deputauimus preterea in 
diuersis comitatibus ex primo subsldio cidcm quatuor millia florenorum, quorum ne media 
quidem pars vsque in hanc diem restituta est. na прп завртетку велп: „nunc nulius 
dominorum decem equitcs in confintis tenet...“ (Hung. aa 1528).

" )  У  СНОМ ивсму, датцраном y  Будвму 16. јула 1528. u управљеиом крад>у 
Фердввавду, јављају саветавца: .Scribimus ad omnes officiales maiestatis vestre. Dedimus 
literas ad dominum despotum, ad capitaneos gcntium poseganorum et ad Themeswar seruientcs 
aliasque gentes maiestatis vestre nomine maiestatis vestre, dantcs illis omnem facultatem 
subsidium exigendi, per omnia grauamina et per occupationes etiam bonorum sed parum 
proficiunt; faucre omnes putamus aut nescimus, quid aliud animi habent* (Ibid).

Сакегиица иншу jvua 1528. краљу «Comitatus bachiensis est sine ulla defen* 
sionc et presidio, nam Emericum Magnum, viccpalatinum et capitaneum maiestatis vestre 
nondum ad partes regni inferiores demittere potuimus, quod non fuit nobis uisum, vt ex 
partibus illis trinchiniensibus nondum pacatis eum remoueremus, nc rcuocato ipso rursus noua 
istic bella orirentur. Deinde quia ad expedicionem cius pecunia opus csset, qua omnlno caret 
fiscus maiestatis vestre, mille nazadistis aliqua so ludo facta est, alii nazadistae mille, Rasdani 
scilicet, soludoncm flagitat. Item neque comes themeslensis adhuc expediri ad Themeswar 
potuit, ob defectum precuniarum, banis et regnorum maiestatis vestre Dalmade, Croade et 
Slavonie ca solucio fieri non potuit, qua contenti fulssent, sed neque Rascie despoto et 
propterea ad defensionem regni et conftniorum sunt omnino imparati. Thurcus autem paratus 
est ad inuadendum hoc regnum maiestatis vestre....M (Ibid).
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уложила на утврђивање Беча и других градова аустријских и за набаву 
хране и оружја. У очајном положају своме обраћао ce деспот Стеван 
без престанка на угарск) владу, да му она изда плату за најамнике, 
јер једино јака и добро плаћена посада могла je сачувати деспотове 
градове од коначне пропасти. Крајем маја дошао je био у Будим један 
деспотов човек да тражи плату за деспотове чете. Саветници угарски 
дадоше му 200 форинта и обећају, да ће скорим платити још 4000 
■форинти. Ha темељу овог обећања пошље деспот касније другог 
човека свог у Будим, да иште тих 4000 форината, али савезници нису 
били у стању да одрже реч и да исплате обећану своту. Деспотов 
изасланик ce упути у Беч, да иште новце од краља Фердинанда. Ha 
двору краљеву je владала оскудица у новцу исто као у Угарској na 
ce деспотов човек и одавде мораде вратити празних руку.*°)

Покушаји деспота Стевана, да изради код угарске владе плату 
за своје најамнике и за поправку и утврђење својих градова, понављали 
су ce често, али свагда готово ca потпуним неуспехом. 6. јула 1528. 
обрати ce он из свог града Св. Ласлова палатину Баторију и опише 
му у писму жалосно стање на граници државној. С горчином пребаци 
палатину, што ce не брине за народ и за пограничне градове. Ha све 
опомене и позиве, које je деспот до сад слао палатину и осталим 
члановима угарске владе, било путем писма или преко посланика, није 
ништа учињено, да ce зло отклони. Војска турска, вели деспот у писму 
свом, прелази преко Саве у Срем na ће разорити и уништити сав овај 
предео. Он je према турској сили тако мален као кап воде према 
мору. Осим њега налазе ce у оном крају поседи Владислава Море-аи 
удове палатинке, но они му ништа не користе у одбијању Турака, a 
остали великаши угарски не слушају заповести краљеве. С тога деспот 
даје ка знање, да ке може дуже држати и бранити пограничне градове 
Бач, Сотин и Фелеђхаз, него позива палатика, да у року од 15 дана 
узме од њега ове градове, јер ако их до тог рока не преузме палатин 
и влада угарска, он ће их оставити празне. Сам нема људи a нема ни 
новаца да најми људе за одбрану тих градова од непријатеља.11)

Ни ово писмо деспотово није ништа користило те деспот до 
очајања забринут, оде средином јула лично у Будим да пред саветницима 
краљевим разложи крајњу невољу, која влада на граници. Саветницима 
je деспот нудио градове Бач, Фелеђхаз, Сотин и Добор и преклињао

*°) Саветивцв оашу крал>у ва Будвма 9. Јуна 1628. у  сооменутом авсму: „In 
reliquo postquam nihil pecuniarum domino despoto dare hic potuimus, seruitor suus ex iussu 
ipsius domini despoti ad maiestatem vestram ire decreuit, cuius aduentum maiestati vestre 
significare voluimus, a quo nonnulla et de Turcis et de aliis rebus, que in hoc regno sunt, 
maiestas vestra inteligere poterit.* (Hung. sa 1527; Archiv des Vereines für siebenbürgische 
Landeskunde, Neue Folge, 26 Band, l Heft, Hermanstadt 1893, стр. 607.)

*') Ивнћ, o. c. стр. 8.
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их за плату својим најамницима. Кад ce није помогао у Будиму, хтеде 
деспот да дође краљу у Беч и да њега замоли за помоћ, али га савет- 
ници одговорише од ове намере.1*) Међутим су опет прешле неке 
турске чете преко Саве и понеле собом ратне справе за нападај на 
утврђене градове. Деспот ce тада још бавио у Будиму те место њега 
саопшти његова мати деспотица Јелена бану хрватско-славонском 
Фрањи Баћањију о прелазу Турака.” ) Ho поход турски није ce за овај 
мах тицао деспотових градова него горњихГ крајева хрватских. Бан 
Баћањи je покушавао, да дигне племство хрватско на оружје и издао 
je прокламације no земљи позивајући народ на отпор против Турака, 
али ce на прокламације његове није нико ни осврнуо.*4)

С дана на дан јачала je све већма странка Запољина. Средиште 
њезино je било и даље у Липову и Шољмошу, где je Радич Божић 
ca својим српским четама био утаборен. Фердинандове присталице 
нису смеле ни да покушају нападај на Радича16) него су шта више 
стрепили за судбину оних градова, који су били на домаку Радичевој 
војсци. Нарочито су ce бојали за Чанад.**) Покрај Радича су важили

**) Саветнацп аавесте о томе краља Фердвнанда 19. јула 1528. овом речпиа: 
.Ccterum venit nunc dominus despotus Rascie, qui pre nimia inopia et indigencìa fere despe- 
rare cogitur, nihil enim iam diu ili datum est, vnde gentes suas aiere et illa confinia tutarl 
potuisset. Petit supplicatque vt sibi prouideatur vtque castra Bachiense, Feleghaaz, Zatha et 
Dobor e manibus suis accipitur, se cnim non esse tante facultatis tantarurnque virium, vt 
ea tueri possit. Egimus eum camerariis maiestatis vestre serenissime, vt huiusmodi necessi- 
tatibu* prouldeant, sed nescimus vnde fit, quocies illis aliquid nomine vestre maiestatis 
iniungimus, operam perdimus. Est in animo ipsi domino despoto 3d maiestatem vestram 
serenissimam proficisci et coram inopiam egestatemque suam celsitudini vestre regie decla* 
rare ac dieta castra resignarc, sed nos quomodocunque poterimus, hominem retinerc stude- 
blmus... “  (Hung. ea 1528 )

**) Писио Фрав>е Баћањвја краљу Фердннанду 9. августа 1528. (E. Laszowski, 
о. с. стр. 110.)

'*) Huug. аа 1528.
**) 0  расположењу у  земл>и иише крал>у Алекса Турзо пз Будама 10. августи: 

»...so  ziehen disse Thyrckn weyda entkegen piss auff Tokay czw, dan sie thun noch nicht 
fili schaden, so ist der Radicz, Czybak vnd andere waydes partay auch auff vnd cwr mayestet 
»oll glawben, wo es dy maynung hat. das yederman wirt an wayda fallen, dann es peklagt sich
yedermann...*, a дав npe тога. У. августа, јавао je Соаахазп крал»у: .... trans Tibiscum
in fuga sunt rebelles, quibus Reway et nostri instant, Cybak quoque a Varadino ad Radych 
iampridem se recepit. Dominus comes themesiensis non satis firmas habebat copias, que cum 
Radych fortunam belli experirent....* (Hung. »a 1528.)

Mj O onoue ce иалаап података y  писму Мартниа Флеихауаиа, датираном у 
Будиму 28. јула 1528. d уараиљеаом ил крал>а Фердииаида. О Радтевом  табору 
пвше иа пстои иесту: .A in schloss an den gränitzen von Tamaschwar vier oder fünff meil 
an ainem wasser die Marusch gegen Sibenpurgen, Lippa vnd Scholmoss genant, die hat ain 
Raitz, der Raditsch genant. Innen. Der ist in grösser versamblung mit kriegs volkh. als 
Raitzen vnnd Hunger zo ross vnd fuess, aintails betzallung halber von Tereckh Valent dahin 
getzogen, ainstails auffsetzung, die thuend grossen schaden mit rawberayen vnd andere 
sachen den armen leutten, der hat ainen grossen annhanng mit dem Zibackh, Janusch wayda
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као виђеније вође Запољнне странке великоварадски бискуп Цибак и 
властелин Керечки Блаж Артанди. Фердинанд изда налог своме ердељ- 
ском војводи Петру Перињију, да прибере војску и да оружјем при- 
мора на покорност Цибака и Артандија. Ca војском од 10.000 пешака 
и 1500 коњаника нападне Перињи недалеко од Великог Варада сједи- 
њену Цибакову и Артандијеву војску, која ce готово сва састојала 
од српских и влашких ратника. У боју подлегоше устаници надмоћ- 
нијој снази Перињијевој те ce и град Велики Варад, који je држао уз 
Запољу, преда Фердинандовој војсци.*7) Перињи ce сада упути на град 
Кереки, у коме ce налазили двори Артандијеви и одлучи, да после 
освојења тог града нападне на Радича Божића, коме je пребегао и 
бискуп Цибак после пораза под Великим Варадом.*8) У борби овој 
пострадаше многи великаши угарски, јер су њима српски војници 
Божићеви као непријатељима својим и присталицама Фердинандовим 
робили имање и наносили сваку штету.*9)

Остарели деспот БожиЋ падне почетком августа 1528. поново у 
постељу, a управу над српским четама преда бискупу Цибаку.*0) Бо-

und seinen verwandten" (Feld-Acten aa 1528.) Како ce uuoro водило рачуиа o срвскви 
четаиа доказује в једно авсио С&л&хазвјево, упућено 2'Ј. јула 1528. крал>у, у  коме 
ламеђу осталог пвш е: „Ad Senderoulam Turcas congregatos ob eam causam esse dicit, 
vt Radlch, qui ob aliquot mcnsibus paratas gentes habet, reslstant aut eum inuadant.* (Hung. 
aa 1628).

,т) Истодобно je  оволина теившварска страдала од турских чета, као што ce 
ввдв вз пвска Салахазпјева од 1. свпт., управљеног краљу. У  авсму стојп: „Vcnit 
Budam hac ipsa hora Paulus Bakyth, vocatus ex domlnorum consilio, vt nazadistis Rascianis 
praeflceretur, is nanat, se proxlmis diebus mlslsse equltes quinquaglnta ad Wylak, qui equos 
si per occasionem liceret, rapercnt, cquum quldem nullum esse repertum, oves septingentos 
et boues aliquot ad sc actos, janiczaros septcm captus, ex quibus cognouerit, Turcos quorum 
numerum dicit fuisse acanchlos XVI. mlllia, qui scilicet nupcr ad partes Themesienscs Irum- 
perant, volulsse inicio, vtl ferebatur, Sdavonaim aggredì sed Cazzon, qui praefcctus est Vylak, 
affirmans in Sdauonia siluas ac multa reglonls impedimenta.../ одговорв ux од иааадајн ua 
Саавоввју те ce Турцв упутвш е у  Бават (Hung. aa 1528. Првлвком овог упадаја 
турсвог ооустошеиа п попаљева су нека иеста, која су спадала у  посед Јикшића.

**) Gévay Anton, Urkunden und Actenstücke zur Geschichte der Verhältnisse zwischen 
Österreich, Ungarn und der Horte im X V I. und X V II. Jahrhunderte, Wien 1840. crp. 45.

**) У  једвој модбв угарсквх барова вз 1528., уарављеоој гфаљу Фердпиаад}', 
ггаше : „Item supplicamas in hoc quoque regie malestati, vt illis suie regnicolis, qui ad 
partes inferiores per Rascianos plurima damna et depredationes passi sunt, gratiosc prouidere 
et per dominum comitem themesiensem rectlficari facere dlgnetur . . . .“ (Hung. aa 1528.)

*°) Бвскуа je rapcxB  Тома С&лахаав овше 30. августа краљу: ,Regnum maiestatis 
vestre non fuit hoc anno maioribus periculis obnoxium quam nunc est et erit hoc mense 
septembri prcsertim si vt constans fama est et Turci et Joannes et Rasdani et rcbelles et sub- 
diti andpites et dubie fidel vno atque eodem tempore nos aggredientur. Radych grauissime 
egrotat, Cybac cum Rasdanis rem administret et nisi malo nostro fato soiutus exerdtus eeset 
et varadiensem arcem haberemus et debellari cum Cibac et Rascianis poterat, fugiens euim 
Gibac cum centum et quinquaginta equitìbus, tantam vniverse illi multitudini consteraacionetn 
iniecerat, vt relictis castris, pars in Turdam, pars in alla loca, trepidi fugerent . . ." (Ibid.)
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лесном Божићу je бивало све горе и већ ce предви^ало, да ће овога 
пута подлећи. Ha њега хтједе сад да удари Петар Перињи ca свом 
снагом својом те остави горње крајеве и сједини ce ca грофом теми- 
шварским Валентином Тереком. Међутим Цибак, чим je спазио, да je 
из околине великоварадске отишла главна војска аустријска, врати 
ce ca једним оделењем Радичевих чета у Велики Варад и поново 
узбуни сав онај крај против Фердинанда. Болест Радичева je међутим 
узимала све опаснији вид.*1) Средином септембра умре Радич, a управу 
градова својих Шољмоша и Липова остави на самрти Михајилу Хор- 
вату, који сад узе на себе и задатак, да место Божића настави опо- 
зицију против краља Фердинанда.9*) Један део српскнх војника пређе 
на глас о смрти Радичевој на аустријску страну и ступи у службу 
Терекову, али Перињи крај свег тога није смео да ce одлучи на борбу 
ca гњездом устаничким, српским четама у Шољмошу и Липову. Његов 
табор су неплаћени војници полагано остављали, те му je војска сваки 
дан мања бивала, a Срби су покрај јаке дисциплине били у утврђеном 
и тешко приступачном месту те су престављали велику силу. Неод- 
лучан, шта да чини, затражи Перињи од угарске владе joui барута и 
бомбарди, да би војску припремио за све евентуалности.” ) У први 
мах одмах после победе над Цибаком, дао ce био Перињи у потеру 
за присталицама Запољиним, те je том приликом напао и Радичевог 
човека non Васиљка, који je имао под собом 3000 српских војника. 
У боју претрпи Васиљко пораз и побегне у Липово. Перињи je гонио 
противника све до под зидове града Липова, али ce овде заметне 
нова битка, која ce сврши ca Перињијевим губитцима.94) Овај пораз

*') 0  болеств Раднчевој авше Јегарсви бвскуп 8. септ. : „Dominus vayuoda cum 
satis magna Translluanorum multitudinc ad comUem thcmeslensem peruenisse dldtur, Radych 
ad mortem egrotat, Cybak in arcem varadiensem se recepit et iiinc tumuitatur quotidle cum 
Rascianis per dominum voyuodam et comitem“ . 19. встог иесеца овш е; „Radych mortuus 
esse dicitur, aliqua pars Rascianorum se domino corniti themesiensi dedidisse . . . .  (Ibid.)

**) Пвсмо јегарског бвскупа Сал&хаавја од 26. септембра, уорављево Фердв- 
вавду у  Беч, велв взмеђу другог: „Mlsimus hodic Martinum Horvath, qui ad nos cer* 
tissima queque de hils, que In partibus inferloribus aguntur, reportabit ipsumque dominum 
vayuodam et comitem themesiensem nomine maiestatis vestre, offici! eorum admonebit. 
Radych pauio antequam moreretur, rìtu nostro baptisatus dicitur, arces Soimos et Lippa rell* 
quisse ln manibus Michaelis Horwath, qui antea quoque a Joanne Scepusiense illanim habebat 
prefecturam ; Rasdani non adeo multi esse dicuntur, cum quibus domluis vayuode et comiti 
themesiensi res futura est. . (Ibid).

**) Салахази je  26. сеот. 1528. jom једво п в с у о  краљу послао, у  коме Јавља; 
,Nunc sunt aliate Htere domini Petri Pereny, quibus scrlblt, se cum virlbus Transsylvanis 
esse ad Lippa, sed vix ac cum magna difficultate potuisse retinere ob maximam rei frumen* 
tarie. Rasdatii erant loco monito ac accessu difficili, petit a nobis pulueres et bombardas.. .* 
Идућег даиа јавише краљу саветивцв „Fama est, dominum vaywodam transslluanum 
arces Soimos et Lyppa in potestatem redegisse, Rasdanls partim superatis partim in vestre 
maiestatis obediendam receptis, Varadinum versus properare . . .H (Ibid.)

M) 0  томе y  овсиу Стефана Мајдата ва Ђуде 26. сеп. 1528., послааом T ora
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je такође допринео, да Перињи нов нападај на Липово није смео да. 
покуша.8*)

Сузбити странку Запољину, постало je сада већ одиста немогуће, 
јер je она бујала на све стране. Грзд Липово поче да губи дотадање 
значење средишта Запољиних присталица. Агитација фратра Ђорђа и 
прокламације Запољнне, којима je навештавао народу свој скорашњи 
долазак у Угарску, раширио je револуцијонарни дух no целој земљи.5*) 
Перињи устукне пред непријатељем. Место нападаја на Липово повуче 
ce ca својим четамау Вилагош, a одатле оде да презими у Шиклош у 
Барањи, где му ce породица налазила. Темишварски гроф Терек на- 
говарао je Перињија на борбу, a кад овај никако не хтеде, молио je, 
да њему повери војску. na fce ce сам борити против Срба, a Перињи 
нека само посматра битку из заклона. Напослетку je тражио макар 
одељење стрелаца na ће с њима и ca својим четама заметнути бој. 
Али Перињи одбије и ову молбу и оде у Барању ка зимовање, a 
Терек плачући од једа и жалости упути ce у Будим.*1) Фердинандова

Надаждију (Archiv des Vereines für siebenbürgischc Landes-Kunde, Neue Folge, 1. Heft, 
Hermanstadt 1894. crp. 619). У  o b o u  оисму взрвчвто с т о јн ,  да je у  борбн оогнвуо н 
Комвев Баквћ. О смрти Комненовој овше и Verancsics, о. с. 3. kOtet стр. 29.

“ ) О поразу П ервавја в  Tepesa взмеђу Лвоова в Шољмоша вмамо вест у 
делу: óvàry Lipól, OklevélmAeolatai, Misodik fUzet, Budapest 1894. стр. 28.

**) Dflcuo саветввка краљу од 3. октобра. У  аисму говоре о повратву Запо* 
»ввом  у  Угарску: „Circumlate sunt litere Joannis Zapoliensis in comitatibus Ipsis partium 
superiorum, quibus se et Turcas eodem tempore in hoc regnum venturos denundat mandatque 
omnibus, vt virìtim parati esse debeant. Nec absurdum videtur, quod de eius aduentu drcum- 
fertur, hoc presertim tempore, cum et Rascianos habeat saluos multosque fautores et sui 
cupidissimos . . . (Hung. за 152У.)

,т) У  пвсму од 3- овтобра велп Надажди: „Quomodo se exerdtus transsyluaniensis 
habebat, vestra maiestas ex literìs Stephani Maylad intetlìgere potuit, postea idem accidit, 
quod Maylad euenturus verebatur, nam totus ille exerdtus est dispersus et vnusquisque 
domos suas abiere. Dominus comes thcmesiensis post multos tractatus rogabat dominum 
vayuodam, vt tradito sibl exerdtu pateretur eum confligere cum Rasdanis, ipse ex aliqua 
specula conspiceret ; ad extremum petebat saltem, vt ei pixidarios concederei, cum quibus 
volens et offerens se dominus comes cum suis seruitoribus pedes descendere et cum Rasdanos 
dimicare, sed ne hoc quidem impetrare potuit. Sed sic rebus infectis Transsyluanl domum, 
vayuoda ad Wylagoswar, comes Themesium flens abiit.“  U b o  аотврђује в бискуп јегарскв, 
којв встог дана пвше Фердвнавду : ,Euenit, serenissime rex, Id, quod nuper futurum 
▼erebar, vniuersus enim exercitus transsiluanus est dissolutus ac retro in Transsilvaniam abiit. 
Infecto prorsus negodo vayuoda ad Soklos, vbi vxor est, comes themesiensis Bude hys diebus 
aderlt, Rasdani triumphant cum Czybak sciiicet Nulla regni pars est non Infecta, de Sctauo- 
nia nihil dicam, propterea, quod maiestas vestra nouit, illos proceres quales sint . . O 
встоме пишу в саветввци краљевв, такођс вз Будпма 3. октобра „Hactenus de domino 
wayuoda deque Transsiluanls et item Rasdanis certi aliquid maiestati vestre scribere non 
potulmus, quia fuimus hucusque in expeditione rerum nichilque certi ad nos afferebatur. Jam 
vero pro certo scribere maiestati vestre significareque possumus, vires ipsas et copias partium 
regni maiestatis vestre Transsiluanarnm dissolutas esse atque ad propria re infecta redlisse, 
dominum ipsum wayuodam constituisse ad castnim Soklyos, quod est in comitatu de Baranya
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војска ердељска расула ce после одласка војводе Перињија на све 
стране; српске чете у Липову и околини остале су међутим недирнуте. 
Почетком новембра 1528. остави краљ Запоља пољачки град Тарнов 
na ce ca нешто најамника крене у Угарску. После првих срећних окр- 
шаја ca Фердинандовим четама пође Запоља правце међу српске чете 
у Липово, да овде, у средишту својих присталица, створи план о 
даљем раду на освајању изгубљеног престола.

descendere, magnificum Valentinum Therek comitem themesiensem huc esse vcnlurum ; vlres 
Rascianorum et rebeIHum maiestatis vestre adhuc integre sunt. Spes erat omnis in virlbns 
Transsiluanis, que iam stiblata est omnis earum rcditu et discessu . . (Ibid.)



Vi.

ОД СМРТИ РАДИЧА БОЖИЋА ДО ПРВЕ ОПСАДЕ БЕЧА.
(1528— 1529).

С једнаком брзином, с којом су npe годину дана пристајали гра- 
дови и великаши угарски уз Фердинанда, остављали су сада они 
странку Фердинандову и прилазили поново °апољи. Низ успеха озна- 
чавао je кретање Запољино no Угарској. 3*. гсратко време господарио 
je он целим Ердељем,1) у децембру 1528. пали су у његове руке rpa- 
дови Бечеј и Бечкерек a набрзо за њима и Темишвар.*) Вести, које 
су стизале из Турске о спремању султанову против Фердинанда, уливале 
су сваком страх у душу те великаши угарски не смедоше ни онолико 
да ce заложе за краља Фердинанда, колико су били у стању.

О кретању Срба и њихових поглавица за ово време сачувано je 
неколико занимљивих података. Генерални капетан цара Јована Радосав 
Челник настанио ce ca својим четама лосле цареве смрти у Срему na 
je под именом сремског војводе држао онај крај у својој власти. Ca 
краљем Фердинандом je одржавао и даље везе и дојављивао му но- 
вости из Турске.*) Други војсковођа српски, бивши палатин царев 
Субота Врлић, прешао je ca својим четницима у турску службу те je

‘) Archiv des Vereines für slebenbürglsche Landeskunde, Neue Folge, I. Heft, Her- 
mannstadt 1894., стр. 622; Hung. з& 15*8.

*) Саветввцд ппшу 20. децембра 1528. краљу Фердннанду : „Nichii certius male- 
stati vestre significare possomus, quam quod castrum Themeswar a Thurcis, Rascianis et 
waywodanis fortiter obsideretur et oppugnetur, hoc a certlsslmis nundis, qui ob hanc causam 
ad nos missi sunt, inteileximus.“  Нешто равије, 15. дедембра, јави те  овн краљу «Joannes 
de Zapolya et Memethbek septimo decembris castrum Themeswar obsederunt et oppugnante 
sed antequam Themeswar obsidissent, castra Beche et Bechkereke expugnauerunt . . 
(Ibidem.)

•) Haus-, Hof- und Staats-Archiv y  Бечу, Kriegs Acten aa 152У. Међу раанвм ва- 
вештајвма в вовоствма налазп ce једво писмо Томе Цадаждвја вз јула 1529., у  воме 
стојв : „Cheinyk Rascianus, qui fuit capitaneus Hominis Nigrl, quique post occisum lllum in 
Thurdam cum omnibus, quibus praeerat, se receperat et est nunc quoque luratus et fidelis 
regiae maiestatis, scripsit ante aliquot dies, Turcas venire esseque eos iam in propinquo ac 
constituissc ad Coloniam usque profidsci neque pdus reuerti, quam subiecta Colonia et vastaU 
Germania. Is Chelnyk orat, vt regia maiestas festinet ; se mox Thurcis hostem futurum, quum- 
primum regiam maiestatem in Hungariam venisse, intellexerit ; preest enlm omnibus Illis 
cum quibus llluc prefectus fuit, aliquot millibus hominum*.
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од сад као султанов плаЂеник надгледао пограничне градове турске.4> 
Од осталих Срба највише ce у ово доба спомињу Павле Бакић и деспот 
Берислав. Бакића je краљ Фердинанд лоставио почетком 1528. године 
за врховног капетана шајкашких чета, али je он и покрај ове службе 
задржао управу над српским војнииима својим, од којих су већина 
били коњаници. Ове коњанике често пута видимо у борби ca пристали- 
цама Запољиним, a у августу 1528. год. пошље Павле једну чету коња- 
ничку од 50 људи на турски град Илок. Чета Бакићева продре у град, 
поубија неколико Турака и пороби илочку марву.5) Ho овај покушај 
против Турака био je тада ocavubeH, јер влада Фердинандова у Угар- 
ској није могла да стиша метеж и неред ни у крајевима, којима je 
сама управљала a камо ли, да подузме офензивну акцију и против 
Турака. Деспот Стеван, који je у први мах после мухачке битке имао 
лепих успеха, у ово доба није могао ни да помисли на акцију против 
Турака, јер je кубурио материјално све већма и мољакао je непрестано 
владу, да му исплати заосталу најамничку плату. Почетком октобра 
исплатила му je влада један део плате у износу од 300 фор., но то 
je било за његове потребе премалена свота те ce он средином но- 
вембра поново обрати влади и затражи новаца.*)

После склопљеног савеза султанова ca Запољом почеле су сваки 
час улазити турске чете у Угарску. При освајању Бечеја, Бечкерека и Те- 
мишвара помагали су Турци под вођењем Мехмед бега краљу Запољи, 
али у већини случајева су мање и веће чете њихове упадале у земљу 
с намером да пљачкају. Властелински поседи на граници су при овом 
л»уто страдали. Војна снага пограничних великаша немоћна je била, 
да ce одупре непријатељу, a помо^и нису имали ни од куда. Остављен 
сам себи довијао ce и деспот Стеван свакојако, да би сачувао свој

*) L. с. У  нскаву Ив&ва Гр&хонмћа, кога су Турцн прн освајању двспотовог 
града Беркасова 2£. марта 1529. годнне заробвлв, na ce хасввје ссасао на ропства. 
н ca Валтазаром Бавфвјем дошао у  Лввц, авше : „De exploratoribus Thurce ad has 
partes dicit neminem alium nouisse nisi quendam Sobotha Verlyth Rascianum, qui aliis cum 
seruitoribus Hominis Nigri fuit commendatus regie maiestati. ls  incederei pulcro apparatu 
more curialium bene argentatus et visitare! fere omnia loca; hunc sclret a Thurco habere 
saliarium XVII. asperarum, qui faciunt florenorum hungaricorum trecenti quadraginta.u O u c to m  
Суботв говорв н Szerémi György, o. c. crp. 15S.

')  Идсмо бвскуоа јегарског Салахаавја краљу Фердвиаиду из Будвиа 1. сеот.
1528. Hung. за (1528).

*) У  пвсиу дворсквх саветиика вз Будвиа 3. октобра, упућеном краљу Фер- 
дввавд>*. стојп : .A  quibus restabant soluendi trecentum florenorum. quos et restituii, sed 
antcquam lltcras et voluntatem maiestatis vestrae de solucione ipsius Stanislal aliorumque 
mercatorum accepissemus iam domino Karlowyth et domino despoto cum aliis pecuniis ac
rebus, quas ordinare potuimus, huiusmodi trecentum florenorum solueramus___14 У  васивјем
овсму од 18. bob. 1528. веле оав «dominus despotus efflagitat Stipendium suum, vniuersi 
auliti in Themeswar, in Walko, Posega, in Gredysthye et Sclauonia seruientes iidem 
petunt. . .•» (Ibid.)



81

посед, али je невоља постајала сваким даном све страшнија. У више 
маха je преклињзо владу угарску, да узме у своје руке одбрану оних 
градова, који су најближи Турцима и највећма изложени њиховим на- 
падајима, јер ће их он иначе оставити без одбране. Трошак за издр- 
жавање чета у тим градовима није више могао да сноси, a влада није 
одговарала својим обвезама и плаћала уговорено за његове најамнике. 
Али понуде, претње и предлози деспотови не нађоше никаква одзива 
код владе, те он почетком јануара 1529. одиста изведе своје чете из 
градова Бача и Фелеђхаза и остави их празне.’) Тек што Срби иза- 
ђоше из тих градова уђоше у и>их Турци, којима je сад стојао отворен 
пут све до Пеште, јер између Дунава и Тисе није било више ни једног 
утврђеног места.*)

Вест о овом кораку деспотову, која je најречитије говорила о 
оскудици и очајном стању на граници, начинила je дубок утисак у 
читавој земљи. Султанова војска ce налазила још у Цариграду у јеку 
спремања за војни поход, a градови Фердинандови, који би требали, 
да зауставе турску војску и да joj препрече пут, предају ce већ сада 
сами Турцима јер држава нема новаца за посаду у њима! Поступак 
деспотов je био у толико тежи удар за Фердинанда, што je он тада 
почео водити преговоре преко Павла Бакића ca виђенијим српским 
поглавицама у Турској у сврху заједничке акције. Бакић je непрекидно 
стојао у вези ca својим сународницима у Турској те и јануара 1529. 
године добије од њих једно писмо, у коме му јављају о турским пла- 
новима. Ово писмо, писано ћирилицом и језиком српским, пошље 
Павле краљу Фердинанду.*) Фердинанд je у ово доба поклањао велику

*) A. Oévay, Urkunden und ActenstUcke zur Geschichte der Verhältnisse zwischen 
Österreich. Ungarn und der Pforte im XVI. und XVII. Jahrhunderte, Wien, 1840. стр. 58, 
t>2 н 63.

*) Ibidem.
*) БакоНа je краљ Фердинавд брзо упозиао као верног a иоузданог властелапа 

те му je  већ 5. октобра пвсао : «Non latet nos, qua fide et sedulitate nobis seruias et 
quam forti animo inualescentes hostium conatus confringere nitaris, quod vt nobis summopere 
gratum est, ita tuo nomini non poterit non esse decorum, id vero cum malori et vtilitati et 
ornamento tlbi semper esse queat, si ad optatum finem perducere non desistas. Idcirco te 
dementer requirimus, vt hanc tuam constantiam continues, quam immortali deo publiccque 
saluti debes, qua nemo voiuntatem mortem subire recuset atque in factis egregils, que teipsum 
commendai, persistas et hoc assequi contendas, quod Imprimis optimo militi et athlete paratum 
est a deo, sicut te pro tuo in Chrlstlanltatis bonum studio ac tuam in nos fldelltatem et bc* 
nemerendi affectu omnlno facturum esse nobis pollicemur“ . (Hung. sa 162 .̂)* Карактерпстнку 
Павла Бакаћа н шегова рада даје Тома Надаждп у  споменутом пвсму свом овнм 
речвма : „Egregius Paulus Bakyth, qui et capitaneus nazadistarum regie maiestatis, vir prudens 
et strenuus ac rerum bellicarum peritus sit, tamen amore et fidei et religionis Christiane 
tempore serenissimi quondam domini Ludouici regis illinc profuglt ac per eundem Ludoulcum 
regem primo, mox per modemum serenisslmum dominum nostrum possessionibus ac castro 
donatus est, is Inquit et aduentum Turchorum predixit, nam habet inter eos consangulneos 
et affines tenetque continue in spe regie malcstetls exploratores et proxlmls diebus aduenisse

6
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пажњу договорима Бакићевим ca Србима у Турској прво с тога, што 
je преко тих Срба добијао извештаје о расположењу и намерама Ту- 
рака, a друго, што je крал> желио, да уз помоћ свога брата цара Карла 
поведе офензиву против Турака, при којој му незадовољници у Тур- 
ској неоиењиве користи могу донети. Фердинанд je знао, да сам не 
може предузимати акцију против Турака, али му je царКарло обећао 
за случај офензивне акције знатну помоћ, a под утицајем овог обе- 
ћања дадоше свој пристанак на ратовање и земаљски сабори у Аустрији, 
Штајерској и Крањској као и у Чешкој и Моравској и решише, да 
одмах дижу војску на нелријатеља.

Да би осигурао успех војне против Турака упусти ce крал> Фер- 
динанд упреписку ca главнијим Србима. Неко време je преговарао с 
н>има преко Павла Бакића и деспота Стевана, a касније им ce почео 
обраћати директно. Тако je 9. марта 1529. године налисао из Шпајера, 
где ce договарао ca братом Карлом и ca немачким кнезовима о за> 
једничком рату на Турке, једно писмо српском поглавици у Турској 
Рускановићу и утврдио га, да истраје у верности; он ће, пише ^ер- 
динанд у том писму, ударити на Турке, чим буде потпуно спреман, 
a Рускановић нека у исти мах подигне на оружје све пријатеље, 
родбину и слуге своје; сав посед и све привилегије Рускановићеве 
потврдиће крал> и чуваће га од непријатеља, a све остало, што je no- 
требно да зна, разабраће од посланика краљевих Николе Раубера и 
Жигмунда Вајсклбергера.10)

У исто доба предузме крал», да казни деспота Стевана, што je

eos ternis literìs significatili, qui quidem Bakylh nunc quoque cum reglis ac dominorum et 
comitatum cquitibus traiectum Draui fluminis tuetur et obseruat1*. (Kriegs-Acten, ju li— 
august 1529).

,0) Ивнћ, o. c. стр. IO. У  запнсу, којн говора o овом пзвсланству, стојн вамеђу 
другог: .Videtur domino Habardanecz, quod maiestas regia dominus noster dementissimus, 
deputare debeat suos nuntios ex Stiria et Inter ceteros dominum episcopum tabacensem vnacum 
aliis Stlrianis ad episcopum zagrabiensem, Johannem Tahl et ßanffi, Petrum Erdcwdi, Vrbanum 
Bathyani, Johannem Hampo ad monendum ct dehortandum illos, ne se amplius sue maicstati 
opponant aut resistant. Melius est enim, vt hec admonitio semel adhuc fiat, vt siue locum 
habeat siue non, postea maiestas regia sciat, quid agere possit et debeat. Quantum ad negotia 
turcica, quod maiectas sua mittat Andream serultorem Weixelberger ln Bosnam ad Rusca- 
novith et Zynan wayuodam et Radith Ochiden cum lltterls ad eosdem dlrectls, quibus maiestas 
sua promittat eis bona et alia multa cum hoc, quod ee vnacum amicis consanquineis et 
propinquis subjiciant maicstati sue et sl senserint, maicstatcm regiam se mouere versus 
Turcam, quod ipsi se similiter moueant et cum elsdem amicis et famllianbus suis ab alia 
parte lnsurgant, sicut ipsi ab Nicolao Rawber et Weichselberger latlus intelliget, que maiestas 
regia erga eosdem et suos sit omni gratta et fauore recognitura. Ad quid bene exequendum 
Andreas ille prouideatur cum expensis necessariis. Quo ad negotium despoti et Posega, idem 
Habardanecz ordinabit omnia iuxta commisslonem maiestatis regie, vbi ad eos et partes illas 
venerit. Cum Rascianis et Walachis idem Habardanecz medio hominis sui ordinabit, quod et 
illi ab altera parte lnsurgant contra Turcum et si necesse fuerit, personaliter ob id eos accedet, 
vt illos excitet et negotium eo melius perficiat*. (Hung. за 1629).



83

лредао пограничне градове Турцима и да одбрану граниие повери 
поузданијим рукама. 22. марта повери властелину од Залатнока Јо- 
вану Хоберданцу, задатак, да оде у Славонију, да ухвати тамо деспота 
Стевана и његову матер Јелену и да их као робове стави у тамницу 
до даље наредбе.11) Изгледа, да je на двору Фердинандову било више 
непријатеља деспотових, који су му радили о глави, поглавито у жељи, 
na ce дочепају његовог поседа те да je и ово један од узрока деспо- 
тову страдању.

Овако поступање спрам српског деспота морао je Фердинанд оправ- 
дати преднародом српским, јерби иначеотуђиоодсебесрпске поглавиие. 
Хоберданец, који je и иначе много допринео да ce инсценира прогон 
деспотов. скројио je детаљан план и поднео je краљу упутство, како 
да ce деспот уклони без узбуне и узрујавања народа. Истог дана, кад 
je Хоберданцу издат налог да зароби деспота, напише краљ no жељи 
самог Хоберданца писмо кастеланима деспотовим, жигоше у писму 
деспота као издајицу и позове кастелане, да градове своје предаду у 
руке Хоберданчеве, иначе ће бити кажњени казном вечитог неверства. 
Идућег дана напише, и опет no предлогу Хоберданчеву, писма Радо- 
саву Челнику, капетану Фокмановићу и другим поглавицама српским и 
пред њима обеди деспота другом кривицом, наиме, да je Турцима 
проказао везе Срба из Турске ca Фердинандом, те га с тога кажњава. 
Даље наложи пожешким племићима, као и жупанијама вуковарској и 
пожешкој, да буду Хоберданцу на помоћн и ако он захте, да му 
оружјем у руци притекну у помоћ против деспота. Осим тога јави 
краљ осталим знаменитијим Србима1*) у Турској: Жарку од Маглаја, 
Јурашину Жепцу, војводи Хасану, Иванку и Стефану Вуковићу, Дијо- 
низију Божидару,1*) споменутом већ РускановиЂу, Петру Јустовиле и 
секретару паше босанског Хајрадину, да ће скорим доћи у њихов крај 
с војском и позове их, да тада подигну устанак и да му ce придруже, 
a дотле да га извештавају о догађајима у Турској. Напослетку напише 
писмо и Стефану Балентићу, рођаку и наследнику деспота Радича 
Божића и другим Србима под Запољом и позове их, да му ce врате 
у верност, a он ће им опростити, што су до сад држали ca Запољом.14) 
Снабдевен овим писмима, која су скоро сва писана српским језиком,1*)

Иввћ, о. с. стр. 11.
’*) Сва вмева ових поглаввца ве взгледају српска, алв ce sa њвх ва ввше 

места взревом встиче, да су .Raščlani*.
>*) Овај Д вјоввавје Божвдар de la Vechla no свој првлвцв je встоветан ca 

Божвдаром Вуковићом, позватвм штампаром српсквм ва 16. века (Љ уба Стојановвћ, 
Otapa сроски вапвсв в ватинсв, пњara I.  Београд 1902. стр. 162). Његов свв Ba- 
денцо Буковвћ ввш е ce вп«и  (о. с. стр. 171.) Могуће je, да су в друга два
Вувоввћа, војв ce овде саомвњу, од всте фамвлвје.

и) Иввћ, о. с. стр. 12—17.
>() Крај латвнсквх концепата оввх авсаиа стојв варевом, да ce вмају вапн- 

<атн .lingua rasdana*. За  српскв језвв в у  оаште за срвске стварв вмао je жра&
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крене ce Хоберданец, да изврши своју мисију и прво ce упути Стефану 
Балентићу.1*) Балентић je и иначе био незадовољан ca Запољом, a 
долазак изасланика Фердинандова Хаберданца сасвим га отуђи од 
странке Запољине и он у првој половини априла пређе ca својим 
Србима на страну Фердинандову.**)

Од Балентиђа пређе Хоберданец у Славонију, да зароби деспота 
и његову матер. За деспота je читава ова ствар дошла сасвим изне- 
нада, јер он ни чим није ca своје стране изазвао овако поступање. 
Кривице, којима Фердинанд оптужује деспота у писмима, управљеним 
на српске поглавице, биле су измишљене и изнесене су једино у намери, 
да Србе обману. Деспот je остао веран краљу Фердинанду непрестано, 
ма да су га у последње време наговарали Запољини људи, да пређе 
к њима.18) Приступајући обазриво своме задатку изненадио je Хобер- 
данец потпуно деспота те првих дана «аја 1529. без отпора ухвати и 
њега и његову матер и баци их у тамницу. Ha извештај о извршеном 
задатку захвали ce из Линца 16. маја Фердинанд Хаберданцу и наложи 
му, да сужње стави у тамницу каквог поузданог и сигурног града и 
првом приликом да их пошље у Беч.1*) Међутим Тома Надажди пред- 
ложи крал>у, да заробљеног деспота пошље на чување у град Орахо- 
вицу, који je Владислав Море држао у свом поседу и крал> усвоји 
предлог, али ce Море 16. јуна опре овоме наводећи, да ce не може 
одазвати жељи краљевој и примити у свој град деспотицу и њеног 
сина, јер су сви градови његови на граници, a погранични градови 
нису подесни за чување тако одличних заробљеника. Погранични 
градови и иначе захтевају много бриге око одбране и утврђења. За 
чување оваких заробљеника треба одредити какво место у средини 
државе те предлаже градове Тату, Коморан или Вишеград.10) Хобер- 
данец je међутим спровео деспота и његову матер уз сигурну пратњу 
у Будим, где су чекали на даљу судбину.
севретара, кога je уаео у  иств нах, кад a секретара за нађарскв језвк. Задат&к, да 
нађе способне људе као секретаре, ооверво je бво крад> јегарсвом бвскупу, којв иу 
16. марта 1528. јавља у  једном пвсиу: „Sccrctarium Hungarum ad maìestatcm vestram 
curabo expediendi et etiam si fieri potcrit Rascianum* (Hung. aa 1528).

>•) Hung. за 1520.
,T) Ibidem.
,a) УгАрскв диорскв саветиоцв аншу 10. иарта 1529: .Despotus qucritur lame se 

et suos perire debere isque uti secreto inlellexerunt ad dcfeclioncm et a Joanislis et a Thurcis 
solicitatur.* У  каснпјен реферату Јоваиа Majyca, управљенои иа краљеног • секретара 
Авдрају Адлера, nuiue .De despoto, quod ego recorder, nemo qutequam sinistre scripsit 
preter id, quod consitium hungaricum (aut si bene memini) Agriensis de amissione castrorum 
Bachicnsc et Feleghas ad regiam maiestatem nuper dedit, nthil (amen criminando aut incul- 
pando despotum, sed simpliciter referendo illa per eundem in manu Turcarum esse da(as. 
Super premissis cupio esse certior, vt iitcras eo cfficatiores parare posslm“ (Hung. aa 1529.)

'•) Ивнћ, o. c. стр. 22.
**) E. Laszowski. Monumenta Habsburgica, стр. 177.
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После смрти uapa Јована Ненада, a још више после склапања 
савеза између Запоље и султана множио ce нагло број оних Срба, 
који су ступали у турску војну службу. Према једном запису од 20. 
априла 1529. налазило ce у турском граду Илоку на 400 српских вој- 
ника у градској посади,*1) почетком априла нападали су Срби у зајед- 
ници ca Турцима поједина места у околини Калоче,**) a при крају тог 
месеца налазила ce због њих и Калоча у опасности.” ) Фердинандов 
војсковођа Валентин Терек у друштву ca Мајлатом намеравао je, да 
из Колошвара, где ce с војском налазио, удари на Запољу, који je 
још увек резидирао у Липову, окружен српским војницима, али на вест 
о скором доласку Турака одустане Терек од намере. Срби су све више 
остављали Фердинанда na пристајали или уз Запољу или уз Турке, 
•што je тада значило једно исто. Заробљење деспотово такође није 
«огло остати без утецаја на држање Срба. У заједници с Турцима 
нападале су сада српске чете на посед Фердинандових присталица 
пљачкајући и убијајући где год кога стигну. Страх и трепет ширио 
ce no свету из свију крајева, које су год здружене српске и турске 
чете походиле. Из Калоче ce скоро сви грађани разбегоше, јер Срби 
с Турцима нападоше око 20. маја изнова калочку околину, опустоше 
je и опљачкају, a становнике, које затекоше, поубијају.*4) И Хоберда- 
нецсе после заробљења деспотова повуче из Славоније испред Турака, 
који под управом сремског Ибрахим паше ударе крајем маја на обез- 
глављену покрајину ову na и њу опљачкају.*5)

**) 0. с. стр. 151.
**) У  једвом извештају, послатом у  Будвм, 11. апрвла нз Калоче бвскупу 

валочком Мвхајвлу стоја: ,Noua, que per nunc euenerunt hule miserabili regno et pre
cipue inter Tisciam et Danubim hec sunt, nam Turci simulcum Rascianls feria quinta proxlma 
post festum beati Ambrosi! episcopi et confessoris de istis possesslonlbus videllicet Zenth 
Ymre, Thethcthlen, Vathkerth, Kis-Keres et aliis lode, que adhuc ignorantur, infinitas anlmas 
simulcum pecoribus et equis abduxerunt, quid homo linguis explicare non potest....* (Hung. 
вл 1529).

**) Бвскуп Мвхајвло пнше 1. маја краљу Фердвианду: .Minimo conseruari 
potent Colocia, poslta in visceribus regni maiestatis vestre serenissime, quorum negligentia 
illa quoque pereat et ad manus hostium, hoc est, vel Joannls Scepuslensis, vel Rascianonim 
vel Turcorum veniat* (Ibidem).

У овој стварв nume вз Калоче 18. маја бвскуиу Мвхајвлу у  Будвм в»егов 
ко&авик n ввкар Јовав „speramus hic in dies et horas periculum nostrum non minus per 
Turcas quam per Rascianos fieri, ut eidem in prloribus literis nostris capitulariter per ma- 
gistrum Urbanum missls, signlficaulmus.* Идућег дава, 19. маја, пвше .capitulum ecclesie 
colocensis“ вз Калоче встом Мвхајвлу „nam ut fertur, Rasciani unacum Turcis nobis 
proximls parant se cum naulbus fruges statlm antequam bene maturcscant, totatiter rapere ej 
Ulos fauos, quos penes eorum fruges invenerint, trucidare.* Ha освову оввх овсама пошље 
бвскуп Млхајало 23. маја 1529. годвве взвештај о став»у у  Калотв крал>у Фердв- 
вааду (Ibidem).

м) Бав Фра&о Баћа&в пвше 80. маја храљу фердвваиду : „Ex domino collega 
meo accepi, premittet Ibraim bassam in Sciauonlam, hoc est Inter Drawm et Zawm, qui totam
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План краља Фердинанда, да офензивну акцију поведе против 
Турака и да помоћу српских поглавица побуни народ у Турској, до- 
бијао je све мање изгледа на остварење. Раздор, који je међу немач- 
ким кнезовима владао и непрестано ратовање цара Карла ca Францу- 
зима онемогуЋише војну у већем стилу, a неправедно поступање ca 
деспотом Стеваном ослабило je и код Срба одушевљење за Фердинанда. 
У војсци његовој српски војници су горе држани и лошије плаћани 
него икоји други, a покрај тога су заповедници аустријски били врло 
сурови и спрам српских становника у Угарској. Особито су много 
препатили Срби од Фердинакдовог заповедника у Барањи, тамошњег 
поджупана Вернарда Хењеји-а, који je нападао српске фамилије, убијао 
их и гонио из Барање. Незадовољство ухвати земљишта и међу српским 
шајкашима, који месецима нису добили најамничку плату своју. LUaj- 
кашки заповедник Павле Бакић, видећи, како ce поступа ca његовим 
војницима, намеравао je првих дана марта да поднесе оставку у запо* 
ведништву, a почетком маја 1529. дође лично у Будим, прикаже са- 
веткицима краљевим, какво je врење наступило међу шајкашима њего- 
вим и замоли, да им ce што лре изда заостала плата. Саветници из- 
јавише Павлу, да му не могу дати ништа и он ce на то удаљи из 
Будима, али ce више није усудио да иде међу узбуњене шајкаше. 
Извештен о овом наложи Фердинанд саветницима, да бар један део 
заостале своте исплате шајкашима и укори их, што су Бакића отпу- 
стили празних руку.**)

Sclauoniam et provincias sibi vicinas est depopulaturus sicque ad caesarem suum Sirimium 
reuersurus, unde tandem Hungariam est profecturus...* (Ibidem). Meceq дава npe овога опв- 
cyje Хењејн снрема&е Турака. Седам nama се.вела, подпгло ва Угарску, којима je  
вачеау Ибрахнм nama, ас& вм а су мнотв сааџадн в велвка војва свла в во суву н 
no водв. (E. Laszowskl, о. с. стр. 169).

**] Гласавк српсвог ученог друштва, ка>. 67, Београд 1882. стр. 60 a 61 ; Dr. 
Szenklàray Јепб, A duna! hajóhadak torténete, Budapest 1886. стр. 378 в  379. Ha краљев 
валог одговоре саветвцн 24. маја 1529. нзиеђу другог : .in  alteris litteris mandal ma* 
iestas veslra, vt domino Paulo Bakyth et nazadislis si non in totum saltem in aliqua parte 
prouidere debeamus. Sciai maiestas vestra, quod satis superque hec cura solucionis domini 
Bakyth et nazadistarum nos torsit, vldemus enim post externum exercitum maiestatis vestre 
nazadistas vnicum esse presidium, in quo spes defensionis regni collocari possit. Nlchil ex 
prouentibus maiestatis vestre et regni in manibus et administratione nostra preter tricesimam 
albensem est, quamuis et huius prouentus malori ex parte creditoribus in restitutionem mu
tuate nuper pecunie defalcantur, tamen diu iam querimus hominem, cui et hane ipsam trice, 
simam arendare possemus, in eum maxime fincm, vt saltem aliquld ipsi domino Bakyth et 
nazadlstis dare possemus, sed nondum arendatorem commodum reperire potuimus. Aliqui 
plurìbus vicibus et aperte et abunde maiestati vestre perscripsimus, quanta inopia hec camera 
maiestatis vestre iaboret et quod omnis spes habende pecunie nobis sublata penltus sit, nlchilo 
melius nunc quoque maiestati vestre scribere possumus, nisi enim ad nouos prouentus hoc in 
regno maiestas vestra ordinauerlt aut veteres, vt sunt tricesime, cuslo monetarum, fodine, 
prouentus transsituanenses Hberauerlt et rectificauerit, nos nichil habere et per consequens neque 
domino Bakyth et nazadistis neque alteri cuipiam dare quitquam poterìmus* (Hung. sa 1529).
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И покрај краљевог налога нису саветници издали плату српским 
шајкашима. Бакић ce обрати из свог града Лака 17. јуна 1529. директно 
краљу Фердинанду, потужи му ce на понашање Хењеји-а као и на 
оскудицу код шајкаша и упозори га, да fce понашање аустријских 
заповедника према Србима заплашити оне сународнике његове, који 
су хтели да пређу од Запоље и од Турака Фердинанду.*7) И збиља, 
покрај свег агитовања врло je мало н>их прешло на аустријску страну. 
Кад изузмемо оне Србе, који пред долазак турски пређоше ca Радо- 
савом Челником, једини знаменитији ускоци су из овог времена Тома 
и Владислав Брадићи, којима краљ даде 4. јуна донацијонално писмо 
на нека имања и један рођак Павла Бакића,18) који je у јулу прешао 
из Турске у Славонију.

Док je овако стајало ca прибеглицама из Турске у хабзбуршки 
део Угарске, број оних Срба, који су Фердинанда остављали na ишли 
Турцима и Запољи, био je огроман. Ho најстрашнији губитак, који je 
поразно деловао на присталице Фердинандове у Угарској, био je прелаз 
српских шајкаша Турцима. He добивши на све молбе и претње за- 
служену плату своју, науме шајкаши, да учине крај својој оскудици и 
невољи прелазом у турску службу. Ha Дунаву je било свега сто Ферди- 
нандових шајка, од којих je половина припадала српским, a половина 
мађарским шајкашима. Српски шајкаши ступе у везу ca турским дунав- 
ским војницима, те ce средином јула сједине на Дунаву. Турских je 
лађа било око 200, с којима здружени српски шајкаши нападну на 
Мађаре. Мађарски шајкаши буду у боју тако поражени, да ce само 
мален део њихових шајка спасло из покол>а.” )

*’) Ibidem. 0  ста&у међу шајвашнуа взвештавао je Бакнћ владу угарску в upe 
овог времева ■ оокухпавао je више пута да отклонв зло (в. пвсно савегпика од l1. 
маја 1529., Dr. SzcnllЈгагау Јепб, о. с. стр. 378.).

n) У  споненутом пвсму Надажднјевом пвш е: „Magnlficus dominus Ladislaus More, 
qui est vnus ex baionibus regni Hungarie predpuus et regie maiestati ab initio fidelis, 
scribit, in festo Sande Marie Magdalene venisse ad cum quendam affinem egregi! Paulj 
Bakyth, quem eupra nominauimus, qui retulit, imperatorem Turcarum se apud Nandoralbam, 
Ibraim bassam in Kelpen, quod castrum domini despoti Rascie fuit, reliquisse" (Krlegs-Acten 
3» 1529.) Ово je Mope јааво н краљу 22. јуда 1529. ca речима: „Hodie pervenit ad me 
quidam prybegh, affinis Pauli Bakycz, qui mihi reuera narrauit, quod cesarem Turcarum in 
Nandoralba et Ibraym bassam in Kelpen rellquisset*. (Hung. aa 1529.), У  ово доба пок>-ша 
в Зааоља, да потвсве заооведквка темвшварскога Валентвиа Tepena, те пошље пред 
а>ега једву чету војнлха под управо« сраског nona Васв.гка, ала Валеатвва оослужи 
ратна срећа na сузбаје неорпјатеља. О томе вавештава Фердинанда 27. Јуиа бвскуп 
Садахмзн „Venenint hodie ex Lippa quidam afferentes, Joannem misisse obuiam Valentino 
Therek ad eas augustas, quas nos Portam Ferream vocamus, Vaselconem Rasdanum sacer- 
dote.n. cum suis copiis vsque ad numerum quingentorum equitum, qui per Valentlnum Therek 
sunt profligati, inter quos perìisse dicitur Joannes Doczy et plerique alii, Biaslus Arthandy 
perierit an euaserit incertum haberi, Joannem metu p«rculsum in arcem Soimos se preci' 
puisse . . . . ** (Hung. aa 1529.).

**) 0  бвтдв овој BM&MO ввше веств. У  једиом ааовсу од 18. јуда 1529. стојв
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Међутим ce и султан Сулејман потпуно спремио за војну и као 
савезник Запољин пошао с големом војском у Угарску, да истера из 
ње Немце и врати Запољу на угарски престо. Намера je султанова 
била да Фердинанда потражи и у Аустрији и да освоји његову npe* 
стоницу Беч. Они Срби у Турској, који су ce и сувише изложили као 
приврженици краља Фердинанда, видећи, да ce султан крајем јуна 
кренуо с војском из Цариграда, a од Фердинандове војске да нема 
ни спомена, нађоше ce у врло неугодном положају. Преко једног уходе 
српског, no имену Вукосава, поруче Срби из Турске Павлу Бакићу, 
да би ce они још npe доласка турске војске радо иселили у Угарску, 
ако ће им тамо бити боље; ако пак ни у Угарској немају ништа боље 
да очекују, остаЋе радије у Турској и подносиће, што им je бог од- 
редио; моле Бакића, да их не обмањује него да им искрено и no души 
каже, јер они верују Бакићевој речи и Бакићевој души; моле ra даље, 
да им не шаље људе непоуздане него сигурне, који их неће издати 
Турцима и они fce, ако ce и не преселе, за време рата јављати Бакићу 
новости и догађаје у њихову крају.и) И Радосав Челник, који je био 
у тесној вези ca Хоберданцем, молио je Фердинанда, да ra изведе 
npe доласка главне силе султанове, јер ce бојао освете турске због 
своје привржености према Фердинанду. У исти мах напише једно писмо 
Хоберданцу и пребаци истом, што ra није раније извео него je дочекао
„Aus eines burgers von Funffkirchcn bricf, so erst aus der Thurkhey komcn ist, de dato den 
XV III. juni. Wie er an freytag vor Johanns Baptista anhaim kommen, seyen Im underwegen 
ob zwai tausent wägen fliehender leut begegnet, die da schreyen und walnen. Und wie die 
nazarn, so mit Iren schiffen die Tunaw innengehabt und beschützt haben, alle zu dem 
Turckhn gefalln und seyen derselben schiff hunndert gewesst, nemlich halb hunngrisch und 
halb Ratzn, welche mit dem Turckhn iren verstanndt gehabt haben. Also das die Turckhn 
mit vii schiffen kommen sein, haben sich die Hunngern mit inen geschlagen, seyen die Ratzen 
Ir« gesellen in die gefalln, den maysten Layl erstochen und die anndern mitsambt den schiffen 
weggefuert, also sein die Turcken vier meil wegs ire nachpewm* (Turcica aa 1529; Kriegs- 
Acten 3* 1539.). У  пвсму саветннка o овом дого^ају, управљевом вз Будпма 32. јуна 
краљу, стојв : „Wen das volkh von vntten herauff als Watha, Thwllen vnnd annderen neben 
der Thunaw ligundt merckhtn vnnd dorfferen sich herauff ln die flucht geben, derer den ain 
Laill Pesth erreicht, wen durch sie vnnd anndere alle khundtschafft annczaigt wiert, wie von 
kuniglicher maiestet vnnsers allergenadigisten herren nasadischen, die Raczen, zu des Thurkhen 
nasadischen gcuallcn vnnd die hunngerischen nasadischen erlegt, die scheff oder nasađen sex 
von innen erobert, sollen also gestarks-zugs herauff khomen . . (Hung. за 1529). У  току 
тога даиа добвше саветиици детмљиеји иавештај о шајкашкој аферп те јавише в 
те вестп Фердвиавду (Dr. Szentklàray Jenó, о. с. стр. 38i  п 883). Напослетку ииамо 
једав докумепат, којв одступа од горњвх прпказујући сукоб српсквх шајкаша ca 
иађарскии. 29. јуиа јаве саветппцл краљу: „W ie der wascha Mechmetbek hab in kurtz 
verschlnen tagn die hungrischen nazarn vberfallen wellen, durch der ratzischen verratterey 
vnd ist zu schiff an die ort gefarn, da die hungrischen nazarn gelegen, aber als sy des bey 
zelten gewar worden, sein sy auf die Traa mit XVI schiffen gefam, do wider Mechmetbek 
daselbsthin kommen ist vnd sy nit gefunden*, те c тога спалн градове Мухач в Тату 
(Turcica за 1529?.

*°) Иввћ, о. с. стр. 34.
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лоследњи тренутак и умоли ra, да бар сад то учини, док Турци нису 
ушли у Срем, али прво нека му отворено каже, на што ra крал» зове 
и шта ће му дати, кад ce ca својим људима пресели у Угарску.*1) Крал> 
Фердинанд одговори Челнику 5. августа, да ce може потпуно ослонити 
на Хоберданца и да ce с њиме споразуме у погледу преселења, a 
Хоберданцу наложи, да ce лично састане ca Челником или да ce 
с њиме преко поузданих људи договори у погледу извођења народа 
из Турске и што буде уговорио и свршио, да му јави.81)

При крају јула налазила ce војска султанова у Срему. Док ce сул- 
тан бавио у Београду, нападне Ибрахим паша на Моровић и освоји ra. 
Град за градом ce предавао те ce и Челник споразуме ca Хобердан- 
цем и повуче ce испред Турака ca својим четама у Угарску. И остали 
Срби, који су становали међу Дунавом и Тисом, разбегну ce пред 
долазак Турака неки преко Тисе, a неки у Будим.*8) Стефан Балентић 
ce на домаку Турака притајио и покорио Запољи.те су српске чете на- 
падале на Фердинандове присталице, које ce повукле у Сибињ.м) Турска 
војска уђе у првој половини августа у Угарску и упути ce преко Ба- 
рање у Будим. По жел»и султановој дође 18. августа и краљ Запоља 
у турски табор и то баш кад je војска турска логоровала на Мухачком 
пољу, те заједнички наставе пут према Будиму.

Угарска влада je имала неколико питања да реши npe него што 
стигну Турци под Будим. Између другог морала je да одлучи о даљој 
судбини деспота Стевана. У току јула изнесу саветници предлог, да 
ce деспот пусти на слободу. Крал> хтеде сам да преговара ca деспо- 
том, те затражи од владе угарске и од Надаждија, заповедника будим-

3\i О. с. стр. 33 п 34 ; E. Laszowski, о. с. стр. 191 a 195.
и) Иввћ, о. с. стр. 28.
'*) У  једиом аапвсу aa августа 1529. стојв : „Was sich Wolf Rehaimer der fugger- 

factor zu Oien, auf vnnser begere bey ändern kauffleuten erkundiget. Die Ratzen, so funff
meil vnnderhalb Ortetz in den Ratzen-Marcht wonen, zaigen mir an, das ir kundschaffter 
sagen, der Turgkh sey mit grösser macht zu Weissenburg vnd hab den maisten tali gen 
Petterwardein geschlckht, er hab auch vast vii renschiff, die straiffen zu aintzig heraf. Es flohen 
auch gemette Ratzen Ire gueter alnstails vber die Teyssa, ainsstails herauf gen Ofen. Das 
sloss Marot, dauon man sagt, das der Turgkh bclegert hab, das ltgt auf ainer kleinen 
hoch, ain vierte mell von der Saw, hat weyr oder vischwaeser vmb sich, dardurch es be-
fesst, wo sy mit brofant vnnd annder notturfft versehen mochten, sy ain zeitlanng weren 
W ie woi wo sy von kainer hilff vernomen, so ist es vmb sonnst ; solh gesloss gehört dem 
Mori Laslaw zue, ist etwan des tlspotn, welher alhie zu Offen in gefennckhnuss llgt, gewesst* 
(Kriegs-Acten aa 1529).

м) Краљу фордаианду саопште првсталвце његоие 23. августа 1529. ждлосно 
стање Свбнаа, којв .a Moldavo et Walachia et a Siculis et ab Transiluania et nobUibus ac 
Rascianis crudeliter opprimitur“ (Archiv des Vereines für siebenbürgische Landee-Kunde, Neue 
Folge, 28- Band, 1. Heft, Hermannstadt 1898. crp. 447). Марко Јавш вћ  je  y  ово доба 
држао као в  свагда дотде одпучво уз Запољу, те му овај нзда довадвјовалво овсмо 
ва вмаае взвевереввх Стефана в Имре Брадача в то на деаове Шашв&ра, Јеве-а 
(сддаш&е Маргнтфалве), Квш^армата (садашв>е Ђармате), Хетвадра, фавчлава, Петер* 
лаиа в  Кокота (Lendvai, о. с. 1. стр. 60).
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ског, да пошљу деспота у Беч.*5) Предлогу, да ce деспот пусти на сло- 
боду, противио ce краљ одлучно, једно стога што деспот no мишљењу 
његову није био дорастао да штити градове на граници од турских 
нападаја, a друго с тога, што je држао, да je тренутак, кад Турци 
долазе с војском, врло незгодан за ослобођење деспота.**) Хоберданец 
ce плашио освете деспотове, те je краљ у два маха морао да уверава 
Хоберданца, да му ce неће ништа догодити, ако деспот и буде 
ослобођен.*7)

Турци су ce све већма ближили Будиму те саветници и сами одлуче, 
да пошљу деспота краљу Фердинанду, али немајући лаких кола и ко- 
њаника лако оружаних у довољној мери, пошљу деслота до Острогона, 
a краљу јаве, да води даље бригу о деспоту.1*) У Бечу су међутим 
имали пуне руке посла ca утврђивањем града и припремањем за дочек 
непријатеља. Ha двору Фердинандову нису доспевали да ce брину и 
о заробљеном деспоту те ce он уз пут избави из ропства и добегне 
у турски табор. Султан ce налазио 2. септембра у маршу на Будим 
код града Сазхалома, кад дође деспот и понуди ce султану у службу.” )

м) Ову заоовест издао je  саветввк краздв Јоваи Н ајус. У  концепту ове запо- 
вести стоЈи : „Dieweil dcspotas dahin gebracht und des königlichen malestat mit im vii zu 
handln, hab in aigner person mit im tradieren, so bevelhen ernstlich, dass sy in ad suam 
maiestatem on verzug schicken et non ferant Impedlmentum nec moram" (Hung. за 1629).

м) H a почетку овог peme&a стојп : „Sacra regia maiestas Hungarie et Bohemle ad 
petita sibi nomine locumtenentis et consiliariorum regni sui Hungarie oblata respondet in 
hunc modum", аатвм вастав&а: иEmissionem despoti hoc presertim tempore factam et ob 
id màxime, quod castra habeat, de quibus cura non parva habenda est, maiestas regia probare 
non potest. . . .  Despotus ille potius malori diligentia nunc custodiendus erat, minime rela- 
xandus, plures et rationabiles causas, quas ipsimet domini mature penes se perpendere debent 
et poseunt“ (Ibid).

**) Ивић, o. c. стр. 22 H 28. 0  проласву Турака кроз Србију сачуван je доку- 
меват с натпнсом »Infrascripta sunt, quid frater Bernardinus enarrault de Turca. Secundo 
julli 1529. pemeuit Nissam oppldulum paroum ideo nuncupatum, quia fluuius Nissa illac 
translt, qui locus ultra Belgradum situs est XXX. militarla uel circo et codem die appulit 
Turca cum millibus equitlbus et pedestribus, ubi usque In quartum diem castra posuit et 
deinde Morauam traledt in loco dlcto et traiecto de Mramor distante a Nissa per quartam 
partem miliaris Germani, in qua traiectione frater Bernardinus oboiauit consuli regis Hispanie, 
cuius habuerat consuetudinem in Constantlnopoli, quod una cum eo profectus est usque 
Krusebaz in duobus dlebus et disiat a Moraua per quatuor miliaria, ubi quidam sansachus 
uenit ex parte Vallachle cum decem millibus equltum et peditum, nouumque ex Belgrado 
superuenit, quod certa natio dieta Screbli tractauerat cum sanziacho de Smedereuo inter- 
cipiendi LX naues in Danubio maiestatis vestre, appeliatos sayche“ (Hung. sa 1529).

u) У  пасму заповеднвка будвмсввх од 22. августа 1529., управљеном краљу 
Фердвванду, онше .Ceterum quum videremus, hostem iam appropinquare, consultum nobis 
fuit vlsum, ut domlnum despotum ab hinc allo mittendum curaremus. Eum itaque mittemus 
Strigonium ad domlnum locumtenentem. Vnde vlderit vestra maiestas, quo traducendus slt, 
nam nos propter penurìam leuium curruum et equltum leuis armarure, longius mittere non 
potuimus. Alioqul habebamus in animo eum Viennam veque mittere14 (Ibid).

**) Hammer-Purgstall, Geschichte des osmanischen Reiches, Pest 1828. crp. 648; Thüri 
József, Török tOrténetlrók, 1. kötet, Budapest 18^3., стр. 333; o. c. 11. kötet, Budapest 1896. crp 181.



91

Султан прими драговољно деспота и преда му на управу и у посед 
све градове и земљишта, која je до тада уживао у Славонији.

Заповедник будимске тврђаве Тома Надажди бранио je у први 
мах јуначки град од Турака, који 3. септембра стигоше под Будим и 
одмах почеше јуришати на градске зидове. Посада градска ce састо- 
јала из 2000 немачких војника и држала ce неко време храбро уз 
свог заповедника али пети дан ce споразуму два немачка капетана 
с Турцима, свежу Надаждија и предаду град у непријатељске руке. По 
налогу султанову уведе сад један паша ca Алојзом Гритијем краља За- 
пољу у будимски краљевски двор. У Будиму остави султан ca Запољом 
Хасан-бега и 3000 турских коњаника, a осталу војску, која je бројала 
на 120.000 људи, 20.000 камила и 3000 топова, крене на Беч. Уз пут 
су падали у султанове руке градови дуж Дунава Вишеград, Коморан 
и Ђур, док ce Пожун не хтеде предати. При прелазу турске војске 
преко једне речице код Ђура хтеде 19. септембра Павле Бакић да ca 
својим четама поквари турски мост, али ово за времена примети за- 
поведник турски Мухамед-бег и спречи намеру Бакићеву,40) на што ce 
Павле повуче ca српским војницима својим у Беч.

Ca војском од 16.000 л>уди чекали су фалачки гроф Филип и 
Никола Салм долазак непријатеља под Беч. Краљ Фердингнд ce укло- 
нио из своје престонице, али грађани и посада бечка бранили су од- 
лучно град и одбијали непријатељске јурише. Од 21. септембра, кад 
су стигла под Беч прва оделења султанове војске na до средине 
октобра јуришали су Турци без престанка на град. Многе хиљаде тур- 
ских ратника нађоше смрт под бечким зидинама, али je све било 
узаман, јер ce посада јуначки држала, решена да брани град до no* 
следње капи крви. Јесење доба нагони султана, да 16. октобра дигне 
посаду и да наложи одступање. 29. октобра налазио ce султан ca сво- 
јом војском већ у Будиму, a 16. децембра ce врати у Цариград.

**) О. с. стр. 336.
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ОД ПРВЕ ОПСАДЕ БЕЧА ДО ОПСАДЕ ГРАДА КИСЕКА.
(1529— 1532).

За стопама Турака, који су одступали од Беча, кретала ce у 
Угарску војска аустријска. Војводе Фердинандове пожњеше неколико 
успеха: Хардек поседне Овар, Кацијанер Нађсомбат и Тренчин, Середи 
Јегар, a Бебек и Херберштајн Кошице. Ови успеси осоколише странку 
Фердинандову на отворен устанак те ce земља набрзо нађе у истом 
положају, у ком je била пред походом Сулејмановим на Беч. Разбој* 
ства сваке врсте, покољ и пустошење читавих крајева било je опет 
на дневном реду, a при томе су једино Турци вукли користи.

При одбијању турских јуриша и иначе при обрани Беча истакао 
ce Павле Бакић ca српским војницима својим у више маха. Њему je 
краљ Фердинанд наложио, да ca четом од 200 л>уди чува мостове на 
Дунаву и Павле je одлично вршио овај задатак. Касније, на завршетку 
опсаде, удари он ca дозволом главних заповедника грофа фалачког 
Филипа и Николе Салма на табор Ибрахим-паше, који je био на Ду- 
наву под Каленбергом. Покрај српских четника својих имао je Бакић 
при овом нападају и једно оделење Кацијанерових војника, али ce 
ипак не хтеде упуштати у отворен бој него пошл>е напред нешто ко- 
њаника на челу ca Имром Нађем, који измами Турке из утврђених 
шанчева и наведе их на заседу, у којој je сакривек ca осталом војском 
Бакић чекао. Војници Бакићеви нападну уз велику вику изненађене 
Турке и збуне их тако, да ce одмах обрнули у бегство. Срби их по- 
гоне чак до утврђеног табора њихова и многе од н»их поубијају и 
заробе. И приликом турског одступања похита Павле у друштву Јо- 
вана Кацијанера и Жигмунда Вајкслберга ca четом пешака и коњаника 
за непријатељем. Од позаднице турске војске многе поубијају, заплене 
велик плен и ослободе знатан број хришћана, које су Турци водили 
собом као робове.1)

Позивају^и ce на заслуге, стечене при опсади Беча, затражи 
Бакић после одласка турског од крал>а Фердинанда, да имање Запо-

‘) Isthuanffi Nicolai, Regni Hungariae historia post obitu glor. Mathlae Corvini regis, 
Coloniae Agrlplnae 1685. стр. 159, 163 и 165; Melchioris Solterl a Vinda de bello panno- 
nlco Üb. I (Schwandtner, Scriptores re rum hungaricarum, Tomus prlmue, Vlndobonae 1746), 
crp. 573.



љиних присталица Јована Домбаји-а и то градове Домбо и Њек и сав 
посед што je ишао уз те градове и што ce налазио у жупанијама 
толнанској и барањској поклони њему, његовој. жени Теодори и браћи 
Петру, Димитрију и Михајилу.*) Ову молбу Павлову није крал» могао 
да испуни, јер градови браће Домбаји-а не дођоше под управу Фер- 
динандову него остадоше на територијуму Запољином односно турском. 
Ha то Павле замоли из Пожуна 10. децембра 1529. краља, да му изда 
привилегију на целокупно имање Стефана Хедерварија. Фердинанд ce 
одазове овој молби те су Бакићи имали наскоро у поседу градове 
Ј1ак, Ђур, Сомбатхел», Папу, Рар, Чокако, Сашин, Јаношхазу, Хедервар 
и многа места и спахилуке, који су овим градовима припадали.*) Нешто 
раније, 27. октобра, наградио je краљ и војводу Радосава Челника, 
поклонивши њему и његовом сину Стефану град Митровицу и један 
део Крушедола.4) Ho овај поклон није имао велику вредност, јер су

*) Спомеавцл Срба у  Угарској, Хрватској в  Славоввјв to k o m  XVI. н XVII. сто- 
лећа од дра Алексе Иввћа, први део од 1627. до 1600. годвве, Новв Сад 1910. стр. 30.

*) О. с. стр. 31. У  једвом аапвсу ва дец. 1529. пвше о Павловој молбв: Paulus 
Bakyth de fcsto beati Andree ex Posonlo, petit resolutlonem super capltaneatu hwzaronum 
et solutionem ad noua seruitia, quia nullam Informationen! adhuc habult, petlt bona Francisq 
Hederwary in Zygethkewcz, inter combusta ipsius Pauli bona existentla, simulcum, castello ln 
Hederwara. Preterea fideliter scribit, quod si gentes maiestatis vestre lancigeri et equites 
husari simulcum viribus agnaticis festinanter descendissent et descendere non deslnerent, 
Budam maiestas vestra procul dubio haberet, qaia nunc non est timendum ab equltibus Turcis 
nisi in aqaa possint subuenire“  (Hung. aa 1529). Непрвјатељв Баквћевв настојалв cy, да 
cyae в уквву  мвогобројнв повластвце, које je  Павде добво од враља заједво ca оввм 
добрвма. Иагледа, да je Баквћ давао ca своје страве повода, да ce двжу ва в>ега 
катодвчка свештеавцв ђурсве бвскупвје, којв uz вваче ввсу моглв да прежале, што 
je нвоверац Баквћ добво ua ужнвање добра ђурскога бпскупа. Таво су 9. аовембра 
1530. ^урскн препоавт Блаж Вардајв н канонвх Јовак Нађ Баратв у  вме цвлог 
каптола ђурског оптужвлв Бакаћа, да неареставо члпн раава иасвља в  узвма од 
варода већу даасбвву вего што иу ирвпада (Egyhàz tórténelmi emlékek a magyarorszàgi 
hitujitis korébòl, szerkesztették Bunyitay V., Rapaics R., Karécsonyi J., Màsodik kötet, Buda
pest 1904. crp. 71). Ha освову ове в  другвх оваквх тужбв забранв крал> Фердвнаид 
.22. августа 1531. Бакпћу, да у  будуће уавма десетпву в друге приходе ђурског 
каптола (о. с. стр. 157). По свој првлвцв je радв овога бво Баквћ првиуђев, да 
један део ђурског поседа свог, навме опатвју Св. Мартваа, преда натраг опату Матв 
Иавоихалисвом (о. с. стр. 248).

4)  0  o b o u  поклоиу краљеву сачуваоаје цела повељау ареивсу, који ce иалаав 
у  државпом бечкои архпву у  оделењу „Privilegia Ferdinand! I. regis de anno 1525. usque
1529.* Довеља osa гласи : „Nos Ferdlnandus etc. Memorie etc. quod nos attentis et consi
d e ra i fidelitate et seruitlis fldelis nostri egrcgii Radazaw Chclnyck Rasciani, que Idem sacre 
imprimls regni nostri Hungarie corone et deinde maicstati nostre pro locorum et temporum 
varietate iuxta sue possibilitatls exigentiam exhibult et impendlt, Zawazenthdemeter et pos- 
sessionem portionariam Krussedol vocatam et in quibuscunque regni nostri predicti comltatibos 
habitìm, quod nunc immanissimi Christiani nominis hostes Turce possident et detinent> 
Simulcum cunctls suls utititatibus et pertinentlbus qulbuslibet, terris scllicet, cultis etc. memo
rato Radazaw Chelnyck ac Stefano fìlio suo ipslusque heredlbus vnluersis dedlmus, donauimus 
et contulimus, immo damus, donamus et conferimus iure perpetuo et Irreuocabiliter tenendi,
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и Митровица и Крушедол били у турским рукама те их je требало 
најпре освојити од непријатеља.

Док je БакиБ обасипан знацима наклоности краља Фердинанда, 
други знаменит поглавица српски из тог доба, деспот Стеван, ступао 
je у све тешк>е односе ca противницима Фердинандовим. После од- 
ступа турског налазио ce деспот у Славонији као поседник свих оних 
добара, која je држао npe него што ra je Фердинанд бацио у тамницу. 
Турци су од сад у слози живели ca деспотом a и Запоља je стојао 
с њиме у пријатељском одношају, но каква je разлика била између 
односа деспотових спрам султана и односа спрам Запоље, не може 
ce према сачуваним изворима установити. Поуздано je толико, да ce 
деспот више наслањао на Турке, којима je слао помоћну чету при 
ратовању. Одмах после ослобођек>а дала ce деспоту прилика, да ce 
освети Јовану Хоберданцу. У руке Фердинандових непријатеља падоше 
родитељи и родбина Хоберданчева и деспот Стеван, no свој прилици 
уз дозволу Запољину, даде их све редом уморити. Хоберданца досрца 
заболи смрт његових na држећи Запољу за главног кривца, одлучи, 
да ra убије. Почетком јануара 1530. дође у Будим као посланик над- 
бискупа Вардаји-а, пријави ce краљу и преда му писмо надбискупово. 
Док je Запоља читао писмо. потегне Хоберданец нож да ra прободе, 
али овај за времена примети намеру атентаторову и зовне своје слуге, 
које свежу Хоберданца и касније ra удаве у Дунаву.*)

Kao подложник султанов пусти ce деспот почетком 1540. године 
у преговоре с Турцима, да им иод извесним условима уступи свој 
град Костајницу. Овај град je имао велики значај за одбрану Хрватске 
од Турака, јер je штитио цело Поуње и кад ce разнео no земљи глас 
о овој погодби, подигне ce сабор сталежа хрватских, да спречи извр- 
шен>е њено. У представци својој од 24. фебруара 1530. прикажу ста- 
лежи краљу Фердинанду голему опасност, која прети целом оном крају, 
ако Костајница падне у руке непријатељу.*) До предаје ове ипак није
possidendi, pariter et habendi salao iure alieno. Harum nostrarum ob abscntiam maioris secreti 
sigilli nostri hungarie! annulari sigillo nostro obsignatarum vigore et testimonio Ktterarum, 
quas in formam nostri prluitegii redigi faciemus, dum nobis in specie fuerint reportate. Datum 
in oppido nostro Crembs XXVII. octobris MDXXIX, regnorum nostrorum Bohemio quarto, 
Hungarlae uero tertio".

*) Fessler-Kleln, Geschichte von Ungarn, Dritter Band, Leipzig 1874. стр. 442; F. B. 
von Bucholtz, Geschichte der Regierung Ferdinand des Ersten, Vierter Band, Wien 1888, 
стр. 58; Ant. v. Gévay, Urkunden und Actenstücke zu Verhältnisse zwischen Österreich- 
Ungarn und der Pforte, I. стр. 30.

*) Сталежн хрватскн веле у  својој представцн : „Tertlo ex parte fluuH Wn spel
lati, quiquidem fluuius totam ipsorum nobllium proulnclam priscis temporibus tutabatur, 
nunc ex quo despotus In ipso fluuio Wn capitale et fortissimum castrum Koztanycza vocatum 
habet, manifestlssimum periculum elsdem nobllibus Immlnet. Nam prout wlgari et certissima 
fama dldtur, ipse despotus castrum ipsum Thurcis ad manus assignablt et iltud pro quodam 
concambio cesar! Turcorum dabit, quod si flet, procut dubio ipsa provincia simulcum ipsis
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дошло, али не заслугом краљевом, јер он није ca своје стране ни по- 
кушао, да осујети ту погодбу. Деспот ce наскоро затим, почетком 
марта, налазио у друштву Запољиних присталица, палатина, Ивана 
Тахија, Фрање Шомођија и Петра Имрефија, с којима je заједнички 
нападао градове и поседе Фердинандових људи.7)

Жалосно стање у Угарској додијало je било и Запољиној и Фер- 
динандовој странци, те ce међу великашима роди мисао, да пораде 
на изравнању несугласица између оба протукраља и да начине трајан 
мир међу њима. Прве кораке на остварењу ове идеје учинио je над- 
бискуп острогонски Вардаји почетком 1530. године, a наскоро прихвате 
ову акцију пољачки краљ Жигмунд и саксонски херцег Ђорђе, који 
уговоре, да оба супарника пошљу изасланике у Вратиславу, где ће ce 
24. јула одржати састанак ради коначног споразума о миру. Али са- 
станак изасланика ce ипак не одржа тако брзо. Фердинанд je желео, 
да npe састанка постигне још који успех, да разбије савез Запољин 
с Турцима и да у исто време освоји Будим. Крајем маја 1530. пошље 
у Цариград као посланике Јована Ламберга и Николу Салма и понуди 
султану плаћање годишњег данка, a сам ce крене у Аугзбург, да на 
државном сабору, који ce имао тамо одржати, изради код немачких 
сталежа помоћ против Запоље.

Догађаји ови изазваше и међу Србима живље кретање. Неуспех 
султанове опсаде Беча и излазак Турака из Угарске осоколи изнова 
Србе у Срему и околини, да наставе преговоре, прекинуте услед тур- 
ског В01Н0Г похода. Тежња за слободом, којој je нову снагу улио 
негдањи заповедник њихов uap Јован Ненад, покрене их, да с пролећа 
1530. пошљу једног изасланика у Пожун Павлу Бакићу. Изасланик 
изјави, да Срби у Турској немају никог другог, коме би ce могли 
обратити и коме би могли веровати осим Бакићу, заштитнику право- 
славне вере српске ла с тога моли Бакића у име свију оних Срба. 
што ce после смрти цара Јована настанили у Срему, да их извести, 
логу ли ce Срби поуздати у краља Фердинанда ; ако ce могу надати 
његовој заштити, нека им пошље макар само 2000 одважних војника, 
коњаника и пешака na ће ce Срби у Срему, a исто тако и они у Србији

nobilibus in perpetuum deueniet periculum“ (Hung. aa 1530.); o ареговорвиа деспотови* 
јавл>а краљу фердииавду в  Нвкола de Rypach почеткои 1530. в  велв нзмеђу осталог 
,I(em vidi cum dispotus venlt ad basam boznenzem ob causam, quod Turd petunt ab eo 
Kozthannycza, Ignoro quid perflcietur Inter eos“ (Turdca aa 1530.)

^ 11авле Бакаћ, y  пвсму, онсаном 6. марта 1530. в  уарављвцом краду Фвр- 
длнаиду, јавља веств, воје je довео ухода ва Будама .Johannes Tahy effedus est 
suppremus regni capitaneus, mlssus iam Besprimium, vt Ulud destruat et dccem presbitero?, 
simlllter ad Albam seruiendos, statuat, sunt vnacum eo palatinus, dezpotus, Petrus Bodo, Fran- 
dscus Somogy et Petrus (mrehfly. Comissum tandem est Johanni Tahy, vt omnic castra ex 
ista parte Danubll existentia vestre regie maiestatis obedientia destructo Wesprlmio elicere 
■et destruere deberet...“  (Hung. за 1530).
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и Босни, дићи против својих угњетача и ослободиће онај крај од Ту- 
рака. Бакић саопшти овај предлог српски краљу Фердинанду и јави 
уједно, да многи Срби из Турске желе као коњаници ступити у ње- 
гову службу и да му ce осим тога понудили и они шајкаши српски, 
који ce прошле године били одметнули од Фердинанда и прешли 
Турцима. да их опет узме у своју службу.*)

Понуде српске наишле су у Бечу на промењену ситуацију. По- 
кушаји, да ce покрене велика војна против Турака, нису давали ни- 
каква изгледа на успех, те Фердинанд није могао да заузме одлучно 
држање у српском питању. Питање ово било je тим неугодније, што 
су баш тада планови о склапању мира ca Запољом и ca султаном 
били на дневном реду na ce морао краљ брижљиво чувати, да обно- 
вом веза ca Србима не помути започете преговоре. С друге стране 
није смео ни Србе да одбије, јер ће му они добро доћи, ако ce мир 
не склопи. Стога јави 29. маја из Инзбрука Бакићу, да je он наклоњен 
још увек оним Србима, што су били негда под царем Јованом, a ко- 
јима je сад на челу био Радосав Челник и оним шајкашима, који ce 
прошле године одметнули Турцима и да у овај мах преговара с бра- 
том царем Карлом те t»e ускоро послати у Турску много Bgtsy војску 
но што Срби захтевају и ослободиће ропства турског читав њихов 
крај. Моли их само, да ce још за неко време стрпе.*) Истог дана на- 
ложи краљ бискупу јегарском Салахазију, да у друштву с Павлом 
Бакићем испита потанко, какве користи може имати држава од срп- 
ских досељеника, али нека преговоре ca Србима воде у тишини и 
тајности, да не би дознали за те преговоре Турци или Запоља; даље 
им наложи, да непрестано Србе утврђују у верности и да их уверавају, 
како ће ce крал> скорим кренути против непријатеља ca огромном 
војском својом и ca свим шајкашима својим na tie их тада позвати, 
да ce и они дигну на Турке.10) Одговор Салахазијев на ову заповест 
краљеву није сачуван но из тог одговора би ce најбоље могло видети, 
на које су услуге српске највећу вредност полагали тадашњи полити- 
чари. Из краљевих писама ce види, да je Салахази набрзо известио 
краља о првим корацима, које je учинио у српском питању. Краљ на- 
ложи 12. јула Салахазију, да преговоре настави и да му јави дал>и 
резултат,11) a идућег дана саопшти Бакићу, да ce налази на путу у 
Аугзбург, где ће ce на државно« сабору већати о рату противТурака

*) Henh, о. с. стр. 42—44. Ова тежња српскох шајваша, да оставе Турке, no* 
јачана je услед тога, што je Баквћ првах даиа маја 1530. разбао прп једпом сукобу 
турске шајве (о. с. стр. 47.)

')  0 . с. стр. 48.
0. с. стр. 50.

и) 0. с. стр. 54.
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те му стави на срце, да дотле чува границу земаљску од турских упа- 
даја и да непрестано одржава везу ca Србима.1*)

И млађи часници војнички имали су у Бакнћу, као старешини 
своме, исто поверење, које му je крал>, као своме војсковођи и вла- 
стелину, указивао. Кад je Стефан Реваји налустио врховно заповедни- 
штво над шајкашима, замолише у јуну ове године главније војводе 
шајкашке Бакића, да ce прими поново врховног заповедкиштва шај- 
кашког, на коме ce npe годину дана захвалио.**) Бакић одговори вој- 
водама, да je оптерећен многим дужностима na не може примити на 
себе и ту службу.14)

Над Србима у Срему заповедао je непрестано негдањи генерални 
капетан uapa Јована Радосав Челник. Одмах после цареве смрти, кад 
je превео своје чете у Срем, узео je Челник титулу сремског војводе u) 
и обмањујући Турке о верности својој одржавао je и даље везе ca 
Фердинандом. Испред турске војске пред пролазак њезин кроз Срем 
повукао ce Челник у заклонитије крајеве угарске, но тек што ce Турци 
вратили, заузео je и он пређашњи положај у Срему. Разуме ce, да je 
само један део Срема био у његовим рукама. Становао je у граду 
Небојцу, на речици Вуки код Вуковара. Заносећи ce идејом, да fce 
Фердинанд у истину кренути огромну војску на Турке, извештавао je 
краља о кретању турском и позивао ra непрестано, да поведе војску. 
Средином 1530. јавно ce одметнуо од Турака и приступио уз Ферди- 
нанда. Почетком августа јавио je краљу, како ce кренуло 7 санџака у 
помоћ Запољи и то видински, вучитрнски, крушевачки, зворнички, 
босански, херцеговачки и смедеревско-београдски ca 20.000 коњаника» 
затим прелази у лисму на себе и тужи ce, да je уз велику опасност 
ло живот свој и својих прешао на краљеву страну na моли с тога, да 
му краљ награди верност ; позива дал>е краља, да ce крене већ једном 
с војском и да нападне Београд, јер су Турци сада збуњени другим посло- 
вима те Београду неће доћи у помоћ нико осим споменутих санџака; 
на завршетку изјављује у свом писму, да су Срби и с ове и с оне 
стране Саве одлучили, да чим виде краљеву војску, одмах подигну 
устанак против својих угњетача Турака.1*)

Почетком августа ce разиђе аугзбуршки сабор не одлучивши

,f) О. с. стр. 56.
,f) 0. с. стр. 52.
ч) Hof- Kammer-Archiv у  Бечу, Hungarlca за 1530.
u) Народаа трмднднја je  сачувала успомену ва Челннка у  песми .Маргита 

девојка и Pa jto  од Срема“ . Ван сваке je сумн>е, да je  Челпнк одентнчан ca воЈ- 
водом Рајком. Челнвк je вазнвао себе сремскам војводом, живео je у  добу, кад су 
исторвјсве војводе српсво вз X IV . в X V . столоћа у  велвко бвле нзумрле н вад 
су Турцн притвснулн бвлв сав Срем. Освм тога ce звао Радосавом што одговара 
нмеву Рајво.

'•) Иввћ, о. с. стр. 57.
7
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ништа у погледу рата на Турке. Једино je успео Фердинанд, да изради 
обећање помоћи од стране uapa Карла, те на темељу овог обећања 
изда заповест својим круновинама, да ce спремају за рат. Без сумње 
у вези ca овим спремањем je и покушај Фердинандов, да привуче 
к себи неке Запољине великаше, међу њима и деспота Стевана. С де- 
спотом и ca Иваном Тахијем je водио приватно преговоре о прелазу 
на аустријску страну Валтазар Банфи, коме крал» наложи 9. августа, 
да настави преговоре и да врати споменуте великаше у верност.17) Ho 
преговори ови не донесоше успеха, јер ce ни деспот ни Тахи не M o 
ro ше одлучити да поново ступе под окрнље Фердинандово.

Док ce Фердинанд припремао на војну, пошље Запоља посланика 
санџак бегу смедеревско-београдском Мухамеду Јахијапашићу и замоли 
од њега помоћи против Фердинанда. To je она војска, о којој je из- 
вестио Фердинанда Радосав Челник. По претходном плану требала je 
војска турска у пратњи Запољиног ро^ака Петра Петровића упасти у 
Моравску и опустошити ту покрајину, у којој дотле Турци нису бкли, 
али Фердинандов војвода Турзо спали мостове на реци Вагу и тиме 
спречи прелаз Турака у Моравску, који сада опустоше страховито 
горње крајеве Угарске и ca 50.000 заробљеника врате ce од куд су 
дошли. Међутим ce и Фердинандова војска прикупила и под генералом 
Рогендорфом крене ce у другој половини октобра на Будим. У војсци 
Регендорфа je било око 10.000 Немаца, Чеха и Шпањолаца и толики 
број које Мађара које Срба. Српске чете су предводили Бакић и Челник. 
Бакићу je Фердинанд издао 3. октобра налог, да ca свима својим че- 
тама српским похита што npe у табор Рогендорфов,1*) који je идуЂи 
од Беча нападао и освајао подунавске градове Острогон, Вишеград 
и Bau, a 31. октобра започео опсаду Будима. У Будиму ce затворио 
Алојз Грити ca 3000 Турака и ca четом Срба од 800 људи, којима je 
на челу стајао Петар Овчаревић.1*) Опсада je трајала месец и no дана. 
Српски војници су ce при опсади нарочито одликовали. Сам Бакић je 
прерушен улазио у турски табор да уходи непријатеља и no причању 
једног писца, будимски војници су ra у један мах познали, али ra не 
могоше ухватити.*0) У борби je пало много српских коњаника и међу

,т) фердвианд у  свом ппсму ua Валтазара Банфпја, ивсаиом 9. августа 1530, 
велн: .Redite sunt nobis bine litere tue per nuntium tuum de feria tertia proxima ante festum 
beate Margerite Virginis, quibus gratlosc intellexlmus, que de tractationc cum despoto et 
Johanne Tahi inneunda scrlpslsti, nobis vero propter piura eadem, que vrgentissima nostra 
negotia nunc minime Hcuit, tlbi dare commlssionem et mandata luxta petitionem tuam, ferre 
tamen possumus, vt priuato nomine ac per temetipsum cum eisdem despoto et Johanne agas 
et operam adhibeas possibilem, vt ad fidem nostram reducantur. Interea nos latius super iis 
deliberaturl, que ad hoc descruire et conducere videbuntur....* (Hung. за 1530).

*•) Иввћ, o. c. стр. 59.
•*) Hung. aa 1681.; Szerémi György, o. c. стр. 282.
" )  O. c. стр. 301.
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осталима рањен je и један брат Бакићев.*1) Дубока зима и вест, да 
Будиму долази из Турске помоћ, примораше најзад Рогендорфа, да 
средином децембра дигне опсаду и да ce повуче у Острогон.

Србе у Срему je разочарао неуспех Рогендорфова подузећа. Boj- 
вода сремски Радосав Челник бојао ce непрестано, да ra Турци не 
прогоне због неверства. Више пута обраћао ce краљу Фердннанду с 
молбом, да му даде један град у Угарској, где ће ce склонити ca својом 
породииом, ако ra Турци протерају ca његових славонских и сремских 
добара. Краљ ce најзад одазове молби његовој и поклони му град 
Ричо, кога je аустријска војска средином 1530. године освојила од 
Запоље, У граду je после освојења остао као кастелан Гашпар Доми- 
нић, који не хтеде на налог краљев да преда град Радосаву Челнику 
него je тражио, да му угарски дворски саветници плате најпре своту 
новаца, коју су му дуговали. Поход Рогендорфа против Будима пре- 
кине спор. Саветници наложе Радосаву, да похита у табор под Будим 
те овај прикупи своје чете славонске, остави своју породицу и све 
драгоцености своје код суседног великаша Владислава Море-а и дође 
у будимски табор. Иза неуспешне опсаде Будима затражи Челник још 
живље, да му ce изда град и краљ je у више маха понављао заповест 
Доминићу, да изађе из града који му не припада, али Доминић никако 
не хтеде. Спор овај je коштао Радосава око 10.000 форината те он, 
завађен љуто с Домннићем, науми, да силом прибави себи посед града. 
Кад ce после склопљеног примирја с Турцима враћао из Беча, пре- 
сретне на путу Гашпара, који je ишао у град Ричо, нападне ra и за* 
роби na ra поведе у Славонију и баци у тамницу свог града Небојца. 
ИзвештавајуЋи о овом чину дворске саветнике 23. маја 1531. потужи 
ce Челник горко, што ce њему праве ca свих страна неприлике. Он 
ce из Турске преселио на аустријску страну на честе позиве и на многа 
обећања краљева и оставио je у Турској сав свој посед и имања, na 
место награде за његову љубав спрам хришћанства, њега сретају те- 
шкоће и неприлике у новој домовини.” ) Саветници послаше извештај 
Челников краљу, који му наложи 3. јуна 1531, да пусти Доминића из 
затвора, a он ће ce постарати, да Доминић уступи град.*1) У то ce и 
Владислав Море дигне против Челника. Дознавши Море за ропство 
Доминићево не хтете вратити Челнику жену, децу и драгоиености, док 
год овај не пусти на слободу Доминића. Челник ce обрати у тој ствари 
на краља Фердинанда, који понови 10. августа 1531. свој налог савет- 
ницима, да израде код Челника слободуза ДоминиЋа и код Море-а сло- 
боду за Челникову жену и децу. Заповести краљевој ce покори Челник и 
пошље Доминића саветницима у Будим. Саветници пусте Доминића у

'*) Ивкћ, о. с. стр. 60. 
*•) О. с. стр. 65.
* ) 0 . с. стр. 69.
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слободу, али Челнику не испословаше обећано уступање града Ричо 
нити нагонише Море*а, да врати Челникову породицу и драгоцености.**) 

Неправда, коју су некажњено наносили Челнику. јасно показује, 
да ce услед развоја догађаја на Србе није више обраћала велика 
пажња и да помоћ њихова није више имала дотадању вредност. У 
новембру 1530. састали ce у Позњу изасланиии Фердинандови ca За- 
пољиним, али ce у погледу мира не могоше сложити него закључе на 
основу фактичног поседа примирје, које je имало трајати од 13. дец.
1530. до 13. дец. 1531. године, a док за примирје не стигне потврда 
од султана, споразумео ce 21. јануара 1531. г. у Вишеграду изасланик

м) О. с. стр. 72. Кацвјанср je бво валожво кааетаву треичнаскок Гаврвлу 
Кајцеру, да позове Домвввћа у  Тренчнв в да ce споразуме с в>вме о устуаањ у града 
Рвчо. Домвввк одговорв ва овај позвв .Illud vobis sincera fide opto scrlptis vestris 
sane intellexi, vbi scribitis, vt ad vos Trìnczinium venire deberem et ibi de negotio et ordina* 
cionem, quod inter me et Czelnyk vtitur, tractatur, vellitls, ex parte resignationis ards istlus. 
Scitis bene, quod ad priores literas domini Kocziani sue dominacioni rescripsi, quod ego 
nullo modo lllac descendere nec venire volo donec michi litere libertatis et cum assecuratione 
pacis per aliquem a regia malestate portate non fuerlnt, satis enim quod antea mihi maxima 
leuitas facta est pro meis fideliseimls seruidls, quibus me regie maiestati semper prompte et 
fideliter inseruiebam et nunc eandem leuitatcm timeo, vti prius mihi euenerat, propterea 
sclatis, quod ego illac nullo modo equitare nec venire volo*. Ha ово лвсио одговорв 
Кајцер ДомвниНу вз Тревчвпа 24. октобра 1531. «Intellexi ex literis vestris, qualiter 
Trinchinium proficisd non vellctis nisi antea assecurado salui condudus a Romanorum regie 
maiestate, domino nostro gradoslsslmo, vobis porrlgeretur et vt nemini castrum resignare 
veUetls nlsi antequam omnium stipendiorum debltorumque vestrorum essetis plenarie conten
tatila. Magnlficus dominus noster Joannes etc. commisit mihi, vt voblscum tractarem, ob illam 
resignationem castri vtque post itlam vobis porrigere debeam florenos quingentos hungarlcales 
quam pecunie summam magnifica dominacio sua Trinchimi manibus meis assignauit Propterea 
notum fado vobis, ìllum Rascyanum Chelnyk personaliter iam esse Trinchinii expectans resigna- 
donem castri Rychov. Memor igutur eltis, quid vobis magis conducat facere, ne honor vester in 
hoc facto vloletur, memor propterea sltls, quid voueritis et ipsis dominis commissariis bellicis et ipsi 
domino nostro magnifico Joanni Caczianer, ego enim paratus sum post factam resignacionem 
vobis quingentos florenos administrare omniaque Dia facere ac exequi, que in commissis mihi 
a domino nostro predictodata sunt. Omnis autem superellectilis tam victualium quam aiiarum 
rerum in vestra potestate est, vt eam diuertatis iuxta placltum vestrum exceptis tormentis ac 
puluerlbus aliisque municionibus bellicis . .  . O томе, да ће Челввк у  Тревчвв доћв, 
јавво je у  иааред Ваквћ Кајцеру dbcmom од 19. октобра вз Ђура. У  авсму етојв : 
.Intelleximus ex iiteris magnifici domini Joannis Caczianer, quomodo sua dominado scripsit 
egregio domino Chelnyk ex parte exhlbicionis ards Kycho, vt dominus Chelnyk quam ddu$ 
posset circa suam domiuadonem Trinchinium festinaret, llliquc arccm prefatam exhiberet, si 
vero Ipse dominus Caczianer tunc absens fuerit, omnem commissionem informadonemque 
exhibende ards Rycho, dominacio vestra loco domini Caczianer habebit. Nos igitur dubitante^ 
an itile domini iam fatum, Chelnik comperiri valeat duximus, vestra egregia dominatio seri* 
bendi rogamusque egregiam dominacionem vestram, vt dominum fratrem et amicum nostrum 
quatinus faciat, ila dominatio vestra, ob nostri amicitiam et fraternitatem, cum dominus Chelnyk 
ad vos peruencriit, illi arcem Rycho bonomodo et absque aliqua mora diladonis ac procrasti* 
nadonis dare ac manibus illius assignare velit, quonlam si per eadem nostrae amidtle causa 
fecerit, nos maiori fratcrnitate et araideia eidem impendemustf. (Крањскп зеиалсвв музеј 
Rudolfinum y  Љубљавв).
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Фердинандов Рогендорф ca изаслаником Запољиним Ласкијем на тро* 
месечно примирје.**) Ласки ce после овога упути на порту и код сул- 
тана изради не само потврду уговореног примирја него и продужење 
његово до 9. маја 1532.

Док су ce краљеви погађали међу собом, покушају неки великаши 
угарскн, на челу с Петром Перињијем, да обилазећи Запољу и Ферди- 
нанда начине реда у Угарској. Они ce састаше 4. марта у Бабочи и 
затим 19. марта у Белавару где уговоре, да на 18. маја сазову државни 
сабор у Весприму.’*) Задатак сабора би бно, да нађе пута за јединство 
и одбрану државе и то да нађе без учешћа Запоље и Фердинанда na 
евентуално и против њих. И Фердинанд и Запоља забранише својим 
лристалицама, да иду на тај сабор те ce исти разиђе услед слабе по- 
сете. Павле Бакић начини споразум ca Валентином Тереком и Људе- 
витом Пекријем, да fce заједнички остати уз Фердинанда, a ако наступе 
прилике да ra оставе, учиниће и то заједнички. Ha скупштину ве- 
спримску не дође ни један од њих него су само послали своје изасла* 
нике, који ће их извести о току њеном.*1)

Ha јужној граници Фердинандовог дела Угарске постигао je у ово 
доба један не безначајан успех војвода Стефан Балентић. Почетком 
маја 1531. напао je ca својим четама град Бечеј, својину Запољиног 
присталице Стефана Вербеција, те je топовима порушио зидове и ноћу 
јуришем заузео градску тврђаву.*8) Овај успех БалентиЂев дојави Бакић

у  пратњн Хвјероввиа Ласкв-ја првгодом преговора његова ca Рогендорфом 
јавуара 1531. вадаавло ce в ввше Срба. У  једвом задвсу о том стојв „Isti fuerunt 
Hungari cum Lazky . . . .  Ex Rasdanls potiores Petrus Olczarowyth, Stepko Rathkowyth, atll 
poüores weyaodc nazadiste, qui fuerunt in seruiciis regle maiestatis . . .  .u (Hung. aa 1631).

uj O екупштнни овој доввајемо в  вз пнсма барона Леоварда Vels-a, датираног 
28. маја 1531. у  Бечу н уирављеног краа>у Фердввааду. У  овсму велп Фелз : .Hat 
eor mayestat vormals aus einem neben geslossnem schreiben vom Wakhlt Pauli die zertreuung 
der versamblung zu Wesprin verstannden vnd fueg eur mayestat nun aber zu uememen, das 
die versamblung zu Stuel-Weyssenburg, so des weyda parthey aussgeschrlben, nun auch 
zerstossen vnd daselbst nit vber vierhundert phart gewest, die nachmals, da nyemants koment 
auch verrltten sein“ (Hung. sa 1631). O овој акднјв Запољнииж првсталвца сачував je 
в взвештај Аидрвје Корона, послав Паалу Вавићу (Egyhàz tOrténelml emiékek a 
magyarorszàgi hitùjltés koréból, szerkestették Bunyltal V., Rapaics R. és Karàcsonyl У, Bu
dapest, 1904. стр. 136).

"  Monumenta comitialia regni Hungarlae, Elsó kötet. Budapest 1874. стр. 320 в 827.
*') Рогеидорф в Пецев пншу краљу 15. uaja 1631. пз Pllndtenpurg-a „W ir werden 

auch durch des weyda commlssarii erindert, das ain ratzlscher haubtman ln Siebenbürgen ain 
vesst sloss elngenomen vnd sagen, er habs eur mayestat zu guet Innen, wie wir auch vorhin 
vergebenlich dauon gehört.“ У  иисму ивје стојало, како ce збве тај Србвв те Фердввавд 
заовта sa вме његово, ва што му 28. ua ja  одговорв барои Фелз „Eur mayestat schrei* 
ben, weihes am datum den 22. may steet, darinnen eur mayestat des ratzischen haubtmans, 
so in Subenburgen ain vesst sloss elngenomen solt haben, sein auch des sloss namen zu 
wissen begert, auch eur mayestat das guetbedunckhen des khriegs folkhs halber anzuzalgen, 
hab ich in abwesen des herm von Rogendori vnd von Herberstain, die paydt von hie ver*
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краљу Фердинанду, који ce обрадује тој вести и науми, да упркос при- 
мирју обнови преко Бакића преговоре ca Балентићем, јер je одношај 
с њиме био 1529. поремећен доласком султановим у Угарску. Осим 
Бакића повери угарска влада и темишварском грофу Тереку прего- 
воре ca Балентићем, a да не би изазвали Запољу, реше дворски ca* 
ветницн, да краљ не изда Балентићу никаквих писмених обећак>а.**> 
Даљи извештаји, који у овом предмету стигоше од Бакића и Терека, 
били су повољни те крал> преко Бакића поручи Балентићу 27. августа, 
да му поклања на уживање Шољмош и Липово и да tse му скорим 
послати о том донацијонално писмо.10) Бакић je и даље остао у вези 
ca Балентићем, који му je јављао вести о кретању Турака.*1)

Међу Србима у Турској разнео ce био у ово време глас, да je 
краљ Фердинанд место неверног деспота Стевана именовао новог де* 
спота српског. У писму, које говори о овој вести, не спомиње ce име 
тог деспота, али no свему изгледа, да су Срби мислили ту Павла Ба- 
кића, чије би именовање за деспота у истини одговарало тадањим 
српским жељама.**) Ова je вест била нетачна, јер ce Фердинанд у то 
доба није много освртао на српске жеље. Међутим како Турци никако 
не хтедоше да склопе трајан мир, није смео Фердинанд ни да прекида 
ca Србима, него je наставио потајно договарање. Бакић извести no* 
четком септембра краља, да Срби из Срема хоће да ce преселе у Угар- 
ску, на што краљ одговори 17. септембра из Штутгарта, да увиђа и 
сам, како може од велике користи да буде no н>ега и no цело хриш- 
ћанство, ако Срби буду уз њега, али ce он још није у свему cnopa- 
зумео ca својим братом те с тога моли Бакића, да Србе одржи у доброј 
вољи, док ce тај споразум не оствари.” ) Међути« и Бакићу и његовим 
сународницима je било већ доста неодређених одговора Фердинан*

ruckht, wie daran eur mayesUt aus Iren schreiben nun wol erinndert, hab ich mit geburender 
reuerenncz emphangen vnd nach lengs vemomen vnd fueg eur mayestat darauf als vü von 
nOtten zu uernemen, das der ratzisch haubtman, der gemellt sloss eur mayestat zu guet ein
genommen sollt haben, Stepko Weyllynnt haysst vnd auch Solomoss vnd Lippa innhat, das 
sloss hayst Betsche, welhes ettwan der Waywodytz vnd Werwetzi Istwan in possession 
gewesst, das hat er beschossen vnd zu nachts, wie vns Wagkhyt Paul bericht, durch die 
schueslöcher hlneinkomen vnd das sloss also erobert vnd elngenomen* (Hung. з& 1681).

м) У  решењу своне 17. јува  1631. угарски ведвкашн нстичу „Cum Rasdano* 
qui Soimos, Lippam et Beche arces obtlnet, tractandum videtur per comitem themesiensemr 
vt eum modis et promlssis omnibus maiestati vestre deuindat, vt dum licuerit, paratus sft ad 
seniiendum maiestati vestre. Nullas tamen litteras maiestatis vestre vel ad comitem theme. 
siensem vel ad Rasdanum per has induclas dandas exisUmamus, poterli comes et ipse etiam 
Rascianus per nos commodius admoneri“  (Ibidem.)

*°) Ивдћ, o. a  crp. 73.
•l) 0. c. crp. 79.
n> Magyar tfrténelml okmànytir a brUszeli orszigos levéltirból és a burgundi kOnyv- 

tàrból, Pest 1886. стр. 114.
**) Dr. Szentklàray Јепб, o. c. стр. 385.
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дових те Бакић јави из Ђура 7. октобра, да ce у питању српског npe- 
селења мора донети што npe дефинитивна одлука. Зима je на прагу, 
скорим fce поћи лед Дунавом, a кад ce то догоди, онда ce Срби не 
могу селити. Сеоба ce несме одгодити, вели Бакић у писму, до идуће 
године, јер ce Турци спремају на нову војну, a кад народ дозна, да 
султан долази с војском, неће ce смети селити; што Фердинанд на 
српске поруке одговара само обећањима, нека не мисли, да ce народ 
може као мала деца заваравати празним речима.**)

Султан Сулејман ce у истини спремао на Фердинанда, да новим 
нападајем на Беч спере срамоту због неуспеха у 1529. години. Бакић 
je преко својих ухода добио јасну слику о султановим припремама 
те 22. октобра извести о овом краља**) и замоли ra том приликом, 
да повери њему, Тереку и Пекрију 3000 војника na fce они превести 
из Срема велик број Срба, које ће настанити на граници и тиме ојачати 
границу према Турцима. Фердинанд у писму од 31. октобра одложи 
опет решавање овог питања, али изјави, да у начелу пристаје на 
Бакићев предлог. Ha ново пожуривање Бакићево одговори Фердинанд 
и опет неодређено. Бакић je међутим хтео под сваку цену да преведе 
Србе на угарску страну npe доласка турског. Он замоли 11. новембра 
краљевог саветника Марка Бека да му при томе буде на руци,**) a 28. 
децембра заиште од краља помоћи у сувоземној и шајкашкој војсци 
na fce ca својим људима и ca том помоћи превести сам Србе. У пис- 
мима својим описује Бакић велику корист, коју ће имати држава од 
српских досељеника; они ће служити на корист свима хришћанима и 
после њихова преласка у Угарску изгубиће султан Сулејман много од 
свог самопоуздања, јер он добро зна, шта вреде Срби. Скоро у свима 
писмима заузима ce Бакић за Челника, који никако није могао да дође 
у посед свог града нити да испослује ослобођење своје жене и деце 
из ропства Мореова.*7) Фердинандје међутим имао пуне руке посла око 
припреме за одбрану своје престонице од Турака те није доспевао 
да води бригу о Челнику и о Србима у Турској.

Вести о спремању султанову на нову војну против Фердинанда, 
нагонише аустријску и угарску владу на живљи рад. Бискуп Салахази 
позове 3. маја 1532. све угарске великаше, међу њима и Бакића, да 
према заповести краљевој дођу с војском у Пожун, где ће начинити 
план за сузбијање непријатеља. Баш пред долазак у Пожун одвукоше

**) О. с. стр, 385 о 388 ; Ивнћ, о. с. стр. 78.
•*) Dr. Szentklàray Јепб, о. с. стр. 886; Ивић, о. с. стр. 82—85.
**) 0. с. стр. 90. У  ово доба je Баввћ нмао сувоб ca Томои Салахазвјеи, коЈа 

ce 26. с«птембра 1531. оотужн у  овсму, уирављеном Нвкола Оааху, како му je  Баквћ 
отео века добра a веће вакако да му вх аратв ватраг (Olđh Mlklós levelczése, Magyar 
torttnclml emlćkek, I. o$2tàIy XXV, Budapest 1885. стр. 152—158).

•») Иааћ, o. c. стр. 84 a 88.
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догађаји Бакића на другу страну. Првих дана маја нападне један део 
Запољине војске на град Плинтенберг, чуван од Фердинандових војника 
из Шпањолске, који ce испред непријатеља повуку у градску кулу. 
Бакић дочује за невољу, у којој ce овај град налазио, те дође ca својим 
четама у помоћ и нагна непријател»а, да дигне опсаду и да побегне. 
Услед овога није могао Бакић да стигне на време у Пожун него ce 
писмено извини дворским саветницима.**)

О спремању султанову стизале су све одређеније вести. Агент 
аустријски Михајило Буцињола, no роду Дубровчанин, стајао je у вези 
ca Петром Овчаревићем, који je у то доба био опет у служби турској 
као доглавник и саветник београдског санџака и од н>ега je у новембру
1531. дознао многе појединости о припремама турским против Аустрије.**) 
Што ce више говорило о тим припремама, постајао je положај Срба 
у Срему и Славонији све опаснији, јер су они својим преговорима 
с Бакићем навукли на себе зловољу и подозрење од стране Турака. 
Почетком 1532. пређе једна група Срба из Срема и Славоније у Угар* 
ску заједно ca својим војводом Челником. Појединости о њиховом 
прелазу нису познате.

Крал» Фердинанд и његова влада нису у ово доба обраћали пажњу 
на покрет међу Србима, јер je изглед на офензивну акцију против 
Турака, у ком би случају Срби од неоцењиве користи били, постајао 
све мањи. Због тога ce није много заузимао ни за Челникову ствар. 
Напротив Бакић ce осећао обвезаним према Србима, јер je он највише 
допринео да ce код њих разбудила нада у ослобођење и у заштиту 
од стране краља Фердинанда, те je живо настојао. да ce Челнику даде 
његово и да ce према Србима испуни задано обећање. Ha његову 
интервенцију изда 31. октобра 1531. Фердинанд оштар налог Владиславу 
Море-у, да пусти Челникову фамилију и да му врати драгоиености, 
што овај после неког времена и учини, али уступан»е града Ричо није 
могао ни Бакић да изради. У писму свом од 11. новембра управо 
преклиње краља, да поправи неправду која je учињена Челнику,40) но 
Фердинанд ипак ке учини ништа. Кад ce међутим Челник преселио 
коначно у Угарску, настанио ce ca четом својих војника у Бакићевом 
граду Ђуру и одатле ce 27. априла 1532. године лично обрати краљу 
с молбом, да ra уведе у посед поклоњеног града Ричо; то ће тим

'•) Magyar törtänclmi okmànytàr a brüszell orszàgos Icveltàrból és a burgundi kònyv- 
térból, Pcst 1657, crp. 16ò. Заступивцп краљевп y  Пожуиу известе Фердввавда о 
Вакоћеиои одсуству. (Hung. за 1532).

У  ваватку na пасма Буцањолииа, ппсаиог 26. оивеибра 1531. годпое, стојп 
.Prctcrca est qutdem Petrus Owzazius, nationc Seruianus, qui omnium consiliorum sansachi 
belgradensis est particcps et presertim, que ad bellum pertinent, liic quibusdam ipsius Bucignola 
(quibus valde familiaritcr vtitur) altera die Belgradi dixit, futuram omnino expedltionem contra 
maiestatem vestram et totam Germaniam . . (Hung. aa 1531).

*°) Ивпћ, o. c. стр. S5 и }<8.
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лакше ићи, јер ce баш у тај мах налазио у околини Тренчина Каци- 
јанер с војском, na може и силом приморати Доминића на уступање 
града, a Кацијанеру би то била дужност већ и с тога, што je он из- 
бавио из ропства Доминића, кога су саветници били послали у Беч и 
што je том приликом обећао, да ће платити дуг Доминићу.41) Из ca- 
чуваних споменика није познато, да ли je Фердинанд чинио још што 
у овој ствари и шта je даље било ca Челкиком, јер je ово последња 
-сачувана вест о њему.

Видећи Фердинанд, да не може рачунати на какву знатнију 
помоћ од стране немачких кнезова, покуша, да преко посланика из- 
моли мир од султана. По споразуму с братом царем Карлом пошље 
5. новембра 1531. Јосифа Ламберга и Леонхарда Ногаролу у Цариград 
да преговарају о миру. Према краљевој инструкцији молили су посла- 
ници од султана мир уз обавезу, да Фердинанд плаћа данак на свој 
део Угарске, a не пристане ли султан на то, онда су имали да траже 
од Запоље отштету, na ће ce Фердинанд одрећи за овај мах Угарске 
и вратити Запољи онај део њезин, који je држао у својој власти. Ако 
ки ово не усвоји султан, добили су посланици упутство, да ce одрекну 
и одштете и да захтевају једино то, да ce Запоља не жени и да после 
смрти његове припадне Угарска Фердинанду. Ho Турци не хтедоше о 
измирењу с Фердинандом ни да чују него одбацише све понуде ло- 
сланика и наставише ратке припреме.

Док ce Фердинандови посланици бавили у Цариграду, скупише 
ce угарски великаши да ce међу собом посаветују, на који начин да 
ce учини крај несрећном стању у држави. Вођа ових великаша je био 
Тома Надажди, уз њега пристаде бискуп Шуљок, Валентин Терек 
Павле Бакић и други те на договору у Закању 1. новембра 1531. од- 
луче, да сазову за 31. јануар идуће године сабор у Кенезе. Запоља 
међутим забрани своме присталици Надаждију, да присуствује том 
сабору, a кад Фердинанд примети, да сталежи ни спрам њега не дишу 
пријатељски, забрани и он својим присталицама сваку даљу акцију, 
те тиме покрет у зачетку свом угуши.4*)

Голему војску, коју je пуну годину спремао за војну против Фер- 
динанда, крене султан 25. априла 1532. из Цариграда према Београду. 
Из Ниша отпусти Ламберга и Ногаролу, да и лично саопште Ферди- 
нанду неуспех поверене им мисије. Намера султанова je била, да удари

4‘) О. с. стр. 98.
♦*) Fraknói Vilmos. Magyar orszéggyUlési cmlékek, Elsó kötet crp. 327. ГГечујсни 

бпсвуп павеств краља 10. јаауара 1532. о овом оожрету међу угарскнм магнатима 
те чу  нзиеђу осталог саооштп .dies conucntui alio dictus est in Bercnhyda, fcstum dlui 
Gregoril pape, quo interfuturos audlui ab ore eorum Valentinum Therek et Paulum Bagyth 
plusquam mille equitibus. Hos duos curet maiestas vestra slbi ita coniungere, ne possit in 
eorum fide quidquld dubitare, video enim vtrumquc male contentum de maiestate vestra, 
presertim quod nulla esset domus hactenus eis data, que perpetua esse posset' (Hung. sa
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изнова на Беч. У табору његову je било на 170.000 војника ca 400' 
топова. Али и код Беча ce прикупљала велика сила. Фалачки гроф 
Фридрих доведе 29.000 војника, сталежи Чешке, Моравске и Шлеске 
наоружаше 35.000 људи, од цара стигоше 8000 шпањолских, талијанских 
и холандских најмљеника, a nana Климент VII. пошл>е једног рођака 
свог ca свотом новаца, за коју t»e моћи узети 5000 угарских војника 
у најам и даде две освећене заставе, које ће носити у бој трупе Павла 
Бакића и Валентина Терека.4*)

Ca војском својом приближавао ce крајем јула султан угарској 
граници. Код Осека приступи његовој војсци деспот Стеван те ce по- 
здрави и поклони великом везиру.44) Прешавши Драву упуте ce Турци 
правце у Беч и уз пут су му ce предавали, већином без икаквог отпора 
мањи и већи градови, док 5. августа не стиже цела сила турска под 
град Кисек. У овом граду ce затворио ca неколико стотина људи ка- 
петан Никола Јуришић, који одлучи, да брани град до капи крви. Ве- 
лики везир заповеди, да ce топовима бомбардира град и након три 
дана бомбардовања падоше спољашња утврђења градска у турске 
руке. Сад наложи везир Ибрахим јуриш на тврђаву, али храбра no- 
сада одби овај као и неколико поновљених јуриша. Турцима пође за 
руком, да пробију на неколико места градске зидине; у неколико 
маха су већ и турске заставе заболи ка зидове, али су ипак сваком 
приликом уз големе жртве били сузбијени. Дванаест јуриша турских 
одбили су опсађеници те Ибрахим буде принуђен, да преко изасланика 
својих затражи од Јуришића годишњи данак или једном за увек 2000 
угарских форинта, na ће му поклонити град и дићи опсаду. Храбри 
Јуришић одби понуду Ибрахимову, на што овај наложи нов јуриш. 
С надчовечанским напрезањем сузби Јуришић и овај нападај. Сулејман  ̂
не знајући, да je опсада толико изнурена, да нов нападај не би могла 
издржати ни пола часа, закључи, да дигне опсаду. Да би бар у не- 
колико загладио своју срамоту, направи ce великодушан те обдарм
1532). О нстом предмету цошљу вавештај краљу н баронв Жигмувд Херберттајн в 
U . Леополдздорф 11. јануара, то оцисујућв, како бв ce везадовољство могло стншата 
веле „So wurde auch der Backhit mit Papa vast wolzufriden sein, er sey auch zufriden, eur 
königlichen mayestat Papa abzutrcttenn gegenn Togkhay* (Ibidem). Апекса Турзо пдше 
встог данауистој стварв крад.у : ,,Sl est voluntas maiestatis vestre, vt Valentinum Therek 
et Paulum Bakyth reddat cum petidonibus eorum contentos concludat istic maiestas vestra. 
cum fratre Seredi, qui dicitur esse in curia maiestatis vestre, ex parte castri Tokay et non 
padatur tantam pecuniam snamu (Ibidem).

*•) Buchholtz, o. c. IV. стр. 104.
* ) Hammer-Purgstail, o. c. crp. 666; Thurl József, Török tttrténetirók, I. kötet, Budapest 

1893. стр. 351. У  t o  je  доба a  Запоо>а ca својвм четама повео ва Ердеља акцвју, о 
којој хшше Турзо 20. uaja 1532.: .Joannes rex Transsiluanlam exiuit secundum flumen. 
Keres versus Lyppam, habuit secum Siculos ad duo milla et aliquot bombardas malores, nunc 
ln Lyppa tractat cum Rasdanis, vt inde allquem numerum milltum habere possit." (Hung. 
sa 1532).
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ЈуришиЂа ради показаног јунаштва. Према заједничком споразуму 
извеси Јуришић на градским зидовима турску заставу, на што ce султан 
крене с војском, освоји најпре Шопрон и упути ce према Штајерској.

Код Беча ce скупило око 90.000 пешака и 30.000 коњаника хри- 
шћанских те ce султан не усуди опседати Беч, у толико више, што 
je јесење доба долазило, a опсада би морала дуго трајати. По Угар- 
ској ce није имало више шта робити те ce Турци врате преко Шта- 
јерске робећи и палећи где су год стигли. За турском војском дадоше 
ce у потеру Кацијанер и Бакић ca 2200 војника и нанесу задњим оде- 
лењима турским осетних губитака. Кацијанер, уморен од марша, задржи 
ce у Грацу, a Бакић notje и даље узастопце за непријатељем и гонио 
ra je све до Љубљане начинивши му велике штете, нарочито при npe- 
лазу преко реке Муре.

Још док je трајала опсада Кисека, изашље Сулејман једно оде- 
лење своје војске под заповедништвом Казим-бега на Аустрију. Ово 
оделење je бројало на 150.000 људи, с којим Казим опустоши целу 
Дон>у Аустрију, али на глас, да ce султан вратио кући, потражи и 
Казим-бег излаз из Аустрије. Ha Казим-бега нападне сад војска, која 
je под Бечом била. Турци видећи, да fce ce с тешком муком моћи 
пробити кроз Аустрију ca целим пртљагом, пленом и заробљеницима, 
поубијају 4000 хришћана, које су no Аустрији похватали, затим ce по- 
деле у два дела те један део под управом Фериз-паше умакне срећно, 
a други део на челу ca Казим бегом наиђе на фалачког грофа Фри- 
дриха и претрпи пораз. У боју међу првима паде Казим-бег те остатке 
његове војске окупи после боја Осман-бег и преузе заповедништво 
место погинулог Казима. Између Бадена и Трајскирхена наиђе Осман 
на војску Петра и Павла Бакића, који ce били већ вратили из потере 
за султаном. Павле позна no сјајном оделу и блиставом оружју Осман 
бега међу Турцима, појури према њему, обори ra копљем с коња и 
одруби му главу. Смрт Османова збуни Турке сасвим те хришКани 
сатру потпуно и ове задње остатке Казим-бегове војске. Богато одело 
и драгоцена ратна опрема Осман-бегова припадне no ратном праву 
Павлу Бакићу, као награда за јуначко дело његово.46)

w) Isthuanffi, о. с. стр. 181—183; Jovius, Warhafftige Bcschreibungc allei chronlk 
viidlger namhafftigei Historien und Geschichten, Fcankfurt an Mayn 1570. стр. XXX; Hammer, 
0. c  U, crp. 91—95; Schwandtner, o. C. I, crp. 596. O победп Бакоћевој иад Осмав-агом 
и ш л »  ja  одмат једна брошкра, воја je  величала јуваштво Бавнћево у тои сукобу. 
Брошвра hoch натпнс: Newe zeyttung und warhaffte anzaygung etc. Waffenthat Paul 
Baldes’ bei Baden und Niederlage Kazum Beg’s bei Polthensteln (Apponyl, Ungarn betreffende 
Im Auslände gedruckte Bücher und Flugschriften crp. 255).
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ОД ОПСАДЕ КИСЕКА ДО ПАДА СЛАВОНСКИХ ГРАДОВА 
ПОД ТУРКЕ.

(1532— 1536).
После одласка султанова из Угарске желео je Фердинанд да ca 

целом војном силом, прибраном код Беча, пређе у офензиву, али ce 
војска немачка не хтеде упуштати у даље ратовање него ce набрзо 
разиђе те крал» буде принуђен, да почне ca султаном изнова прего* 
воре о миру. Свршетком 1532. пошље потајно Јеронима Задранина у 
Цариград, да султана придобије за мир, a у исто време пошље Каци- 
јанера, Бакића, Салаји-а, Маћедонца и Марка Бека у Међер, да ce 
састану ca Запољиним изасланицима и да уговоре ca Запољом при- 
мирје. Пуномоћници оба краља ce споразуму о примирју и реше, да 
ce 7. фебруара 1533. састану у Пожуну, где ће ce појединости омиру 
утврдити. И за преговоре о миру одреди краљ Бакића као изасланика 
свог. У први мах су преговори имали велика изгледа на успех, али у 
сред договарања пуче глас, да je Задранин у Цариграду склопио мир 
с Турцима. Ова вест озлоједи Запољине изасланике у толикој мери, 
да су прекинули даље преговоре ca Фердинандом.1)

Султан je хтео да почне рат у Азији na ce бојао, да ће ra Ферди- 
нанд с леђа напасти, с тога пристане на мир тражећи од Фердинанда 
као услов миру, да му пошље кључе од Острогона. Фердинанд no- 
шаље одмах Корнела Uienepa у Цариград, даде му острогонске 
кључеве и наложи му, да у заједници ca Задранином утврди мир. Турци 
су имали у Азији пуне руке посла те су t o k o m  1533. године изјавили 
пристанак свој на измирење, али кад Шепер 1534. затражи од султана 
санкцију мира, нађе у Цариграду сасвим промењену ситуацију. С једне 
стране посланици Запољини Вербеци и Ласки, a с друге стране вест, 
да ће доћи опет до рата између цара Карла и француског краља 
Фрање, променише сасвим држање султаново према Фердинанду. Осим 
тога je бојазан, да ће Фердинанд напасти Турке, док ce они баве у

*) Насворо aocue овога дођв до оружавог сукоба взмеђу обе страввв. Прнста- 
двде Запољнне опколв у  Палотн Владвслаоа Море-а, ва што ce Сал&хазв, Вапентвв 
Терек н Павле Баквћ креауше са 2000 људв в ослободе Цалоту од оасаде (Dr. Kretsch- 
mayr Henrik. Adalékok SzapolyaJ Jànos kirüy tOrténetéhez, Tdrténelmi Tär aa 1903. стр. 56).
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Азији, престала, јер ce војска турска вратила из Азије, те султан одго- 
вори Шеперу, да je Угарску поклонио Запољи и да не може о њој 
преговарати ca Фердинандом. Ho да би ce ипак решила распра између 
Фердинанда и Запоље, пошље султан пуномоћника свог Алојза Гритија, 
да изглади диферекције и одреди границу између оба краља.

Грити ce крене јула 1534. у Угарску да изврши поверену му мисију. 
Собом je повео угледан број војника као пратњу и упути ce npe свега 
у Ердељ, да ce састане ca краљем Запољом, који ce тамо налазио. У 
Врдељу ce понашао као крволок, те je свугде, где ce год појавио, 
изазивао највећи страх. С почетка je народ приступао најпонизније 
моћном тиранину, али кад овај даде војводу ердељског Имру Цибака 
мучким начином убити, прекипело je Ердељцима те на челу ca Стефа- 
ном Мајлатом дигну устанак против Гритија и после дуже борбе за- 
узму 29. септембра град Међеш, ухвате у њему Гритија и убију ra. 
Ha двору Фердинандову je наступила велика радост, кад ce рашчуо 
глас о смрти султановог пуномоћника и љубимца. Фердинанд ce надао, 
да ће сада султан за казну одузети од Запоље земљу na je дати н>ему 
ка управу. Осим тога припомогне, да ce и међу Запољиним пристали- 
цама рашири уверење, како je Запоља пао у немилост код султана 
те више н>их пређоше услед тога Фердинанду. Запоља ce одиста на- 
лазио у теснацу и трудио се.да no сваку иену склопи мир ca Ферди- 
наидом, но овај je све покушаје измирења одбио. Султан пошље Јунис- 
бега, да испита тачно, ко je крив Гритијевој смрти, али ce међутим у 
папирима везира Ибрахим паше, пријатеља Гритијева, којега je султан 
дао погубити, нашло писама, која су теретила Гритија те султан оду- 
стане од намере да свети смрт његову.

Није нам тачно познато, како ce за време нападаја султанова на 
Кисек држао Стеван Балентић и његови банатски Срби. He зна ce. 
да ли je и он узео активна учешћа у ратним догађајима, али ce поуз- 
дано може утврдити, да ce при крају 1532. године и он био покорио 
Запољн. Више података сведоче о томе. После одласка турске силе 
из Угарске наложиојеб. новембра 1532. крал> Фердинанд Ивану Каци- 
јанеру, да врати у верност градове Петра Перињија и Балентића, a 
28. јануара идуће године писао je Владислав Море, како je Балентић 
једног човека његова предао присталици Запољином Петру Овчаревићу.*)

*) Hung. за годвву 1552. п 1533. У  наводу краљввог пвсма, послатог Кадпјанеру 
стојв : „Item quod castra Petri Pereni et Rasciani lllius, qui se obtulit ad fidelitatem maie
statis regiae cum castris Soimos et Lyppa prius ad deuotionem maiestatis suae redlgantur4, 
a Владвслаи Mope asme ва Палоте Томи Салахаавју .Nouitates vero has domlnationl 
vestre reuerendlssime scribere possumus, Casparem Donath, familiärem nostrum, ad nos de 
Buda venit, quem Stephanus Balentygh captluum apud Petrum Ocharowyth relinquerat et 
dicit, se propriis oculis vidisse, vt fllium domini Petri de Peren Bodam adduxerunt, quem 
Joannes pro obside, vt prefatus domlnus Petrus de Peren perpetuam fidelitatem ipsi Joannl 
obseruabit, tenere wl(*.
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Па и доцније, септембра 1533, при набрајању Запољиних војвода, 
ставља Севастијан Пемфлингер међу њих и Балентићево име.*) Али 
приврженост Балентићева Запољи није дуго потрајала. При крају 1534. 
споразумео ce изнова краљ Фердинанд ca Балентићем, написао му 
донацијонално писмо и предао ra Бакићу, али ce Бакић морао најпре 
обвезати, да Hefce дати то писмо Балентићу дотле, док не испуни 
обећања, која je Фердинанду задао.*) Поновно приближење Балентића 
Фердинандовој странци покрене краља Запољу, да раскрсти ca нестал- 
ним властелином овим те почетком 1535. нападне с војском на Липово, 
ухвати Балентића и баии ra у великоварадску тамнииу, где ra je држао 
дуже време na ra онда даде уморити.6) Краљ Фердинанд je мирно 
гледао шта ce догађа ca Балентићем и није ни покушао да ra спасе 
од пропасти.

Павла Бакића je болела зла судбина српских досељеника у Угар- 
ској, чије je стање скоро једнако тешко било под Фердинандом и За- 
пољом као и под Турцима. Где год je могао заклањао je Павле своје 
сународнике. Човечност и родољубље његово познати су били no 
свима крајевима угарским na су ce поједини српски ратници отимали 
да служе под његовим заповедништвом. У време султанова похода

*) Иемфлннгер пнше вз Дијошђера 4. септ. 1538. врал»у о опасноств, која прети 
Мухачу н Хусту „Gentes partis aduerse sunt prope duo milia tarn peditum, quam equitum, 
quorum capitane! sunt Joannes Doczy, Steffanus de Bathor Szomlay, capitaneus de Lyppa 
Valinthi Stepan, Paulus ac Gothardus Kun, gentes Emcrici Cybak et quidem budensls capitaneus 
pixldariorum . . . (Ibidem).

4) Иввћ, o. c. crp. 152.
•) Verancsics Antal, Osszes munkàl, II, стр. 89. У  Бечу cy 6. марта 1635. вспнтв- 

вале војне власти једног уходу, који ce од 14. до 22. фебруара бавно у  Ведихок 
Вараду. Изиеђу осталог рекао je ухода : „Der Walindtt Dissdipan, so Lippa innen gehabtt, 
ist zu Wardein im schloss gefangen, tn eynem gewelb vnd es hutten drabantten sein. Es h*tt 
ein altter Rayz, sol reych sein, für in gepetten den weyda, auch für in wollen bürg sein,
aber noch nix statlichs aussrichtten mögen........  Themesswar hatt innen Petrowytt Petter,
sol des weydas freunndtt sein, auch Lippa vnd lest die Rayzen, eo doch kawm einwenig 
verschulden, batdtt hencken, den man vorhin nlt mithon hat dorffen, als Walendtt Dissdipan 
daselbst purckgraff gewcsst“ (Hung. за 1535). Србв cy иного жалалв за Балевтвћем. У  
пвсму Мнхајвла Бидвја вз М увкача 24. фебруара 1635., уаућевом ва Ивава Кацвја- 
uepa, пвше »didt edam (explorator), Joannem predpuam confidentlam ln Rasdanis habere, 
nam sex praedpuis famulis Stephani Baliinthil, quem captiuum tenet, singulls pro centum 
equls ad tres mcnses solucionem fecit, cum quibus nititur necessitate expostulante colonos 
Rasdanorum vnluersos ieuare, qui tarnen, vt lntelllglmus, non admodum bono animo sunt 
erga Joannem, dicebant enim inter sese dauculum, quod si eos insurgere cogeret, in eius 
perniclem insurgerent, nam Uli nlmium trlstantur de captluitate ipsius Stephani BalinthiiH 
(Ibidem). Вравчвћ o bше Бааевтвћево име „Szteppan Balintlthy", a Ћорђе Сремац 
„Stephanus Balintitt* na таво ce аову (Bällntitt) в  данаш&в баровв БадевтвКн у  Nagy 
Emyó, коЈв су двревтнв потомдн Стеваноин. Поревао Балентвћа у  делу Ивана Нафа 
Magyarorszég csaladai czimerekkel és nemzedékrendl täblakkal (Pest IS57. стр. 131) прива» 
заво je ветачво. Стевана Валентнћа спомв&е в  десвовски поменвк (Гласвнх српског 
ученог друштва књвга 42, стр. 44. Београд 1875).
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■на град Кисек био je у турској војсци велик број Срба, од којих су 
многи на глас, да ce у близини налази Бакић ca српским четама, 
остављали турски табор na прелазили Бакићу. Више пута су ови ускоци 
услед недовољног обавештаја залутали у табор другог ког заповедника 
Фердинандова, који су у таким приликама поробили српске прибеглице 
a неке шта више и поубијали. Прибеглице српске су носиле собом 
своје драгоцености, што су капетани аустријски знали, na су их npe- 
тресали и отимали њихову имовину. Бакић je с тешким срцем гледао 
свеколике патње својих сународника те ce 17. децембра 1532. обрати 
краљу писмом, прикаже му, шта ce све чини ca Србима и замоли ње- 
гову заштиту. Особито ce тужио у писму на шопронског капетана 
Хараха, и ујварског заповедника Ламбергера, који су најревносније 
гонили српске досељеннке.*)

Међу магнатима угарским заузимао je Павле no богаству своме 
једно од најодличнијих места. Силне драгоцености донео je собом у 
Угарску још при прелазу из Србије, a у току ових десет година умно- 
жио je у знатној мери своје имање. Краљ Фердинанд му je, ценећи 
његов рад, ишао сваком приликом на руку да прошири што више 
имање своје. У току 1532. поклонио му je град Сомбатхел», али му 
није издао конфирмацијонално писмо те Бакић 31. децембра 1532. 
замоли из Међера краља, да му потврди поседовање овог града.7) 
Краљ ce одазове овој молби. Донацијоналним писмом од 11. фебруара 
1533. изда званичну потврду, да je Сомбатхел» уступио у посед Бакићу, 
резолуцијом од 19. октобра 1533. даде му крал> један део прихода од 
града Ујвара,8) a повељом од 11. новембра 1534. потврди сва добра, 
која je Бакић дотле уживао и у потврди похвали држање Павлово и 
браће његове у боју против непријатеља. Између осталог истакне крал>, 
како су Бакићи оставили велику удобност и презрели угледан положај 
у Турској за љубав хришћанске вере, како су ce храбро борили и како 
су два брата Павлова (Манојло и Комнен), погинули на разбојишту; 
због ових жртава, које Бакићи поднесоше у служби хришћанској, по- 
тврђује краљ сва добра, градове. замке, тврђаве, вароши и села, која 
je БакиЂ добио у разно доба од краља Људевита и Фердинанда, сва 
та имања потврђује на уживање и ca свима наследничким правима, 
потврђује и даје Павлу, супрузи му Теодори, кћеркама Марији и Ан- 
гелини и браћи његовој Михајилу и Пeтpy.,)

Да би наплатио огромне услуге Бакићеве, није ce Фердинанд огра- 
ничио само на поклањање пространих поседа и награда у новцу него

•) Иввћ, о. с. стр. 103.
^ О. с. стр. 104. и 118.
•) Benigne resoluttones (Orszàgos levéltir y  Будвмавштн); Ивнћ, o. c. стр. 108—110.
*) Др- Јован Радонић, Првдозв aa всторвју Срба у  Угарсвој у  X V I., X V II. в 

XVTU . ввку, Новв Сад 1909. стр. 3.
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му je и иначе давао разне олакшице. Богаство Павлово ce састојало 
осим у поседима и драгоиеностима још и у марви, те кад je маја 1535. 
хтео Павле да један део своје марве, 2000 комада говеда, претера у 
Аустрију, изда Фердинанд 29. априла те године налог царинару Хансу 
Мознеру у Алтенбургу, да од Павлових волова не захтева царину него 
да му изда сведочанство, као да je ллатио да ra неби други царинари 
задржавали.10)

Због питан»а о поседу долазио je Бакић често пута у сукоб ca 
својим суседима. Овда-онда je дизала краљица Марија тужбу код брата 
Фердинанда против Бакића, што je узимао десетину и од оних људи, 
који су живили на њеном поседу. Оваке тужбе против Павла стизале 
су нарочито 1531. и то не само од крал>ице него и од Алексе Турзо-а, 
no чијем су имању Бакићеве неплаћене чете пустошиле. Према тужби 
краљице Марије одузео je Бакић 1534. године једно село њезино, које 
je припадало оварском спахилуку њеном и на земљишту тога села 
почео je да зида себи дворове.11)

За време дуготрајних преговора Фердинандових ca султаном и ca 
Запољом одржавао je Бакић везе ca српским познаницима својим у Typ* 
ској, и ако ове везе нису биле тако честе и нису имале више ни при- 
ближан значај оним везама у време рата. Ha двору своме имао je Бакић 
секретара за превођење писама, добивених од Срба из Турске, ca српског 
на латински na je слао те преводе краљу Фердинанду. Једно, српским 
језиком писано писмо, послао je краљу 10. новембра 1534. и то у ори- 
гиналу, али ce у пропратном писму извинио, да с тога није превео 
писмо, што му секретар није код куће, a осим тога на двору краљеву 
je Никола Јуришић, који зна читати српски те ће он и ово писмо

,0) Ungarische Gedenkbücher у  бечком коморском архвву за годану 1634—1540. 
Цела белешка гласв: „Beuelch, das Bakith Paul zway tavsent ochsen frey weidn lassen 
solle. Getrewer lieber. Wir haben aus beweglichen wrsachen vnnserm getrewen lieben Pauln 
Bakith bewilligt, dass er yetzo discn gcgenwirtigen sumer zway Uwsent ochsen, die ime 
zuegehorig sein, aus unsern cron Unngern und durch unnsern dressigisten zu Attenburg 
dreissigist vnd aller annder beschwarung frey herauff in Österreich oder wo ine gelüst, treiben 
lassen mög unnd emphelhcn dir darauff mit ernnst unnd wellen, wan gedachter Paul Bakith 
die berurt antzall ochsen herauff aus Unngem durch unnsern dreislgisten zu Altenburg treiben 
lassen wirdet, dass du des dreissigistn von soliche antzall unangeforder und frey durch
passieren lassest unnd ime oder den seinigen geburlich dreissigist-zettl, als ob derselb bezallt 
wäre, gebest und zuestellst, damit er an anndern dreissigist stetten nit aufgehalten werde 
unnd nicht weniger von solicher antzall ochsen, wass dauon dreissigist geburt, in den raittung 
empfang und ausgab stellest, das solle dir in kunfrtiger deiner raittung auf geburlich des 
Paul Bakith oder der sondern urkhundt für guct angenohmen.“

»*) Ивпћ, o. c. стр. 92. H 113; Hof- Kammer- Archiv y  Бечу, Hungarica Miscellanea 
aa 1534. □ 1535. Баквћ je више пута, кад му у  време ue вададу алаћу aa вајамшхчке 
чете његове, умео пљачком суседвнх вкања да прехравв своје војиике. Тако je 
октобра 1631. отео од сељака вз остроговске околнае 200 вомада говеда (Regestik 
a kulfoidi levcltàrakból стр. 47.)
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протумачити. Везе je подржавао Бакић и ca осечким Србима, који су 
му преко једног уходе јављали новости.1*) Турцима je познато било, 
како им je опасан противник Бакић те су настојали, да му ма како 
дођу главе. О овоме дозна и Фердинанд те писмом од 24. јуна 1533. 
упозори Бакића, да ce добро чува јер му Турци стављају замке.18)

Осим ових веза ca Србима у Турској стојао je Бакић у додир> 
и ca српским логлавицама у држави краља Запоље. Ca својим старим 
пријатељем Петром Овчаревићем и лично ce састајао за време при- 
мирја. Овчаревић му je приликом састанка доносио разне новости, које 
je Бакић достављао краљу Фердинанду. Према писмима Павловим од 
11. и 31. јануара 1533. очекивао je он тих дана посету Овчареви^еву.14) 
И ca Јакшићима je био у вези. Tokom 1533. године испросиоје Павле 
једну кћерку Марка Јакшића за свог најмлађег брата Михајила, али ce 
сватови морадоше одгодити, јер краљ Запоља није хтео дати дозволу, 
да ce кћерка његовог властелина удаје за присталицу краља Ферди- 
нанда.16) Стојао je даље у вези и ca српским калуђерима, који су за 
време примирја долазили к њему из Турске чешће пута, било да 
купе милостињу за манастир, било да штогод тргују. Априла 1534. 
посетило ra je неколико калуђера, међу њима дође и један епископ 
из Турске, да замоли од Павла заостатак парохијала, који му je Павле 
плаћао, док je био у Турској, a почетком 1536. посетило je Бакића, 
према његову писму од 20. фебруара, у току од једне недеље три групе 
калуђера, од којих je једна група дошла из Свете Горе, друга из једног 
манастира ca границе Србије и Бугарске, a Tpefca из неког манастира 
у београдском санџаку.1*)

У ово време нестало je деспота Стевана ca света. О његовој 
матери деспотици Јелени нема вести после оног заробљења. Исто тако 
није ништа познато ни за брата његова Ђорђа од Брода. Стеван je

" )  Иввћ, о. с. стр. 124. в 133.
) Hung. sa 1&J3.

l4) Ивпћ, о. с. crp. 105. п 107. 0  састаику Бавнћа ca Овчареваћем говорв н Јован 
Кацојаеер у  аосму свом из Трепчпна 14. јануара 1533. годвне, уирављеном кра.гу 
Фердпнанду: „Vnnd nachdem der Otscharabikh eur khunlglichen mayestat turkicher khund- 
schaffter, den eur mayestat obersten hofmaister her Wilhalbm freyherr von Rogendorf verschiner 
zeit bestelt hat, yctzo gewisslich zu Ofen mit dem turkhischen khrigsvolkh annkhummen ist, 
so hab ich mit herrn Bakhitz Paullen souil practlcirt vnd dahin beslossen, das ich gannzlich 
verhoff, er bemelter khundschaffter werde in wenig tagen aigner person herauf zum Bakhikh 
khumen und sich nichts verhindern lassen vnd ime alssdann alle getegenheit des Turckhen 
thun furnemen, vngezwelfelt nach aller lenngs berichten, darnach sich eur mayestat in 
khunfftiger fridens handlung auch dester'staülcher zu halten wissen. Dergleichen hab ich ime 
in abslag seines khundschafft gelts vnd schulden zway hundert gülden In goldt entliehen zu 
geben verordnet.*

'•) Ивнћ, o. c. стр. 155.
*•) O. c. стр. 120 — 123. n 135.

8
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био ожењен ca Катарином Баћањијевом,,т) али ce не зна, да ли je имао 
деце. У један мах je изгледало као да ће ce и деспот покрај Балентића 
прнближити Фердинанду. Стојећи у лријатељству ca присталицом За- 
пољиним бискупом Симеоном Ердедијем, договарао ce с н>име године 
1530. да заједнички пређу на страну Фердинандову,1®) a у мају 1531. 
слао je свог посланика Павлу Бакићу и покушао, да ce преко Бакића 
измири ca Фердинандом, али je и тај покушај остао без последица.1*) 
Идуће године je настојао да ce преко Терека приближи Фердинандовој 
странци,10) но преговори ce и сада разбише. После овога ce деслот

>f) 0  супруав деспота Стевава дозвајено свега из два трв саомеввка всторвјсв*. 
У  пвсму Јовава К&цвјанера од 27. фебруара 1535., управљевом вз Кошвца краљу 
Ферддвадду, стоји иокрај осталог: „Eur kuniglichen mayestät (ragen genedigists wissen, 
das Niclas Gussitz, so yetzo auf Pressburg llgt, nun lennger dann ein gantz jar eur kuni* 
glichen mayestat gefanngner ist, der bltt eur kunigliche mayestat seiner gefennckhnuss gne- 
digist begnaden vnnd ledig lassen, mit disem erbietten, das er sein lebennlanckh nit wider 
eur kunigliche mayestat sondern derselben trewllch dienen, auch seiner hausfraw schwester, 
so der despot zu einem gemahl gehabt, zu eur kuniglichen mayestat gehorsamb vnd getrew- 
hait zu bewegen, sein muglichen vnnd treuen vleyss ankheren, sich auch des gnuegsamblich 
gegen eur kunigliche mayestät vcrschreyben unnd verbürgen w ill“ . Десвотаца српска c* 
соомвње н августа 1536. (код Геваја, о. с. стр. 129 .che la dispotessa de Seruia poi che 
cum le terre et fortezze sue era rlcomandata al gran signor, che la regia maicsta non se ne 
habia de impazar. . . Освн тога je сачувадо једио ввсмо десоотвчнно, авсаио 1. 
марта 1542. у^Стоном Веограду н уорављево брату њеаваом фраи»п Баћа&вјт. Овде 
ce ова потовсала Catharina de Batthyan, condam despotissa (Hung. aa 1542). Напосдетку 
b  Иштванфи соомиње y  датаравом делу ва crp. 168, да je Улама nama освојво од 
Кеглевпћа год. 1543. Беду Стену, коју je овај мало npe тога отео од Катарвне 
Баћа&в, удоввде српског десаота Јована. Иштванфв je а&ненво вме деспота Стевана 
ca вмевом оца његова.

F. В. von Bucholtz, Geschichte der Regierung Ferdinand des Ersten, Vierter Band. 
Wien 1833. стр. 70.

**) Hung. за 1531. Гевералн Рогевдорф, Фелз н Херберштајн јавишо вз Беча 
25. маја 1531. краљу Фердннанду, којв ce валавво у  Upary „Vnd so wir am herauf 
ziehen zu Raab vber nacht gelegen, hat vns Bakhit Paul aber von ainer bchaussung ermont 
vnd gebetten vnd Papa oder das schloss, so der Stcffan Pemflinger stief vatter innen hat. 
begert, auch an vns gesint, das ime eur maiestät die einkhomen des bisthumbs Raab, so die 
khunlgin Maria innen hat, volgen het lassen, gegen bezallung vnd vnderhalltung (als weyt 
dasselb raichet) seiner hussarn vnd In anderweg. Er hat vns auch zu uersteen geben, das 
sich Horwat Janusch, welher waan zum Grytz (sic) gewest vnd der dessepott eur maiestat 
ergeben wollen vnd deshalben ire potten bei ime gehebt. Was eur maiestat nun darauf zu 
handlen gelegen sein wil, das stellen wir derselben in ir gnadigs bedenkhen*.

*°) Kpao> Фердлиаид пвше 14. дедеибра 1532. Иваву Кацијаперу, зекалском 
кааетаву у  Кра&ској u врховиои капетаву доњоаустрнјскои .Vnnd nachdem sich 
Wakyth Pawl vnnd Zalai Janusch darinnen so trewlich vnnd geflissen bemuen, wie du schreibst, 
so haben wir inen desselben hiebey nach deinem gutbedunckhcn yeglichen sonnderlich gne- 
digisten danckh zucgcschriben, weihe schreiben du inen anntwurtten wirdest wissen . . 
Verrer haben wir Terek Valennts hanndlung mit dem despoten zu gnedigen gefallen ver- 
stannden ; wir weren auch genaigt, zu furdrung fridenns vnnd ruee, bemellten despoten mit 
ainem gesloss, wie er begert, zu uersehen, so wir aber derzeyt khains wissen, so wellest 
dich mit vnnsern reteu in Hungern dauon beraten, was sy maynen, das im zu geben wer.
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још на неколико места узгред спомиње. У писму Петра Кеглевића, 
управљеном 24. октобра 1533. Фердинанду, описује ce пут једног no* 
сланика, који je из Цариграда преко Босне дошао у Славонију и свратио 
деспоту, a у јулу 1534. кретала ce једна чета од 1000 војника, које 
Срба које Турака, из Срема према Будиму и у пратњи њиховој нала- 
зио ce и деспот Стеван ca 200 коњаника.**)

За време напаааја турског на Кисек, кад je концентрисана била 
сва војска Фердинандових присталица под Бечом, ca успехом je напа- 
дао деспот некоја суседна места у Славонији.**) Од босанског санџак- 
бега добијао je у више маха војничку помоћ те ce ca својим четамаи 
ca том помоћи турском дизао на околне славонске великаше, приста- 
лице Фердинандове, na je отимао градове и замке њихове, неке силом, 
a друге преваром. Санџак бег Хузрев хтеде да дође у посед тнх мно- 
гобројних градова и пространог имања деспотова na да онда покори 
и остала славонска места. Стога ce у току 1535. завади ca деспотом, 
крене војску на њега и убије ra.,s)

dasselb auch daneben dein selbst gutbedunckhen, vnns von stund zue schreiben, vnns dar
nach dest pass haben zu entschliesscn. Dann was wir ime hierinnen thuen vnod geben 
khönnten, weren wir gncdigclich genalgt . . (Hung. aa 1532).

*') Hung. 1533; Ивнћ, o. c. стр. 126.
•*) Сачувано je o томе ивсмо Јовава Тахвја, управљсно aa Пакраца 4. августа 

1532. Стефаву Мајлату. Пасмо ово гласв : „Magnifice domine, filli nobis obseruantlssime. 
post salutem ac nostri commendacionem. Conatus omols erat, dominado vestre magnifica ve
nire ad Welyke, nunc tempus est et nimium placet, si dominacio vestra magnifica venire 
festlnauerit, quia dezpotus maxime apparatur et terTam istam more Thurcanun depredare 
et occupare conatur, didt, quod a cesare sibi commlssum ac datum est. Credimus deo auxì* 
liante cum ceteris dominis el resistere po&sumus. Chorgo et Berzwnnczi dnerata sunt, sed si 
Pekercz et Welyke cinerabuntur, nesdtur, quid est agendum nobis. Superinde cum domino 
Thoma Nadasdi curam adhibeatis, famam hanc ceteris dominis publicetls, domino Ludoutco 
Pekry et aliis dominis slmillter, superinde nobis reladonem fadatis et eandem felicissime 
valere optamus. Datum in castro nostro Pekercz, dominico in profesto boatisslme Marie 
Vlrginis de Niue, anno domini 1&32. Joanaes de Thah, gubernator prìoratus Auranae etc. 
manu propria." (Orszigos ievéltir, BelUgy, I. Fase) Освм то га јеез 1632. годдие сачувано 
још једао ижсмо, које je у  друштву ca Пехром Маркошем пнсао Томв Надаждвју 
Пасмо ово гласв : .Magnlfice domine, frater et amice nobis confidentissime, satutem et nostri 
commendatlonem. Adhibit magnificentiam vestram Qemens Uteratus, homo nostcr, nostro 
nomine magniflcentie vestre de negodo nostro certa rdaturus. Rogamus igltur magnificentiam 
vestram, illi fldem omnlmodam adhibere nostri ob intuttu velit, non alle nisi que a nobis in 
dicendo accepit est rdaturus. Eandem felicissime valere iooga per tempora cuplmus. Ex 
Naghffalw in festo Sancii Marci Ewangeliste 1532. Stephanus Berizlo etc. Petrus Markws de 
Kereksalas etc.“  (Orszigos Ievéltir, Nidasdy gyUjtemény).

**) O сувобу ca савџах-бегом и смрти деспотовој има аодатажа у  деау De 
Turcarum moribus, epitome Bartholomeo Georgeultz Peregrino Autore, Lugduni MDLUl. стр. 
14G. За  сирт деспотову созаајемо aa два онсча барона Наколе Јурвш вћа. Јавл»ају)\н 
августа 1536. краљу за оромлу Турака у  Славоавју, велн Јурвш ић аамеђу осталос: 
«Ich hab ewr genaden zu yeder zeit des Turggkhen handlung ln Windischlanden geschrlben, 
als vH es mir muglich ist gewesen, zu erkhunden bisheer, ln dlser stund khumbt meines
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Смрт деспотова поспужила je Турцима као изговор за провалу у 
Славонију. У пркос примирју, које je владало између краља Фердинанда 
и султана Сулејмана, удари средином 1536. године босански паша 
Хузрев-бег с великом снагом на посед убијеног деспота Стевана. Неки 
су ce градови деспотови предавали без борбе, али су ce многи јуначки 
одупрли непријатељу. Силу своју уперишеТурци најпрена град Добор, 
a кад њега освојише, начине мост na пређу преко Саве. Брод, Новиград, 
Кобаш и Арки падали су пред турском војском један за другим.*4) У 
Славонији ce сјединила Хузрев-бегова војска ca четама Мехмед-бега, 
београдско-смедеревског паше, који доведе босанским Турцима у помоћ 
30-40.000 л»уди. Сада су Турци намеравали, да npe свега заузму сва 
добра деспотова na да ce онда крену у Будим.*6) Али освојењем де 
спотових градова није ce задовољила турска војска него je мападала 
у Славонији сва имања, на која je наишла. У току августа и септембра 
заузеше Турци ова места: деспотове градове Добор, Новиград, Арки, 
Брод, Дубовац, Дубочац, Кобаш, Стару Градишку, Краљеву Велику, 
Виницу, Петиње град, Палину и Плетерницу (неки градови деспотови

schwagers herrn Franzen von Wathian diener mitsambt meinem dlener ainem, die zeigen 
glaubwürdig an, wie die ‘Turgghen herr dieser der Saw die schlosser, so sy eingenomen, 
besezt vnd nämblichen in den ainen schloss trefflich geschutz, so des despoten saligen ist 
gewesen, gefunden, mit demselligen geschutz sein sy dem leger zuegezogen, darinn die 
windischen herrn mit irer macht gewesen sein. Wie die windischen herrn des wargenomen 
haben, seien sy von stundan aus iren leger gewichen vnd ain yeder seiner vesstigung zuege
zogen, die Turgkhen haben sich auf daselbig ort gelegert*4, a 12. августа ппше: «Ich hab 
khain zweiffl, wann die khuoigliche maiestat den Turckhen auf den frldt ermanet, so wurt 
er der khunlglichen maiestat dise antwurtt geben: der desspot war sein dienner gewesst 
mitsambt ändern edlteuten daselbstumb vnd dieweyl sy mit tot abgangen sein, darumb het 
er ire heuser eingenommen . . .* (Hong, aa 1536).

**) 0  спремаау турском, да нападну ua Славонпју, вмамо веств у  пвсму Xu- 
јеровима Ласког од 23. апрвла 1586, послатом вз Кежм арка краљу фердввавду. У  
ивсму стоја: .Turca post suum nunc reditum sandzacos mutauit, rediit iterum NandoraJbam 
Mehmethbccg Aiasbassycz, qui ibi ante biennium prefuit, Vsterbeeg iuit ßossnam.eo ordine, 
ut Sclauoniam depredaretur. . Освм тога je 9. jyea јавио Турзо, да ce мвогв Турцв 
окупљају у  Срему a Хрватској, а Иван Ппхлер пвше SO. јуна 1536. вз Мехова Кд- 
цпјанеру „ . . . dass sich der wascha aus Wossn mit anndern zwaien wascha mit dem von 
Mustar vnd Swonitschki vor starkh zu ross vnd zu der fuess versamblt vnd sein gen Kleobno 
ankhomen, man hab auch allen volckh in Wossn, ochsen, paripen vnd zu der fuer des gc- 
schuz zu fuern teiglichen mit gwalt genomen worden . . .* Краљу je јавво п Павле Бакић 
пз Papa 21. јула „Nouus rumor ad nos ailatus est, quidem precipuus seruitor noster hinc 
ad oppidum Rachkewy se contuterat, medio cuius quidem amlcus noster probus virque 
admodum chrisiianus, nobis intimauit, apud eum quendam Thurcum fuisse, qui non tonge 
ab urbe Constantinopolitana per Thurciam exiisset. referens dicto amico nostro, XXX vel XL 
millia Thurcorum nunc exire veile daudistine tarnen, exitus autem corum famam vnam hanc 
dlxlt, quod scilicet Budam obsiderc imperatoremque eorum conseruare vellent . Пст<>> 
добво je Бакић јавао диорскви савстиацвма: Vcnit ad nos quidem homo de Rachkewy, 
Georgius Sowago nomine, qui rctulit, verum esse, Thurcas in Hungariam cum XXX vel XL 
mille numero exituri, dixit eciam primitus Sclauoniam ad occupandum nonnula bona despoti, 
velie exire et Ulinc tandem versus Budam pergere velie . . (Hung. za 1536).
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остадоше ипак незаузети, као Костајница и Дубица, даље освојише 
Иванково-град Фрање Заја, Ведемље, град Владислава Море-а, Запољу, 
посед Јована Боркафија, Геренду Дијонизија Гињана, Вратну Николе 
Хорвата, Берчин Петра Поприлвића, Горјан и Подгорач Петра Маркоша, 
Седлак Јована Хорвата, Корођ Марка Јакшића, Суботски град Бер- 
нарда Хењеји-а и Саговину Фрање Тахија.“ )

У Броду оставише Турци 1500 људи, од којих су трећина били 
бешлије, друга трећина азапи, a остали мартолози. Броду су давали 
они велики значај и хтели су од њега да створе онакав исти центрум, 
какав je био Београд за своју околину.") Неке градове као Виницу, 
Вратну и Геренду (Бабину Греду) спалише, a друге као Добор, Брод, 
Арки, Плетерницу, Новиград и Гарчин утврде и поседну војском. Осим 
тога утврде и јаку посаду ставе у граду Св. Ђурађ.**)

**) У  пвсиу Бакнћеву из Ђура 10. августа 1536. стоји .In partibus nandoral- 
bensibus Thurce cum XL vel XXX millibus hominum congregarentur, quorum preses 
Mehmethbeg csset eius animi, utprimum ad occupanda bona despotis, Sclauonie habita, per* 
gerent et ex lllinc tandem Budam. Ex hac igitur te cognosdmus, vcrba ipsius Sowago vera 
fuisse, nam iam Thurcc usque ad septem castella cum castro despoti Brod dicto, utl eius 
resideutia erat, potite sunt. Similitcr et allud quoddam fortalldum trans fluuium Zava, Kobaz 
dictum, erexerunt. . a v  додатку тог оисма онше: . . . .  venit ad nos quidam ex Scla- 
uonia referendo castra infrascripta, que despotis eranl, per Thurcas esse expugnata: Dobor. 
Brod, Arky, Plethemycze, Wywar, Garcyn, in hiis Thurcc homines proprias reliquere ; item 
Vynych, Wrathna, Gerenda, hec combussere. In decimo fortalìcio Kobaz dicto trans fluuium 
Zawa existenti, quod nunc reformarunt, homines eorum deseruerunt. . (Hung. za 1536). 

м) Иввћ, o. c. crp. 163. 
tT) 0. c. стр. 162.
“ ) Ibidem.



IX.

ОД ПАДА СЛАВОИИЈЕ ПОД ТУРКЕ ДО СМРТИ 
ПАВЛА БАКИЋА.

(1536— 1537).
Велики услех, који Турци постигоше у Славонији, покрене не- 

сталнога властелина угарског Валентина Терека, да остави краља 
Фердинанда и да пређе на страну турског савезника и штићеника, 
краља Запоље. Већ у септембру 1536. године докучио je Павле Бакић 
преко својих ухода, да Терек ради на споразуму ca Људевитом Пекријем 
и загребачким бискупом Ердедијем у ствари заједничког преласка За- 
пољи, који fce у том случају преузети на себе обвезу, да штити Сла- 
вонију од Турака.1) Овој вести Павловој није на двору краљеву нико 
хтео да поверује. Међутим лочне Терек отвореније да иступа ca својим 
плановима. У суседству његову имао je неколико градова властелин 
Фрања Каполнаји, који je недавно био навукао на себе срџбу Ферди- 
нандову, али су несугласице брзо биле изглађене. Ha посед Каполна- 
јев удари почетком октобра Терек ca својим четама, a замоли помоћи 
и од Запоље. Краљ Запоља je љуто мрзио већ од ранијих времена тога 
Каполнаја, те радо прихвати молбу Терекову и пошље му потајно 
војничку nOMots за борбу, у коју je овај загазио.

Од сада ce гомилало све више знакова, да je Терек изневерио 
Фердинанда. Заман ce он изговарао у први мах, да напада Каполнаја 
no жељи Фердинандовој, у његов табор ce стицало све више приста- 
лица Запољиних. Жупаније барањска, толнанска и стонобеоградска, 
које су држале уз Запољу, послаше Тереку помоћи против Каполнаја, 
a њима ce придружише чете Стефана Вербеција, Стефана Доктора и 
Јована Домбаја, изразитих присталица краља Запоље.*) Код Терека 
je сваки час долазио Запољин посланик Грг>'Р Пештињи, који je у 
име краља Запоље и фратра Ђорђа подстицао новог присталицу на 
што живљу акцију.*) Према оволикој сили није ce Каполнаји могао 
дуго држати. Он не доби ни од куд помоћи; једино je Баки* на no- 
четку сукоба интервенирао и код Терека и код Фердинанда у корист

‘) Hung. за 1536. годвиу.
*) Ibidem .
") Ibid.
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Каполнајеву, али ова интервенција остаде без последица. Сад ce и 
Бакић забрине. Бојао ce, да tse после Каполнаја доћи ред на њега, 
као на другог најближег суседа Терекова, a то ce набрзо и догодило.

Нападаји Терекови на суседне Фердинандове присталице добише 
тек онда маха, кад ce потпуно разбише преговори Фердинандови ca 
Запољом и кад су обе странке лрекинуле ca примирјем и ступиле 
отворено у борбу. Средином 1536. године напрезао ce Фердинанд из 
све снаге, да уговори ма и под неповољним условима трајан мир ca 
Запољом. Ha ово ra je гонио uap Карло, који ce налазио у сред нај- 
жешћег рата ca француским краљем. Цар Карло преузме и улогу по- 
средника те пошље надбискупа Везе Запољи у Велики Варад, али ce 
преговори услед великих захтева краља Запоље, чији ce положај и у 
одношају спрам Турака и у самој земљи знатно побољшао, отегнуше 
без изгледа на успех. За време тих преговора догоди ce упадај Турака 
у Славонију, a како je баш тада Мајлат опколио био Фердинандов 
град Сибињ, наруши и Фердинанд ca своје стране привидно примирје и 
иошље Балтазара Банфија у помоћ опседнутом граду. Банфија међутим 
сузбију Запољине војводе и постигну више других успеха, између ко- 
јих je највећи освојење Кошица 4. децембра 1536.

Грађански рат ce, дакле, после четир године поново разбуктаои 
успех je био одлучно на страни Запољиној. Ово осоколи Терека на 
живљи рад. Од средине 1536. године живео je он у смртном неприја- 
тељству ca Павлом Бакићем. Између њих je долазило и у раније доба 
више пута до диференција. Према једном писму генерала Пемфлингера 
из Пожуна 6. марта 1534. дошло je и тих дана, као и претогау више 
маха, до непријатељства међу Бакићем и Тереком,4) али њихов одно- 
шај никада кије био ки приближно толико помућен као при крају 
1536. годиие. Повод непријатељству њихову у вези je ca неким атен- 
татом, који je извршен на Терека. Приказивање овог атентата потиче 
од Терека и његових људи, док од Бакићеве стране није сачувано 
података о узроку, због кога je дошло до крвног непријатељства 
између оба магната. По причању Терека и његових људи бавио ce 
Терек свршетком јуна 1536. у Шимегу, a Бакић je баш тада у оближ- 
њем граду свом Лаку славио имендан св. Петра и Павла те позове и 
Терека ка славу. Терек дође колима на славу, али кад ce после богате 
гозбе Bpafcao дома ca својом пратњом Имром Дејаком Мартонфалваји-ем 
и Жигмундом Нађом, искрсне из једног шипрага ca два три друга 
Бакићев најпоузданији слуга Павле Делија те ca секиром у руци на- 
ладне Терека. Секира промаши и удари у кола таком жестином, да je 
Делија не могаше ишчупати, што овога збуни и он ca својима умакне 
у шуму.&) Бакић je порицао, да je шта знао о овом атентату, a ни од

♦) Hung. за 1534.
*) Isthuanffi о. с. стр. 286-
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савременика нико није хтео да Bepyfe, да би Павле, човек чиста и 
узвишена карактера, био у стању оскрнавити на онакав ружан начин 
светињу гостопримства. По свој прилици je Терек, за кога je познато, 
да није бирао у раду свом средства, подметнуо невином Бакићу сау- 
чешће у атентату, да би и на тај начин оправдао свој прелаз на Запо- 
љину страну и нападаје на посед Бакићев.*) Доцније je чак тврдио, да 
je Бакић ca знањем и одобрењем краља Фердинанда удесио ону замку 
против њега.т)

Узимајући овај атентат као изговор удари Терек, чим je завршио 
борбу с Каполнајем, на посед Павла Бакића. Војску, коју му je Запоља 
ставио на располагање, пошље под управом јована Палотића крајем 
децембра 1536. или почетком јануара 1537. на Бакићев град Папу,®) у 
исти мах пошље Имру Мартонфалваји-а на други град Јаношхазу, a 
сам нападне на град Papo. Палотић освоји Папу a и Мартонфалваји 
заузме Јаношхазу, где ухвати Бакићеве л>уде Фран>у Берислава и Ми- 
хајила Куновића и држао их неко време оковане у Сиглигету, док их 
Терек није пустио на слободу и примио их у своју службу. У то je 
Терек заузео Papo и не нашавши тамо Бакића, удари на град Лак, 
камо позове и Мартонфалваји-а ca његово* четом. Наједном пуче глас,

•) Magyar (Ortćnelmi cvkönyvek és naplók a X V I—XVIII szàzadokból, közli Szabó Kà- 
io!)', Budapest 188i. (Martonfalval Imre Deàk emlékirata) стр. 137—139. Жвгмунд Нађ. 
којн Je ca Теревом бво ua гозби код Пивла Баквћа, бво je иекад Бакаћев слуга u 
прешао je ua страиу Терекову. Доциије, прв крају 1537. годвне, зароби овог Нађа 
бвскуи веспрнмскп, ua што Млхајнло Бакић заиолп краља «illos duos proditorcs 
Stephanum Thardassy et Sigismundum Nagy, qui olim scruitores domini condam fratris nostri 
erant et quibus domus etiam per eum data erat, nunc tarnen in captiuitatc domini wespri- 
niensis existentes, ad manus nostras dari juberet". Крвљ je бво вољаи, да ce тв робовв 
иредаду Бакићу, ио бпскуп веспримскп ие хтеде ua ово пргстатп (Hung. за 1537 в 1538).

7) У децембру 1537. покуша Турзо да пратп Терека ма Фердомаидову страву 
u у извиштају о оиом оелп Турзо, да je све учиипо код Терека ,sed nullis racionibus 
quantumuis cKicacibus adduci potuit, vt hunc inclinarct, causam precipuam affirmabat foro, 
quam prò certo ipse resciuisset, Paulum Bakyth scitu et iussu maiestatis vestre illius vite 
insidiatum fuisse . . . .  (Hung. за 154V),

s} Бакић извештава крвјеи jauyapa крол.а Фердпиаида : ,Spero cadem non latere 
Vatcutinus Tìierck quanta dampna michi et seruitoribus meis igne et preda intulit. quandam 
enim curiain vnacum oppido, in quo certos militares viros condcscendi leceram, que bona 
(felicis memorie) rcx Ludouicus michi contuìlerat vnacum allodiatura mea et seruitorum 
meorum igni dedit. vniuersorum eciam colonorum tum meorum tum aliorum fidelium maiestatis 
vestre bona et rcs, que offendit, in predam et spolium dedit, sic tandem in Papam se con- 
tuNit, vbi in dies excrcitum snum augmentat, vbi et nunc vsque ad tria milia viros militares 
haberet expectans eciam dietim maius subsidium a Joanne rege. Proclamare eciam facit vbiqtse, 
vt quicumque me seruirct, domos huiusmodi incendio, vxores et filios occid ifacere vcllet, vnde 
iam nonnulli ex seruitoribus meis errant. Quum enim maiestas vestra nupcr de subsldio 
cassawyensi aliquas gentes vsque Jaurium dederit, quos propter disccssum ipsius Valentini 
moucrc nolui, nam si eas vsque Jaurinum mouissem et abhinc iterum se alio contuilissent, 
non commodum sed dampnum maximum eidem vestre maiestati, michi quoque et dedecus 
Intulissem, co vt omnes fideles huius terre a vestra maiestate magis alienarentur* (Ibid).
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да Бакић долази Лаку у помоћ те Терек остави Мартонфалваји-а под 
Лаком, a сам ce крене ca великом војском својом Бакићу на сусрет. 
Глас о доласку Бакићеву није био истинит те ce Терек врати под Лак, 
чија ce посада преда надмоћном непријатељу.*)

Штета, коју начинише чете Терекове на имању Бакићеву, изно- 
сила je већ у току јануара око 20.000 форинти. Бакић ce није могао 
мерити ca куд и камо надмоћнијим непријатељем него ce обрати на 
суседне великаше угарске, присталице Фердинандове као и на самог 
Фердинанда и замоли ra за помоћ. Знајући међутим, да мађарски 
великаши нису склони њему и да су и иначе запослени одбраком 
границе од Запољиних чета и од турских војсковођа Хузрев-паше и 
Мехмед-бега, није ce много уздао у скорашњу noMofc, него, да би 
спречио дал»е пустошење свога имања, предложи од себе много млађем 
Тереку, да у року од петнаест дана поделе н>их двојица мегдан и да 
тако реше читав спор. Терек с почетка пристане на двобој те Бакић 
потражи већ и сведоке. Један му je сведок био Валтазар Банфи.10) У 
исти мах замоли од краља Фердинанда дозволу за двобој. Милија му 
je смрт, вели Бакић у писму на краља, него живети оваким животом. 
Фердинанд му дозволи двобој и изрази жељу, да ће бог дати победу 
праведној ствари. Двобој ce имао одржати на ђурском пољу и на

•) Szabó Käroly, 1. с.
>0) Баифију пвше Бакпћ оз Ђура 8. фебруара 1587. „In presentì negotio nostro, 

quod cum Valentino Thewrck habemus, nullus preter dominationcm vestram ex dominis fuisse, 
qui se huc ad nos ad diem duelli venire promisisset. Ubi tamen ipsa se aduenturum promisit, 
multum dominatloni vestre salutantes grato animo accipimus et si deus optimus vitam nostram 
prolongauit, dominationi vestre et reseruire studebimus. Si igitur dominatio veetra aduenire 
wlt, rogamus plurimum, ut venlat festinanter, dies enim duelli sabbato iam ventura erit. Si 
autem aliter venire non possit, veniat ita, vt sabbato ad diluculum hic compareat. Vollemus 
enim, vt ipsa testimonium nostrum sit. Nos huiusmodl ducllum in propria nostra persona cum 
Valentino Thewrek assumere promptes fuisse, vt enim intelligimus ipse recusat, sed multitu- 
dine sua nos defraudere studeret. Veniat igitur dominatio vestra citissime, vellemus enim 
medio dominationis vestre componi, vt exercitus eius seorsum in vnum locum electum, simi- 
liter et noster seorsum, ordlnaretur, in medio quorum solum nos ambo, ego scilicet et Valcntinus 
Thewrek duellum iniremus . . . Из ипсиа Бакпћева краљу Фердпиинду, датираног 7. 
апрсла, впди ce, да jout uu тада нпје бпло скпвуто с диевног реда пвтањс о двобоју. 
У  ппсму вело Цавле „Ubi Valcntinus ille exarat se probus esse, ita ne sit an non, vestra 
maiestas bene nouit. Ubi etiam scrìbit, me omnium miserorum mlscrimum esse, quia fidem 
et honorem sepissime iam amisit, ipse et non ego, miserius omnium est. Gracia enim deo, 
vt vniuersis constai, probue ego sum honorque meus bene stat, nouit eciam vestra maiestas, 
me prìmum coram vestra maicstate omni iustitia aduersus Valentinum commendasse, cui et 
vestra maiestas commiserat, assumere tamen noiuit, ita iustitia dei me ipsum sibi commen- 
daueram causa commodi reipubllcae, ne causa mei, siue felix slue infelix diuesque ac pauper, 
molestiam acciperer, qua eciam iure ipse solum cauillat dilacionesque facit. Licet autem iam 
non tenerer cum nullo enim probo homlne duellum Inire posset et modo tamen cum eo sin
gulare certamen inire presto sum . . . (Hung. за 1637) ; Adalék a nagyvàradi bćke törte- 
netéhez, Kirolyl Àфédtól, Szàzadok aa 1878. crp. 703.
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догледу БакиКеве и Терекове војске, али Терек стаде да ce извлачи,11) 
бранио ce, да нема дозволе за двобој од краља Запоље и предлагао 
je Бакићу часни суд, за који ће свака странка изабрати no четир члана. 
Тако je Терек под разним изговорима одуговлачио коначан пристанак 
те ce двобој није ни одржао. Овим начином није успео Бакић да 
реши сукоб него су Терекове чете и даље нападале његово имање, a 
војводе су овда-онда слали један другоме гласнике и писма, у којима 
су најоштријнм изразима ружили један другог.1*)

Чим je Терек почео да напада Бакићев посед, увидио je одмах 
краљ Фердинанд, како опасног противника добија у њему. те заповеди 
околним великашима угарским, да npe свију послова помогну Бакићу. 
Али како je споменуто, заповест краљева није имала никаква одзива. 
Бакића су Мађари мрзили због српске народности и православне вере, 
a због јунаштва и славе су му завидели те ce нико не одазва кра- 
љеву позиву. Чак ни лични пријатељ Бакићев, Валтазар Банфи, не 
прискочи у noMofc у пркос налогу владареву. Град Бакићев, Папа, 
освојен je у току јануара, остали градови Papo, Лак и Јаношхаза су 
пали непријатељу у руке tokom фебруара, a при крају марта посети 
Терек лично крал>а Запољу и закуне му ce на верност. Овим чином 
je осигурао потпуно своје залеђе и добио je још помоћи, те чим ce 
натраг врати, настави нападаје. Бакић замоли Николу Јуришића, да 
му позајми за ратован>е 2000 форинти, но овај ra одбије.1*) Куд год

“ ) Бакнћ je аоавао Терека ua мегдац инсмом гвојии од 27. јаиуара 1547. B i 
Квсека. У пвсму ружв Терека свакојаквм речвка. Ha његово ипсмо одгопорао je 
Терен вз Озоре 5. феоруара a иагрдво je Баквћа слачиви взразнма n увредама 
(Oiszàgos levéltér, Acta publica, Fase. 38 No. 30; Hung. за 15*7; Szàzadok за 1879, Törfrk 
Bàlint èletéhez, стр. 192 п 193).

'*) Szabó Käroly, о. с. стр. 139 ; Hung. aa 1537. У  ово време внао je Бакоћ мс* 
стрвлвка в ca католнчквм свештеиствои. По заповести враља Фердииаида морао ce 
умешатп јаиуара 1587. годвне у  расору взмеђу Нетра Ердедвја в пориавсвог опатд 
Ф раае Беаалвса, a ври крају фебруара тужво je  Бакпћа краљу ђурскв баскуа 
Фрав>а Илочкп радп наспља, uaueceoor бвскуаском вмаљу (EgyhàztOrténelmi emlékek 
a magyarorszàgi hitujités koràból. szcrkesztették Bunyitai V., Rapaics R., Karàcsonyi J. Har- 
madik kOlct 1535—1541. Budapest 1906. стр. 120 u 140).

**) Барон Нвкола Јурвш ић ингае краљу Фердвнанду 27. јаиуара 1537. пч Ki.* 
сема о иево.га, у  коју je  дооао Баквћ .Nachdem mich cur römische kunigliche mayest.it 
mit crcdenz-brieffcn vnd instruction zwm Wakhith abgefertigt hat, derwayl der Wakhith h:c 
nahendt zw Stainamanger gebesen. hab ich im hieherr in mein hauss beruefft vnd die sach 
mit im. wie mir eur mayestat beuolchen hat. mit allen vlets gehandelt. Namblich die Ver
sicherung, die im cur mayestat bey mir zwgeschykht hat, betreffend der gueter, so er in 
Hungern hat, hab ich im vberantwort vnd im vber etlich peschwarung, so er darinnen gehabt, 
darzue bewegt, das ers angenomen hat. Die Versicherung der zwayhundert khnecht halber 
zu erhaltung Rab vnd auch die obligacion von wegen der zwaythausent vngrisch gülden, so 
die hungnschen herm verfertigt, des hat er khains annemen wöln, mit anzaigung, er hict 
sich ainer grösser genaden bei eur kuniglichen mayestat versehen. Wiewol ich mit großem 
vleiss mit im gehandelt, aber ich hab im nit khunen dahinnbringen, da6 er zufriden war
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ce Бакић окренуо, налазио je свугде непријатеље. Своју фамилију склони 
код суседа Томе Надаждија, али и с њиме дође у сукоб, јер je На- 
дажди стојао у добром одношају ca Тереком. Стога Бакић доведе 
жену и децу ca поседа Надаждијева натраг и споразуме ce с краљем, 
да своју породицу, ако дође до невоље, може склонити у Овар.

Док je тако стојало ca Бакићем, Терек je бивао с дана на дан 
све јачи. Њему je Запоља послао у помоћ 3000 коњаника и 2000 пе- 
шака, даље многе справе за рушење и разбијање зидова, бомбарде и 
муниције, a добио je покрај овога и помоћи из Стоног Београда и 
Печуја. Осим тога je Терек распорезао порез no свима жупанијама, 
њих 6 на броју, над којима je раширио своју власт, те je тако плаћао 
многобројне најамничке чете. Фердинанд je Бакићу обећао, да ће из 
Аустрије послати 600 коњаника, али обећање своје није испунио. 
Остављен самом себи осуђен je био Павле да немоћно гледа, како 
му непријател» осваја градове и роби имање.14)
worden mit diesen zwaien verschreybungen, sonder sein antwort ist, das im eur kunigliche 
mayestat sol furderlichen hellen, damit er Papa erobern mocht vnd dem Terekh Walind aus 
disem ort vertrayben etc. Zwm ändern zeigt er an, das im derr Terekh Watlnd nun bysherr 
ob zwalnzig tausent gülden schaden gethan hat. Vmb solchen schaden bit er eur mayestat 
sol Im in ander weg versechen, zusambd der vergnuegung seiner schulden, mit dem ver* 
maint er, ist im zu helfen, sonst mit nlchten. Er wollt sich auch nit mit brieffen, wie 
byssherT, zufriden lassen stellen, der er sieht, das er von menigkhlichen verlassen ist14 (Hung. 
aa 1537).

u) 26- фебруара т ;ж а  ce Баквћ краљу ва Сомбатхеља, да му buko ивје дош«о 
у  помоћ u аво je крал> обећао, ,ut a prouinclis vestre maiestatis sexigentos leuis arma* 
turos equites, item ex dominis huius regni Hungarie dominum Balthasarem Banffy cum du- 
ducentis equitibus haberem et vt hii vsque ad XV. dies apud me ac in subsidium meum 
constituerentur . . (Ibidem). Алвкса Турзо je  авсмеио витервеипрао код кр«л>а y  ко- 
рвст Баквћеву. У  ивсму недв ,,Postuladones domini Pauli Bakyth quales sint. maiestas 
vestra ex eius literis cognoscet. Est mea sentencia, dominus Bakyth eius condicionis homo, 
vt edam si pacata essent tempora, alienare a maiestate vestr* nullo modo deberet. Propterea 
supplico dignetur maiestas vestra, illius petlcionibus annuerc et graciosum responsum dare, 
ne in tali persecutionc et turbadonibus suis animum despondeat. Vidctur postulare a maic- 
state vestra vltra promissum equitum subsidium eciam bombardas, nec id slue causa, nam 
Valentino Therek omnia, quecunque ab aduerso parte postulault, data sunt, bombarde scilicet 
et equitates ac pedltes, quibus ille adeo animum extulil, vt promisisse dicatur, qulcquld 
Danublum ac Drauum omnem terre adiacet se subiungaturum . . .  Joannl wayuode- Equites 
certe, qui in auxilium Paul) Bakyth venire intra qutndedm dies debebant per dominos pro- 
uinciarum consiliarios expeditt, nondum vencrunt nec intra alios qulndccim dies venturi ere* 
duntur, adeo tarde conductio illorum procediti pauci hactenus ad illud Stipendium vcncrunt 
et li Croate et in rebus bellicos, vt audio, non multum nominali, quales scilicet in Hungaria 
paud Stipendium inuenirent. Que res edam difficultalem et incommodum gcnerat, nam si 
hostes viderint Tyronem et minime exercitatum milltem, contemnendum putabunt ncque ve* 
teranis cum Tyrone et imperito milite in rebus arduis aggrediendum, magnus animus esse 
potest. Proinde drcumspldendi illis dominis esset, quos et quales conducat, deinde quod non 
solum in conductione, sed eciam in mature expediendis in subsidium domini Bakyth csset 
festinandum, ne si tarde procedatur et illum opprimant hostes et vicinam omnem regionem 
occupent" (ibid). Алп ua ова нитервенцвја uhj© донела yenexa. Бакаћ ce међутмм
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За ратовање с Турцима и ca Запољом морао je Фердинанд да 
напрегне сву своју снагу. Осећао je међутим, да не сме ни свог 
највернијег присталицу Бакића потпуно напустити, те му обећа у току 
априла 2000 коњаника и наложи угарским великашима, да му ову чету 
даду у помоћ. Али краљеву налогу одазваше ce само три племиЋа, 
који у јуну доведу Бакићу свега 360 војника и то Гашпар Доминић 
дође ca 100, Павле Раткаји ca 60 и Фрања Каполнаји ca 200 коња- 
ника, но ни овима није краљ могао да изда најамничку плату. Бакић 
сада није више ни требао у толикој мери помоћи. Да напада на Te* 
река, за то му je ова помоћ била премалена, a да ce брани од Терека, 
није више било потребе, јер ce Терек није усудио да удари на утвр- 
ђене градове Бакићеве Ђур, Сомбатхељ, Бер и друге, те су му напа- 
даји изгубили пређашњу жестину.15)

И друга околност je принудила Терека, да ce бар за време при- 
таји ca нападајима. После пада славонских градова увидео je Ферди- 
нанд, да су узалудни сви покушаји измирења ca Турцима na ce почео 
живо спремати, да поведе офензивну борбу против Турака и да их 
силом истера из Славоније. Неизвесност, како ће испасги ова акција 
краљева, принуди Терека, да ce утиша и да не изазива одвише мржњу 
Фердинандову. Изгледа, да су ce и Турци надали офензиви Аустри 
јанаца, јер Мехмед-бег није никако хтео да изведе војску из Срема, 
него je шта више у току 1537. године непрестанце прикупљао све 
више војске. Почетком ове године имао je Мехмед 23.000 војника, a 
његов друг босански Хузрев паша 13.000. У мају je дошло 14 турских 
шајка у Будим, да буду турској војсци на помоћи, a у јуну je дошло из 
Турске 8000 војника у Срем и сјединили ce ca Мехмед-беговим четама.16)

Док су Турци непрестано прибирали своју снагу на границу Угар- 
ске, док je Валентин Терек освојио целу жупанију шимешку и залан- 
ску и држао у својим рукама многа места у жупанијама веспримској. 
ђурској и шолронској, дотле je и Запоља постигао један знатан успех* 
освојио je у фебруару ове године од Фердинандових војника град.

иадао, да Кс Терен иаиадатв н ове градове, У  посму од 29- muju јввља он краљу 
•Ex parte Valentin! Therek iđ vestre maicstati sacratissime scribere possum. Expugnato castro 
Lak feria quarta transacta venit ad obsidendum castcllum meum Janoshaza dictum, quem 
nunc firmissimc expugnat. Si tarnen gentes iste, que hic sunt, voluisscnt. quas nullatenus 
ad id inducere potuimus, eis ac cum equitibus nostris potissimum autem si armigeros ad id 
inducere poteramus, fortunam cum hoste experiebamur.. . Adversarius autem expugnato 
Janoshaza, quod vt rumor allatus est, totaliter enim iam suffodere aut hodie aut potissime 
cras obtinebit, aut enim in co existentes (radere debent aut illuc perire illico, ut tostissime 
perccpi, aut Jaurinum aut hanc Sabariam atientabit...** (Ibidem).

u) Ibidem.
**j Ове лађе турске cy брзо no доласку своме пострадале. Многп Србв, војн су 

служнлп ua тви лађал4а, пребегоше хрвшћанвиа n упутвше ce у  логор Павла Ба- 
хвћа (Ibidem).
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Токај.17) Али сви ови догађаји не само да нису одвратили него још 
утврдише Фердинанда у намери, да подузме енергичну офензивну 
акцију против својих непријатеља. Средином 1537. прикупљао je мар- 
љиво no Тиролској и no осталим круновинама својим чете. Ha глас 
о овом поднесе Павле Бакић 25. јула из Беча, где ce тада бавио, 
писмени предлог краљу Фердинанду, да сву војну снагу аустријску 
упере најпре против Турака, a после успешне борбе с Турцима да на- 
падну на Запол>у.18) Ово je међутим био и крал>ев план.

О спремању краља Фердинанда, да у истину поведе већ толико 
пута обећавану офензиву против Турака, рашчуло ce no српском на- 
роду на Балкану. У исти мах ce разнео глас међу Србима, да je краљ 
именовао Павла Бакића за српског деспота. Под утиском тих вести 
одржаше Срби у Срему потајну скупштину, те послаше у јулу једног 
изасланика Бакићу и рекоше му, да ако он дође у Срем, моћи ће 
много користити хришћанској ствари, јер fce сав народ пристати уз 
њега.1*) Осим тога дође БакиЋу из Турске још и његов ухода Ђорђе

>т) Прп васннјем освајању Токаја од З&оољвввх војнвва налааао ce у  војсцц 
заповедввха Ферднвандовог Леоварда фелза н Петар Баквћ (Ргау, Annales regum 
Hungarlae, pars V стр. 276; Maylad Istvđn (1502—1560] irta Majléth Béla, Budapest lö89 
стр. 59). За вроме опседања Токаја од страве Зопољнве, пустошво je  вмање околнвх 
првсталвца Фердвваидоввх Петар Овчаревнћ (Hung. за 1537).

*•) ibidem.
*•> Баквћ ce налазпо у  Бечу, одакле je 26. јула упутво у  Праг краљу Фердн- 

навду iibcm o , у  коме вели : .E t nunc enim quidem ex Sirimio ad me aduenit, qui hic 
mecum est, quem viri precipui in unum congregati illinc ad me misere, nunciantes, ut si ego 
in illis partibus inferìoribus forem, multum prodesset, que omnia vestra sacra maiestas darius 
ex literis domini Rogendorf intelllget, coram enim illa omnia coram Ipso relata sunt.* Наскоро 
ватвм, 27. јула, наппше Бакнћ вз Besa друго пвсио Фердвнапду. Ово писмо гласв ; 
.Quos rumores ex Thurcia habeam, illos tum per easdem literas rasclanas, per exploratores 
missas, tum in latinum transmutantes vestre sacre maiestati aperul. Si tamen vestra sacra 
maiestas ita wlt, vt ad seruiclum vestre sacre maiestatis hlnc me alio reciplam, nullo interim 
auxilio sew aliqua prouisione michi fieri volendo, cum quo aduersario meo pro dampnis et 
iniuriis quam pluribus mich! iltatis resistere possem. Agam Ita, vt ipsa iubet, supplico tamen 
humillime, dignetur cltlssimum dominis dare rursum vtrum versus Cassouiam aut Sclauoniam 
michi eundem sit, ad quancumque enim horum duorum locorum partem me mouere, in serulcio 
vestre sacre maiestatis eundem michi est citissime et absque omni mora fieri deberet, vt et ego 
aliquid agere possem illincque cum Rascianls homines meos ad eos mlttendo tractarem. Absque 
enim aliqua mora et tractibus, negocium Istud ordinari nequit. Qua de re et michi hic iam 
si vestra sacra maiestas, vt proulsi ita velit, mora utendi non esset. Dignetur eciam ad quan< 
cunque partem itinerandam michi erlt, dominis ac capitaneo vbi fuero, quali honore seruer 
iubere veilem, enim si iam tautum dampnis affectus sum, nc in honorc diminucionem altquam 
paterer, studerem cognoscere, quallter et quo honorc et ego illic fungar, quid vt vestra sacra 
maiestas faciat, iterum vt per alias literas et nunc instantissime supplico. Ex parte autem 
Francisci Kapolnay, rursus vestre sacre maiestati, enixlsslmc supplico, dignetur dominis, inox 
et statim dominis. iubere, vt eum pecunia pannoque prouideant. Est enim nimium oppressus 
et cum ne vnius quidem sessionis colonum, habcat coniugcm et liberos in villa domini 
Pewkrii tenere cogitar. Seruitoribus antiquis vnde soluat non habet, iterum igitur atque iterum 
supplico, faciat cum eo vestra sacra maiestas certam ct tarn bonam prouisionem, vnde familie
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Шоваго, који му донесе писмо од неког Димитрија Велића. Овај Ди- 
митрије позове Бакића да дође чим npe у њихове 'крајеве na ће уз 
њега пристати и они Срби око Липова и они у Будиму, који само с 
тога не прелазе отворено у табор Бакићев, што им препречише пут 
Терек и Матија Барањаји, присталице Запољине, и они у Срему, којима 
су свима додијала турска насиља. Понуде српске су сада налазиле 
одзива, јер je Фердинанд знао, како може од велике користи да буде

sue melius prouiderc, antìquaque serulda suorum persoluere possit. Vellet etiam plus mecum 
quam cum alio permanere et quam etiam versus Cassouiam pergere siue enim Sabarìa per- 
mancam. siue Sclauoniam desccndam, mccum esse wlt. Et nunc enim ob amicitiam mei ad 
me exiit. obiicit etiam et vestre sacre maiestati apeniisse, plus eum contra Thurcas, vestre 
sacre maiestati, quam adversus alium aliquem seruiclum exhiberc velie. Aperio autem et ego 
vestre sacre maicstati. vt contra Thurcam ipse Kapolnay commodius vtiliusque seruidum quam 
aduersus allum aliquem exhibere posset. Tum igitur de prouislone michi fienda tum domino 
Kapolnay gratiosissimam et dtissimam relacioncm a vestra sacra maiestate expecto. Quam et 
bene valere cupio et cui me et seruicia semper (ideila vnice commendo.“  Овом шасму je 
□ридожен превод взветтија Оавловнх уход» ВелиКа в Шоваго. Иавештај њгаов 
гласв: .Exemplum llterarum rascianarum per exploratorem missarum. Magnifico domino Paulo 
Bakyth, capitaneo regie maiestatis. Literas dominatlonis vestre intelligo, qualiter ipsa scribit 
vt versus Mehmethbegum rursus descenderem. Dun litere eiusdem aliate fuissent, fortuna ita 
tullt, vt illico waywode Kazzon et Mustapha per vnam nauem leuirorcm postam ad Mehmeth
begum demittebant, per quam et ego descenderam. Quid autem intellexi, ex scriptis meis 
dominatio vestra intelliget. Hec res tostissima est. Imperator Thurcarum ex ciuitate Schopya 
se mouit, vnde ad ciultatem Zolwn perrexit. cum quantocumque numero hominum fuit et 
quos potuit, iltos omnes ad aquam locauit Neapollmque expediuit. Ipsemet tamen in aqua 
non est. Cogitauerat et hanc contuciam. Miserat enim ad Zawa clauiculos et alia ferrea instru
menta, vt per ipsum fluuium pontes prepararentur, fingens hoc suo facto regnum Hungarie 
invadere velie. Nil tamen fuit, vt talitcr egi fecisset pontes scilicet preparare faciendas. Pult 
enim adhuc tune ipse imperator in dieta ciuitate Zwlon. Mchmethbeeg vix et cum viginti 
millibus hominum est, expectat prefectum Myhal Begowyth cum akanziis, preter hunc eoim 
exercitum nullum alium habebit. Intellexi ct id veradter, Mchmethbeeg nequaquam aduersus 
Caczianer pergere audet, sed wlt eum ln Sirimio exspcctarc, Thurci precipui perterrlti sunt 
multumque formidant. Franciscus Bachy, orator regls Joannis, ab imperatore Thurcarum rediit 
peciitque ipsum Mchmethbeeg. vt cum traiieere faceret ac ad Joannem mitteret. Cognoui et 
id, dum munera per regem Joannem missa, imperatori dicto commonstrasset. interrogatus per 
cesarem esse, vtrum dona aut harachoth, aliter, vero, tributum importasset. Dictum autem 
Bachy respondisse, vt Joannes rex tanquam potentissimo Cesari dona roisisset. Que Imperator 
ipse pro dono non accepit, imo commisit, vt estimentur, quid dona illa valeant. Tandem 
nunciauit, optare se a Joanne tributum (dicam) septern annerum, vti inter eos ordiaado ha
betur, slngulis annls sexaginta milila florenorum. Intellexi et hoc, Joannem ipsi cesarl sub suo 
sigillo literas donasse, vt slngulis dlctls annls sexaginta milita florenorum restitueret Nunc 
Iam ab ipso imperatore Mustapha rotundus dlctus Budam mlssus est Wlt Intelligere, vtrum 
Turcas Budam Intromittere velint an non. Vnde tandem ad Joannem Iturus est, volens ab eo 
cognoscere, vti delibcrado corum stat tributum velit restituere vel non. Duobus modls hoc 
facto Joanni causam prebent contuciaraque ad eum querunt. Cui nil etiam auxilii tradent Si 
autem Budam Thurcas intromiserint, personaliter Mehmethbeg asccndet, sl autem non, neque ipse 
ascendet. Cognoui tamen, si Thurcc Budam intromisse non fuerint, tribatumque non restltuetur> 
ex tune negotium Joannis male stabit. Ex parte Ladislal More hec dominationi vestre scribere 
possum. Inucni apud Mehmethbegum seruitorem ipsius Ladislai, Stepan Skylanowyth nomine.
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помоћ српска.*0) Он одговори Бакићу, да настави преговоре ca Србима, 
али нека у том буде споразуман ca Иваном Кацијанером, кога je крал> 
одредио за врховног заповедника у идућем војном походу.*1)

Средином 1537. лрикупљала ce војска аустријска. Хрвате je пред- 
водио Људевит Пекри, ca Чесима je дошао гроф Алберт Шлик, ca 
Аустријаниима гроф Хардек, с Моравцима гроф Лодрон, на челу Шта- 
jepaua je стојао њихов земаљски капетан Јован Унгнад, a ca корушким

quem lllic relinqui. Miserat autem per eum dono vnum poculum chese dictum de puro auro 
tres annulos aureos preciosis lapidibus adomatos ac vnam pulcherimam ciistam seu pennam 
militarem. Res autem ista vera est. Subdidit se Ladislaus co, peditque Mehmethbegum, vt 
llberos eius a Joanne ellberet, qui respondlt, se illos eliberaturum. Valentmus Therek sepe a 
Thurds auxilium pecill, attamen non datur. Joannes tamen concessit, ipsi literas ad comitatus, 
vt dum vellet, tum nobiles tum Ignobiles, asumant. Ex parte waywodarum et aliorum christia- 
norum Rasdanorum quid et antea domiuationl vestre scripsl, illud iam promptum delibera- 
tumque est. Et Dii etiam Rasdani, qui Bude sunt, nisi a Valentino Therek et Mathla Вагалуау 
liberum iter haberent, illorum enim dominorum bona et fortalida ante eos stant parati omnes 
ad dominationem vestram venire essent et si aliquantisper dominatio vestra descenderet deusque 
oplimus ipsam deduceret, Rasciani tum qui ln Hungaria tum qui Sirlmll sunt, ita et tota 
Rasdanitas fidem enim dedit, lllico ad partem domlnationis vestre se subiceret. Mehmeth 
beg ob eam causam mouere se exireque non audet, timet enim, nc vna et semel vniuersa 
Rasdanitas huc adhereat. Si autem Mehmeth beeg inter eos non esset et pesili! et maiorcs 
bue sese subicerent, fama enim est, vt per regiam maicstatem dominum despotum dominationi 
vestre traditum esset. Ego vero sabbato post festum beatorum Petri et Pauli iam transactum, 
a Mehmeth beeg iter arripul, quem Sirimii in villa Sancii Oregorii vocata relinqui. Demetrius 
Welyth. Ego Ceorgius Sowago hec dominationi vestre scribo. Ea omnia, qoe Demetrius 
scribit, iueta sunt et ego enim de illis percunctatus sum, ita tamen, vt ipse exarat, sunt. Sciat 
autem dominacio vestra, hunc Demetrium et corpore et anima verum serultorem esse. Pro eo 
quid tardi estis, quid prestolabimini hyems ne vt adueniat. Nunc iam tempus est, dum gens 
ista rasciana ad vos stare wlt et donec Thurce huius talem animum non cognouerint. Meum 
igitur consüium est, ne iam tardi sltis. Imo festinetis haneque gentem rasdanam ad manus 
vestras cito acdpiatls, cum ista enim magnum dominium sew Imperium aedpere potestis. ln 
sceda continetur. Petit Sowago Demetrio exploratori expensas mitti et hlis enim dlebus, dum 
descendisset pro expensis, ipse florenorum XJI sibi contulisset.“

*°) 1. августа 1537. пвше Фердннанд Бакнћу вз Dpara: „Leglmus literas tuas, 
quas ex Vienna feria sexta post festum diue Anne ad nos una cum exemplo Uterarum Ras- 
danarum per exploratorem ad te mlssarum et latine versatarum dedistl et grata admodum 
nobis illa tua incepta tractatlo fuit.agnosdmus tuum in eo Studium et diligentiam tuam, qui 
nihil agere pretermittis, quod rerum nostrarum commodo quoqnomodo condudblle esse cernis. 
id quod uti sepe dlxlmus erga te omni gratta recognoscemus. Quo autem iilam cum Rasdanis 
ccptam et institutam practicam et tractationem prosequi et ad effectum perducere possis, expe- 
diuimus in tul et Joannis Catzianer personam mandatum ad tractandum et concludendum 
nomine nostro cum ipsis Rasdanis .. . Postquam vero tu ad ipsum Joannem Catzianer appli- 
cueris, curabis negotium cum Rasdanis debito modo prosequi et nihil in eo pretermlttere, 
quod tibi pro rei exlgentia rerumque presentium qualitate utile et necessarium esse videtur.. .M 
(ibidem).

**) 11оиељаФерланандова y  овом оредмету гласв : .Ferdinandus etc. Recognosdmus 
et notum facimus tenore presentium vniuersis. quod cum nos non paruam fiduciam gerentes 
de singulari erga nos regnaque et dominia nostra deuotione et animi affectione, spcctabilium 
et strenuorum wayuodarum aliorumque vniuersorum Rasdanorum, eosdem ad partes nostras
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четама je ишао земалски капетан Мајер. Војску из Угарске не хтеде 
Фердинанд кретати, јер je она имала и у својој домовини посла ca 
Запољом и његовим присталицама. Према томе je требао и Павле 
Бакић да остане код куће и да чува поседе своје и својих суседа од 
нападаја Терекових. Кад je за ово дознао Бакић, управи почетком 
августа краљу молбу, да и њега пошље на бојно поље и да му у 
војсци даде чин, који њему припада. И не сачекавши одговора замоли 
у другом писму Бакић краља, да његовом пријатељу Фрањи Зају no- 
клони, кад Турке прогнају из Славоније, градове Горјан и Церну.**)

traducere et pro nostris fidelibus habere et tenere magnoperc cupiamus, idcirco attendentes 
ad fldcm industriam ac rerum gerendarum exactam prudentiam et dexteritatem generosi Joan
nis Cazianer, baronis in Cazenstein et Hadnegg, consiliarii et generalis capitane! nostri ac 
magnifici Pauli Backyth, hussaronum nostrorum capitane!, fidclium nobis dilectorum, eosdem 
ex certa scientia nostra animoque deliberato ac omnibus meliorìbus modo, via, iure, causa et 
forma, quibus melius’et officatius, potuimus et debuimus et constituimus deputauimus que sicuti 
per presentes fadmus, creamus, constituimus et deputamus nostros veros legitUmos et indubitatos 
mandatarìos, nuncios, actores et procuratores, cum piena generali et speciali potestate ita 
(amen, vt una alteri non deroget, vice et nomine nostro cum prefatis wayuodis et aliis, 
quibus opus fuerlt, Rasdanis, quo Ipsi partes nostras tenere et sequì statuant agendi, tractandi 
et condudendi eosque nomine nostro pro fidelibus nostris recipiendi et ad loca et dominia 
nostra traducendi et admittendi cisque quicquid ipsis prenomlnatis mandatarils et procura- 
toribus nostris videbitur dicto nomine nostro promittcndi aliaque omnia et slngula pro huius 
rei effecta quomodolibet necessaria et opportuna fauendi, dicendi et exequendi, etiam si talia 
forent, quod mandatum exlgerent magis speciale quam presentibus litteris nostris expressum 
est, ponentee prefatos mandatarìos nostros, quo ad premissa per agenda in totalem locum 
nostrum promittcndo sub verbo nostro regio, quod quicquid per dictos mandatarìos nostros 
actum, gestum, condusum et nomine nostro promlssum fucrit, ratum, firmum et gratum ha- 
bebimus et ad effectum deduci et inuiolabiliter obseruari faciemus. Harum testimonio lite- 
rarum sigilli nostri impressione munitarum. Datum Präge, die XXX. mensis july anno, domini 
M DXXXVII.“ (Haus-, Hof* und Staats-Archiv y  Бечу, Privilegia Ferdinand! I. regis de anno 
1530-1537).

*•) U ucmo oso глаеп: ,Post fidclium ac perpetuorum seruidorum melque humillimam 
commendacionem. Jam vt vestra sacratissima maiestas voluit, Sclauonlam michi descedendum 
cst.^vt igitur antea ita et nunc vestre sacratissime maiestati humillime supplico, velit digne- 
turque per postam citissime domino Joanni Caczianer demandare, vt et honor meus lllic tri- 
buatur. Michi eciam intimare qualitcr et quo pacto illic me seruare debeam et qui sub dudu 
meo sini, vt et illis mandatum vestre sacratissime maiestatis exprimerc ostcndereque possem, 
optarem enim et honorem meum reddi. De negocio etiam Rasdanorum, qualiter ipsa ex do
minis consillariis cognoscet vberius, dei domino Caczianer documentum ac mandatum, qua* 
liter tractanda sint, miserant autem ad me et Rasciani illi, qui apud Joannem (in partibtis 
Lyppa agentes) sant, quorum eciam negocia lucidius ab eisdem dominis darus intelliget. Di
gnetur igitur vestra sacratissima maiestas ipsos dominos consiliarios ad dominium eciam Leo- 
r.ardam Vels edocere per citissimum preceptum, quid et qualitcr et cum illis Rasdanis tractarc 
agereque debeant. Ncgociam enim istud et si non proderit, non tamen nocebit. Ceterum si 
auxilio diuino, qua in re nullum dubium fieri debet, Thurci profligabuntur et si pars illa 
inferior e manu eorum liberabitur, sunt illic castra Gara et Czcrna vocata, que Franciscutn 
Zay post filiam domini condam Laurendi Banffy nunc ipsi Zay desponsatam, concernunt. 
Supplico igitur vestre sacratissime maiestati humillime, vt consideratis meis et ipsiua eciam 
Zay scruiciis. que eb antiquo vestre sacratissime maicstati tum ego tum ipse fideliter exhi-
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Краљ пристане на то, да и Павле нође с војском и дадс му заповед- 
ништво над 2000 коњаника. Ови коњаници су били српске мародности 
и међу н>има 200 Мађара, које je водио Валтазар Банфи.” ) Остатком 
коњице аустријске заповсдали су Фрања Баћањи, Иван Тахи, Иван 
Зрињски н Владислав Море.

Сав сретан што му je пошло за руком да и он пође ca Аустри- 
јанцима против Турака, креие Павле 18. августа своје чете из Сомба- 
тхеља и упути ce у горњу Славонију, одакле je заказан полазак војске 
у бој. Идући дан ce налазио у Алмашу, где му ce придружио Валтазар 
Банфи ca својим коњаницима, који су такође били Бакићу потчињени, 
те ce заједнички крену даље и стигну 21. августа у Ходош. Одавде 
замоли Павле краља, да ce побрине за одбрану његова моседа од на- 
падаја Терековнх. Од два брата његова млађи, Михајило, налазио ce 
у служби аустријској од летос и пошао je сада с осталом војском на 
бојно поље. Други брат Петар живио je заједно с Павлом на имању 
и остао je сада код куће да брани посед н>ихов од непријатеља.*6) 
Ово све изложи Павле у писму на краља и замоли ra, да не заборави 
на браћу његову, ако он изгуби живот у боју. Затим препоручи краљу 
своју жену и децу, које нема кол\е поверити осим богу и краљевој 
милости. У толико више моли краља за заштиту његове породице, 
што ce налази у средини Мађара, који ra мрзе и који су недавно др- 
жали скупштину против н»ега.м) Краљ Фердинанд у одговору свом из

buimus, vi illa dieta castra ad manus dictl Zay assignentur, domino Caczianer per literas 
suas firmiter committere ex innata sua clementia dignetur, de quibus omnibus a vestra sa* 
cratissima maiestate graclosum responsum expecto. Quam ad multa tempora felicissimam 
valere cupio. Et cui me et seruicia semper fidelia vnice commendo. Ex Sabaria 16. augusti, 
anno 1537.“ (Hung. aa 1637.}.

'*) Ibidem; Isthuanffi, o. c. стр. 138. Оввј авсац нарочнто хвалв 1>аквћеву вој- 
ску, која je пмала веливо нсвуство ратвнчко, стечеио у  миогнм бојеввиа. За  Ба- 
квћа велв, да ra je, мада ннје бво дужав ратоватв, поиукала у  рат ааједввчка 
ствар, о којој ce радвло a тесво пријатељство ca Кацвјаиером, које je датврало још 
од опсаде Беча. Бакића су војннцв сввх вародноств због ванредае храбрости и 
пскуства веобвчио деввлв.

м) Петар Баквћ ce у  ово доба повео јуиачкп у  једиој шајкашкој бвтцв те ra 
крал» Фердввавд 21. маја 1537. аохвалв радв показаие храбростп. Краљева похвала, 
датврава у  flparv, гласн: „Ех titcrls consillariorum nostrorum bellicorum Vienne existen- 
tium grato animo cognouimus strenuum et laudabile factum illud tuum, quod in dissecandis 
destruendisque Joannis Feileritsch naulbus capiendisque duabus nazadis cum magna animi 
tui fortitudine committere non dubitasti, quod non solum in te probamus commendamusque 
verum eciam abs te petlmus, vt vlrtutem illam tuam reique mllitaris peritlam in dies magis 
magisque exercere pergas. Quemadmodum et te dlligenter anlmoseque pro tue in nos fideli- 
tatis debito facturum confldimus et nos erga te peculiari gratta recognoscere volumus. Quod 
tibi de nobis certo polllceri poteris. Nostram in eo omnlmodam executurus voluntatem“ 
(Hung. aa 1587.).

**) У  пвсuy cbom велв Бакпћ: „Binis iam aut temis eciam literis vestre sacratis
sime maiestati aperut, vt Iam in Itinere ad Sclauonlam essemus, vti et sumus. Credo autem,

9
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Прага 30. августа покуша да умири Бакића обећавши му, да fce ce 
брижљиво старати о његовима.

Што ce већма ближила војска граници турској, тим je од све 
јачег значаја постајало питање, како ће ce држати Срби у Турској. 
Бакићу je стављао краљ на срце, да учини све што може и у.ме, да 
загреје Србе за борбу против Турчина.**) Међутим je краљ и сам знао,
vt vsque quadriduum apud dominum Joannem Caczianer faucnte deo constituemur. Supplicati! 
tarnen et antea vestre sacratissime maiestati gcrcrc curam, ne Wcsprlmium perirct. Est enim 
Austrie tanta gens parata, que ab obsidione liberare poseel. Gerat igitur curam ne pereat. 
Ego autem iuxta voluntatem vostre sacratissime maiestatis omnia mea deserte in manu adii- 
cfsarii vestre »aeratissime maiestatis, qui me pcrscqultur, rcliqui, cui liberum iam, vi ult, 
equitare et cuncta peragerc est. C'cterum domini Hungari infideliate veslre sacratissime 
maiestatis existentes fecerant congrcgacionem cruiitquc vno loco, qui vt inlelligo, retuierunt 
inter scsc. vt cos vniuersos proditores ego appctlassem, volebant nuncium ad me mittcrc, 
qui nunquam aduenit, qui si adueniel. iuxta merita eorum relacionem ipsis faciam, non multo* 
enim video, qui domino eorum vestre scilicet sacratissime maiestati veram lidelitatem pre- 
starent. Ex parte autem mei edlcere possum, qualitcr primilus amicicia sese mihi commcn- 
dabant (fui enim ego ipsis multa amicicia). Jam nunc amiciciam eorum cognoui, ob quos 
inuitum dcceptus sum. Instruo igitur nunc me qualiter ipsis respondeam. Licct nondum certo 
aduentum nunciorum cognoscam, ex auditu enim et ipse rem hanc percepì Recordor autem. 
me vestre sacratissime maiestati scripsissc, vt non multi ex Ipsis dominis forcnl, qui ex amore 
fideles eiusque essenl. Non dixi tamen ita, si vim et potcnciam eiusdem sentirent, vt fideles 
non forent. Secus tamen pauci essent, qui ex amore fideles sese erga vestram sacratissimam 
maiestatem gererent, nisi ex timore. Quia tamen vestra sacratissima maiestas ininxerat ipsis. 
vt aduersus Valentlnum Therek auxilio michi fierent, quod non fecere. Nulto enim auxilio 
fuerunt, puto eos ita agere, vt cum hoc negocla eorum ordinent. Estimo eciam huiusmodi 
scripta mea, ex curia vestre sacratissime maiestatis eos cognouissc, quia autem in ea Wylaky 
versetur, potuit huiusmodi intimaclo mea ad manus suas aliquo pacto deuenire et per eum 
ipsis dominis manifestatas esse, ipse enim dominus Wylaky non multum me diligit, imo 
summe odit, quia Jaurinum ipsi non remisi, expensasque meas ipsi non condonaui. Supplico 
igitur vestre sacratissime maiestati humillime, dignetur curare ad defensionem meam, ne tales 
litere mec ad manus alienas deueniant. Vltimo, habeo adhuc ego duos fratres. Vnum eorum 
hac estate ad Stipendium austriacum ordinaueram estque iam cum aliis Sdauonie, atter mecum 
est, quem libentcr hlc mittebam, nunquam tamen efficere potui. Ero iam vnacum illis in ser- 
ulcio vestre sacratissime maiestati, consortem et libcros habeo et quia de negoelo meo in- 
certus sim, qualiter illic michi contingat, consortem et liberos meos antea omnia summo deo 
ac tandem vestre sacratissime maiestati lego atquc commlto, quos vt ex innata sua demencia 
ne descrat, snpplex oro. Optoque vestram sacratissimam maiestatem ad multa tempora felicis* 
simam valere. Cui me et seruida semper fidelia ac familiam meam vnlce commendo. Ex villa 
Hodos 21. augusti 1517 Eiusdem vestre sacratissime maiestatis scrulior fidelis Paulus Bakytli 
de Laak. Jam et ad Sirimium homines meos misi dum apud dominum Caczianer fuero, 
vbcrlus et ego meliusque in ca re procedam. Breui autem fauente deo intelllget vestra sa
cratissima maiestat, presenciam illic meam nociuam non fuisse" (Hung).

*rt) Одговорв Фердпнаидоки ua ппсма Бакаћеиа гласе: „Magnifico, fidelis, dilede. 
Reddite sunt nobis bine litere tue ex Sabaria 16. et XVII. huius ad nos date. Ad quarum 
priores, In quibus ut tibi meritus honor tribuatur in Sclauonla a nobis ordinari petis, respon. 
demus tibi, nos etiam priusquam tu ea de re scripsisses, ad hoc propensos fuisse, vt tu vl- 
delicet pro tua singulari erga nos fide multiplieibusque nobis prestitis serulttis honorifice ha- 
bererls tradarerisque neque dubltamus, quin Joannes Catzlaner, generalis capitaneus noster, 
sese erga te ita geret, ut bene contentus esse, neque te In aliquo grauatum seotire possis.
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да су везе Бакићеве ca Србима за време дуготрајног примирја осла- 
биле, a и иначе велика даљина и многе године, које су делиле Бакића 
од српских сународника у Турској, умањавале су утецај његов. Све 
ово покрене краља, да једним чином уздигне и ојача углед Бакићев 
међу Србима, a уједно да ra награди, што je добровољно пошао у 
рат. 20. септембра изда крал> повељу, којом Бакићу даје титулу српског 
деспота и позива сав народ српски, да ce окупи око свог новог по-

Quantum ad Rasctanos attlnet, de quibus in eisdem quoque literis mentionem fads, tu per te 
scies et poteris ea cum illis tractare, que pro tua prudentia et huiusmodi rerum experlentia 
nobis proficua fore credas. Nam cum iam antea transmlsimus dicto Johanni Catzianer man* 
datum in eius et tuam personam expeditum, scripserlmusque tum, que nobis In eam rem 
uidebantur facere prout tu Ipse cum ad se veneris, inteliiges, non putamus opus esse repli
catone. Quo uero ad petitionem tuam rationc illorum duorum castrorum Gara et Czerna, gra- 
tìose memores erimus et si ca castra ad manus et potestatem nostram deuenire contigerit, 
nos erga Franciscum Zay graciosos demonstrare non prctermittemus, vt vtriusque seruitiorum 
a nobis rationem habitam fuisse sentire possitis. Ea uero, que nobis in posterioribus literis 
significasti, cur videlicet in Sdauoniam potius quam ad Vesprfmium iter arripiendum duxerls- 
nobis grata admodum fuere, etiam id grato animo suscipientes, quod defensionem Vesprimii 
tibi adeo cure esse intelligamus, quam et etiam in posterum geras absce graciose requirimus 
et etiam confldimus, te ita facturum. Que omnia quoque gratia nostra erga te recognoscemus. 
Circa grauationes Nadasdy et etiam antea ad nos delati sunt. Te autem latere nolumus, nos 
eos tantum conduxlsse, qui nos requisiuerunt, quique pro rerum tenuitate sine stipendio nostro 
sese uix sustentarc potuissent. Propterea cum tam ingens pcricutum illi regno patrie videlicet 
Ipsius Nadasdy Impendeant nosque gentes nostras eo miserimus seseque subditi nostri omnes 
quantum quisque tum bonis tum persona propria potius instruxerìnt et in auxiliQm patrie 
promptos sese demonstrauerant, sperabamus equidem, quod et ipse Nadasdy, cum vnus sit 
non ex mlnimls prouinciallbus Sdauonle, debuisset se ipsum et vitro ad prefatum Joannem 
Catzianer quanto malori apparatu potuisset profidsd Ibique vna cum ceteris strenuls patrie 
defensorlbus pro patria sua pugnare, slcuti quemque virum fortem decet, confidimus tamen eum 
adhuc et quo certius nunc periculum instare uidet, eo alacrius arma pro ipsa patria suscepturum 
esse. Hec sunt, que ad scripta sua respondenda esse duximus. Datum Präge 26. augusti 
1537.* Затнм: „Ferdlnandus etc. Magnlfice, fidelis, dllecte. Quas ad nos XXI. huius mensis 
ex villa Hodos dedisti literas et acceplmus et gratiosc intelleximus idque nobis ipprime gratum 
fuit audlre, quod profecUoncm itlam tuam In Sdauoniam ad Joannem Catzianer ita accelerare 
studes, ut apud eum breui constltuaris. Nam minime dubltamus, quin tuo illuc aduentu 
nobis prouintlisque Illis et subdltis nostris totique demum christianitati maxime vtllis et pro- 
fieuus futurus sis. Quo ad Vesprimium commislmus commlssariis nostris bellicis, quod eius 
defendendi curam gerant et quidem nihil pretermittetur, quod quoquomodo pro eius defensione 
fieri poterit. Sed non possumus nisi valde sperare, si expeditio illa sdauonica prospere succes
sero, quod etiam Vesprimium et pleraque alia loca iam tum defensa erunt et ad punitionem 
aliquomm inobedlentie et inffdelitatis procedi poterit. Quantum vero ad defensionem bonorum 
tuorum attinet, dabimus eum ordinem, ne damnum aliquod pattarls in illis, sed quod tibi 
quamdiu abfuerìs, illesa preseruentur. Quod autem nonnulli Hungari contra personam tuam 
congregationem fecerìnt ldque quod tibi Inputant ex curia nostra eos Intellexisse opinaris, 
tibi pro certo significamus, quod litere tue postquam a nobis pcrlecte sunt, non dantur 
Wilacky et quidem haud sdre possimus, qua via id ad ipsum delatum esse potuerit, debes 
tamen hoc tibi persuadere, quod si tibi quidquld coram nobis imputare conabuntur, nos te 
omnlno excusaturi sumus tuque certus esse potes, literas tuas non peruenturas esse ad manus 
ipsius Wilaky. Porro commendatlonem vxoris llberorumque tuorum nobis factam clementi
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главиие.*г) Овај чин краљев, који би био од огромног утецаја, да je 
npe неколико година извршен био, остао je у ово доба без и најма- 
њих последица. Њега у опште нико није тако рећи ни запазио. Глас 
о именовању Павлову могао je стићи у ратни табор аустријске војске 
у Славонији једва неки дан npe трагичне смрти новог деспота.

Војска аустријска, која ce прикупила у Копривници, да одатле 
пође дубље у Славонију, бројала je 10.000 пешака и 8.000 коњаника. 
Док су ce ови војници, који су били цвет војне снаге краља Ферди- 
нанда, прикупљали у логор копривнички, позове Мехмед-бег Јахија 
пашић босанског Хузрев*бега, зворничког Џафер-бега, свог брата 
алаџа-хисарског Ахмед-бега и клишког Мурад-бега, да одмах с војском 
дођу и да ce сједине с њиме у околини Вуковара. Фердинандови рат- 
ници стигоше у маршу од десетак дана у Вировитицу и већ ту осе- 
тише јаку оскудииу у хранн, јер бискуп загребачки Симон Ердеди, 
који je преузео на себе да води бригу о храни. није снабдео војску 
у довољној мери. У Вировитици заустави Кацијанер војску своју и 
пошл.е напред Павла Бакића ca 1000 коњаника и ca две чете ита- 
лијанских стрељаца према граду Сопљу ca задатком, да тамо удари на 
Турке и да од заробљених распита, где ce налази главна турска војска. 
Турци у Сопљу чим приметише, да им ce Бакић приближује, покупе 
сав провијант те један део понесу собом a други отрују, затим запале 
град и побегну лађом према Осеку. Бакић ухвати ипак неколицину, 
који исказаше, да ce Мехмед-бег Јахијапашић ca војском налази под 
Осеком и да намерава Осек ca целом снагом својом бранити од 
хришћана.*®)

Оскудица у храни примора хришћане, да што енергичније каставе 
марширање против непријатеља и да одмах предузму нападај на Осек 
и тако npe свега да разрачунају ca главном силом непријатељском. У 
Осеку ce шанчевима оградио Мехмед-бег ca 15.000 војника и ca 60 
топова. Хришћани чим стигоше под Осек отворе ватру из топова. 
Турци су знали, како je велика невоља код хришћана због оскудице 
у храни те ce не хтедоше упустити у одлучну акцију, него осташе

animo susccplmus et ita quidem, vt tibi nultum dubtum esse debeat, nos in omnem euentum 
te tuosque omnes in gratiosa comendatione et protectione nostra habtturos esse idque quia 
nobis semper constanti fide summaque diligentia seruiuisti. Optamus preterea, vt negotium 
cum Rasctanis solita tua prudentia prosequaris eaque cfficias et condudas cum illis, que nobis 
vtilia fore existimabis, quod quidem nobis apprime gratum crit vtque erga te id quoque 
gratiose recognoscemus, haud immemores erimus. Datum Präge 30. augusti 1531.*

*') Privilegia Ferdinandi I. regis de anno 1530.—1597., стр. 296; Јоваи Радоннћ, 
Прплозе за псторвју Срба у  Угарској у  X V I, X V ÌI н X V I I I  веку, Новв Сад 1909. 
стр. X X V III .

**) Pauli Jouli, Warhafftige Beschreibung aller chronikwirdiger namhafltiger Historien 
und Geschichten, der ander und dritte Thcil, Frankfurt am Mayn 1570., str. 315*, Schwand- 
tuerii, o. s. I I .  стр. <23.
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мирно у табору и ограничишс ce на то, да ca своје стране једино 
топоаима одговарају na непријатељске топове. Тако пролазише дани 
без одлучних бојева. Утврђеном граду не могоше хришћани ништа да 
нахуде, хранс су све мање имали, невоља je бивала све већа, a у то 
стигне глас, да из Босне долази Хузрев-паша ca великом војском у 
помоћ Мехмед-бегу. У задњем моменту изби још и неслога међу хриш- 
ћанима те све то нагна Кацијанера, да напусти опсаду и да поведе 
војску кроз средину Славоније натраг према Загребу. Велике јесенске 
кише отежале су пут, a непријател» je узастопце гонио хришћанску 
војску, испред које су још раније уништили Турци на целом путу све 
изворе, одакле ce могло хране набавити. У највећој невољи оставише 
неке војводе војску њезикој судбини na побегоше. Први умакоше 
Кацијанер, Пекри и Шлик. Сада су биле све очи упрте у Павла Бакића. 
Он не хтеде бегати него ce стави на чело своје војске и покуша, да 
устави продирање непријатељско. Код Горјака, недалеко од Ђакова, 
нападне 9. октобра на надмоћну војску непријатељску те да би осо- 
колио личним јунаштвом остале хришћане, јурне ca својима у средину 
непријатеља. Јаничари навалише на српског витеза ca свију страна и 
после жестоке борбе и храбре одбране његове оборе ra смртно ран»е- 
ног с коња. Сад настаде очајна борба између српских кон>аника и 
Турака о мртво тело Бакићево. Турци ипак потисну хришћане и од- 
секу Бакићеву главу. Одличан вођа српски Павле Фодор притекне у 
помоћ Бакићу али и сам, као и друг му Теодор Пејић ca многобројним 
српским коњаницима, плати главом. Неке међутим, као Павла Делију, 
Димитрија Скендеровића, Вука Милолу и друге, заробе Турци.**) Од- 
сечену главу Бакићеву даде Мехмед-бег своме сину, да je заједно ca 
заробљеним Павлом Делијом и ca хиљаду других заробљеника однесе 
у Цариград султану Сулејману на поклон.80)

*•) Кр&љ Фердиааид je већ 19. октобра nueuonao Цекрија за иаследиака погв- 
нулом Баквћу у  војнпчкои зоповсдввштиу. У  дполомп о пиеновињу иели краљ: 
„Cum Paulus Backyth in fidelibus scniitlis nostris iam occubuerit et in eius locum alium 
constltuere nccessum sit, de fldci tue erga nos constantia atque rerum agendamm et rei 
militaris experientia et congnitione piene confisi . . . huiusmodi duobus millibus preesse vo* 
lumus . . .* Hung. за 1537.). 0  погпопјп Бакићсвој nuuiy : Schwandtner, o. c. II. crp. 411; 
Brutus Jinos Mihaly, Magyar historiäja (14W -1552), közli Toidy Fercnz, Pest 1867 стр. 477; 
Isthuanffi Nicotal o. c. стр. 214; Pray, Annalcs regum Hungarlae, pars V. стр. 289; Ve- 
ranc$ics Antal, összes niunkài, II. стр. 3U2: ßonfinii Rcrum Hungaricarum dccades quattuor 
cum dimldia, Hanoviae 1606 стр. 932; Thiiri József, Török itfrténetlrók, II kötet (1621 — lf>66), 
Budapest 1Ò96 crp. 97. Заробљепог Павла Делвју хтедс Терек откунитн за хп.хаду 
алатиока од турског ааооведнпка Аиурата. Хтео je Делију да ставп ua муке због 
атонтата, којн je овај покушао иротлв њгга. Међутии Амурат одбнје ионуду Tepe* 
вову (о. с. стр. 141).

w) Изоештај уходе Ђорђа Шоваго, 19. вовембра 1537. (Hung. за 1537).
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Смрћу Бакићевом расуо ce и остатак војске хришћанске. Једини 
још гроф Лодрон остаде, да ce бори с непријатељем, док и он смртно 
рањен у боју не допаде ропства турског. Војници ce разбегоше куд 
који, али не познавајући предела и лутајући no њему већина их je 
опет пала Турцима у руке. Само мален део стиже куЋи na и ти су 
били изгладнели, без оружја, без коња, a неки и без хаљина.



X.
ОД ПОГИБИЈЕ ПАВЛА БАКИЋА ДО СМРТИ 

ПОСЛЕДЊИХ ЈАКШИЋА.
(1537— 1543).

Пораз аустријске војске у осечкој војни дао je h o b  правац поли* 
тици Фердинандовој. Прва последица тога пораза je настављање npe- 
говора о миру ca Запољом. Преговоре ове разбио je Фердинанд крајем 
јула 1537. дакле пред почетак осечке војне, a у новембру ове године 
отпочео их je поново. С почетка je било мало изгледа на успех, јер 
je Фердинанд тражио од Запоље Кошице и друге градове, које су 
Запољине чете за време примнрја од «>ега отеле, a Запоља не само 
да на то није хтео пристати, него je још захтевао оиај део породичног 
имања свога, који ce налазио на територијуму Фердинандову. После 
дужег преговарања пође надбискупу Везе за руком, да изглади све 
противности и да склопи у Великом Вараду 24. фебруара 1538. године 
у име Фердинандово мир ca Запољом. По овом миру припао je Запољи 
Ердељ и онај део Угарске, који je у тај мах држао у свом поседу и 
призната му je краљевска титула; Фердинанд je преузео заједно ca  
својим братом царем Карлом обвезу, да ће штитити Запољу од свију 
непријатеља, али после смрти Запољине има цела Угарска да припадне 
Фердинанду; ако ce Запоља ожени и добије женско дете, Фердинанд 
ra мора васпитати и као краљевску принцезу д о с т о јн о  удати, остане 
ли после Запоље син, Фердинанд му мора датм сепешко херцештво и 
оженити ra једном кћерком својом. Пред Турцима ce мора овај мир 
лрикрити и у први мах објавити једногодишње примирје, док ce цар 
Карло не припреми na да заједнички нападну на Турке и прогнају их 
потпуно из Угарске.

За време ових преговора настала су мирнија времена и сређеније 
прилнке, те ратничке особине Срба у Угарској изгубише у доба овог 
затишја дотадању вредност своју. Срби у Запољиној држави претрпеше 
велик губитак смрћу Марка Јакшића (средином јуна 1537). Син Марков 
Стефан,1) умројејош за живота очева те после Марка остаде удовица

•) За  Стефаиа дозвајемо нл једие лпстиие крал>а Запоље од 15S0. годиие 
.super fassione pignoratila Marci Jaxith de Nagylak, qua is onera Stephani filli sui ac De* 
metri!, Nicolai et Joannis, Petri condam Jaxith, fratris ipsius Marci patruelis, filiorum conge- 
nerationaJium in se assumendo“ (N. R. A. Fase. 1838.).
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Поликсена ca седам кћери, које ce разуздале за мађарске великаше и 
велик део Јакшићевих добара паде већ тада у туђе руке.*) Од Маркова 
стричевића Петра остало je три сина: Дмитар, Никола и Јован, сада 
као једини мушки изданци властеле Јакшића.^

Смрт Марка Јакшића значила je за његову породицу и за Срп- 
ство под Запољом осетак губитак, али смрт Павла Бакића значила 
je за преостале Бакиће и за народ српски иод Фердинандом много 
више, значило je ираву катастрофу. Велики планови нссуђеног деспота 
српског Павла, енергичан рад његов, интересовање, које je ои изазвао 
код двора аустријског за Србе у Турској, све je то сахрањено с њиме 
заједно. У српско.и народу није било више човека, који би бар при- 
ближно могао да замени Павла; није било човека слична њему ни 
no угледу ни no јунаштву, ни no мудрости, ни карактеру, a ни no 
фанатичној љубави спрам рода свог. За живота Павлова питање Срба 
у Угарској и Срба у Турској било je сталан предмет расправе на најви- 
шем форуму у држави; многа повеља, коју je издао краљ  Фердинанд 
и многа седница, коју je одржао дворски савет његов, односила ce 
на српски народ. После смрти Павлове редак je спомен о народу српском 
у држави Фердинандовој, a о Србима у Турској није у опште нико 
водио рачуна. Сам Павле није имао мушке деце, a два брата његова, 
Петар и Михајло, нису били људи широких погледа ни великих пла- 
нова, него су цело делање и сву снагу усредсредили у заштићавање 
породичног имања свога.

Њихову имању je међутим одиста загрозила велика опасност. 
Краљу Фердинанду je после пораза војске аустријске у Славонији било 
јасно, да he сад Валентин Терек добити одрешеме руке, те да би бар 
у неколико заклонио пограничне градове, пошље 20. октобра no три- 
десет коњаника Петру Бакићу у Ђур и Сомбатхељ и поучи ra, како 
да ce држн у случају напада непријатељског.*) Да je ова потпора 
заиста била нужна, доказују два писма Михајила БакиКа, управљена 
из Фнлештсња 20. и из Со.мбатхеља 22. новембра крал»у Фердинанду.

v) A nagylaki uradalom tòrténete, irta Borovszky Samu, Budapest 1900. crp. 22 —24.
л» Нлјмлађп од ова трп ирата, Jouau, учно je уипворзитст у  Лајоцвгу (Ст. 

CTHiiojumth, Нешто о ЈакипОшиа, Кеоград l ‘J02. стр. 0.). Сачуиаи je соомен п о до- 
лнску Juitaiiouv у Воч у  сирху студија. 24. овтобра 1537. пздап je од кпаља фердп- 
иоЈЈда saluus conductns за Joiiaun, његове садругове u оратлоцо. У  пстоме mirne 
.Fcrdinandus ctc. Recognoscimus tenore prcscncium, quod nos Nicolaum, l'osinam, Gabriclcm 
de Hroderlcis, scholasticos et eorum pr.icceptorein, simul et Joannem Jnxith eiusque peda- 
gogum de nostro pieno et amplissimo saluo conducili uenicndi huc Viennam ... nssecu- 
rauimus .. .  sub verbo nostro regio fideque publica, quam eius per has nostras damus et 
promittimus, quandocunquc post harum emanalionem illis placuerit, cum suppellectili et 
rebus siln neccssariis huc ad gymnasium nostrum viencnscm discendi causa se libere et 
absque omni impedimento confcrre possimi et valcant...“  (Hung. aa 1537.).

*» Ibidem.
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Михајило ce спасао из покоља у Славонији, али ce није више враћао 
у аустријску службу него je одмах похитао кући, да ca братом својим 
Петром преузме управу породичног имања. У споменутом писму тужи 
ce Михајило на Терека, да без престанка наноси штете њему и брату 
његовом и моли с тога Фердинанда, да наложи мађарским присталицама 
својим, нека нападну Терека и спрече даљу отимачину његову.*) Ову 
молбу своју понови 1. децембра,“) те најзад покрене краља Фердинанда, 
да изда заповест Јовану Хофману и Алекси Турзо-у, нека ce споразуму 
у ствари издржавања и плаћања најамничких чета браће Бакића. Међутим 
je и no другим крајевима државмим било тако несређено стање да су 
заповести краљеве слабо користиле.7) Невоља нагони присталице 
Фердинандове. које су биле у непосредном суседству Терекову и које 
je такође Терек нападао, да склопе савез међу собом и да зајеанички 
ударе на Терека. У овај савез уђу бискуп веспримски Мартин, властелин 
Фрања Каполнаји и 6pafca Бакићи.

Док je савезничка војска нападала посед Тереков, упути ce око 
20. децембра Михајило Бакић у Беч да посвршава разне послове своје 
na између осталог и да интервенира за Србе из Турске, који ce обратише 
на њега ради преласка на страну аустријску. To су без сумње они 
Срби, који су ce- пред осечку војну јако ангажовали за акцију Павла 
Бакића те им je живот у Турској био угрожен.8) Боравак Михајилов

*) Ibid.
*) У  пнсму оовсуЈе Мвхајвло акцвју Валевтииову, којв je окуипрао већ веко- 

лвко жуиаивја те .rursus et de nouo taxam ad eos Imposiilssc, quam si restituere nollent, 
minatur ipsis morte et incendio, per villas autem, que ad fortallda sua propinque sunt, iam 
exegissent . . (Ibidem).

0 АлексаТурзо одговорв 3. децеибра краљу онпм ивсмом: .Dixerit ad me Michael 
Bakylh iitcras et mandatum maiestatis vestre, que admonct me eorum, que de soludone 
horum duorum Bakyth magnificus 'dominus Joannes Hoffman mecum tractassct, simul edam 
iniungit, vt dtra omnem ampliorem moram de intertendonc soludoneque horum curam 
habe rem, quemadmodum cssem pollidtus. Serenissime princeps, ea, que in hoc negodo mccum 
tranctata sunt, memoria teneo. Dixi enim et domino Joanni Hoffman et per reuerendissimum 
dominum transiluaniensem maiestati vestre nunciaui, ita me soludonis horum Bakyth curam 
habere posse, si exacUonem dice comiiatus castrifenei Ludotiicus Pekry ct ad eum pertinentes 
nos moiestarent nec impedirent. Hortatus interim fueram, Michaelem Bakyth, vt vnacum fraire 
suo paratus esse seque rccensendos cum omni apparati! exhiberent atque ad prestando 
seruicia aedngerentur. Hoc ettenim pacto antequam ex comitato ilio castriferrei aliquid exige- 
retur, potoisset haberi sustentacio eorum cx iis locis, vbi Valentini Therek equites grassantur 
et fiddes maiestatis vestre exactionibus exhauriunt* (ibidem).

*) Из üe<xn иапишс Мнхајло 2d. децембра 1537. штсмо Фердпнанду, којп cv 
налазио у  Прагу п у  ппсму замола „vt vostra sacratissima maiestas innata sua demcncia 
ne nos deserai, imo dignetur lam nostri memor esse omnemque cleinenciam suam erga nos 
ostendere, humillime supplico, nos enim vt et coram retuiii, excepto summo opifice nullum 
alium nobis propicium preter ipsam tenemus prout ct obligamur et tenemur. Ipsa autem 
vteumque nos tractet, In ipsius benignissima dlgnitate stat siue huc vel illue nos locet, si 
tamen nos non deseruerit (qua in re nil dubitamus) ac In honore non diminuerit, perpetui 
eiusdem serultores sumus, parati ad omnia, qualitercunque autem nobiscum igat In propria
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у Бечу y вези je и ca новом опасношћу, која je запретила. Браћу 
Бакиће су мрзили и нападали ке само великаши, који су били под 
Запољом као Валентин Терек и други, него су они били изложени 
мржњи и прогону и од стране оних великаша мађарских, који су били 
у служби краља Фердинанда. Мрзили су Павла, што je, и ако Србин 
и досељеник, био не само у Угарској него и изван ње чувен ca свога 
јунаштва и богаства, те су настојали, да му сваком приликом нашкоде. 
Нарочито ce у мржњи спрам Бакића истицао ђурски бискул Илочки. 
који није могао да подноси, што они управљају градом Ђуром и зби- 
рају приходе ca градског имања.

Мађарски великаши покренуше још за живота Павлова отворену 
хајку против породице Бакићеве; сазваше и једку скупштину, у којој 
закључе, да путем државног сабора одузму од Бакића град Ђур и 
још кека имања. Међутим за живота Павлова не могоше всликаши 
да придобију краља ни на какав корак против њега, али кад Павле 
погину, наговорише великаши краља, да узме град Ђур од Петра и 
Михајила Бакића. Краљ покуша, да пријатељским речима наговори Ми- 
хајила на уступање Ђура, но овај не хтеде о том ни да чује. С тога 
бискуп Илочки, који je био у интимном пријатељству с краљем, пред- 
ложи, да Бакиће силом принуде на уступање Ђура*). Заман je Миха- 
јило у писму од 11. јаиуара 1538. молио Рогендорфа, да ce заузме за 
њега и брата његова Петра, заман je истог дана у другом пис\\у
persona semper vestre sacratissime maiestati instar domini condam fratris nostri ac aliorun» 
uciam fratrum nostrorum, qui in fide vestre sacratissime maiestati spiritum emisere, seruierr.us. 
SI autem proulsionem vestre sacratissime maicstati non habuerimus, ipsamet nouit. Vnde autem 
solucioncm nobis fieri commonstrarat, a domino scilicet locumtencntc suo huius regni Hungarie, 
responsum eius iam vestra maiestas nouit. Eramus autem apud eum et dominus Petrus, frater 
meus ac post cum in hoc itinere, ordo enim ille, quem vestra sacratissima maiestas ad eum 
negocium obtalerat, nequaquam adfuisset. Supplico igitur vestre sacratissime maiestati rursus 
humillime, ne rem nostram ad chameram hungaricam differat, nil enim boni nos ex ca scn- 
timus nec speramus. Cetcrum qualitcr et tempore domini condam fratris nostri erant nonnulli 
obtemperantes vestre sacratissime maiestati rumoribus iustis ipsam seruantes, prcsertim autem 
Rasciani et nunc simili modo studentes vestre sacratissime maiestati gratina obscquium prc* 
stare, inuenerant me, voleotes cognosccre, vtrum In persona vestre sacratissime maiestatis 
assecurarcm eos aut non. Supplico igitur vestre sacratissime maicstati et in hoc humillime, 
nos enim omnibus modls et viis vestre sacratissime maiestatis gratum seruicium exhibcrc 
vellemus iuxta posse nostrum, cdoccntcs nos, ad que eos assecurare debeamus. Si cnlm confi* 
dentcs habucrint, vt michi exponunt, vsque ad trecentos sessionatos homines sub alam vestre 
sacratissime maiestatis venient Instructi, tempore vi naualis vestre sacratissime maiestati ser- 
uire, cum quibus, vti et antea. ita et nunc seruire vestre sacratissime maiestati totis neruis 
conabimur“ (Ibidem).

*) У  једиом посиу,уирављеном ма краља, иедо бвскуи Илочкп: „Michael Bakvtli 
bonis verbis induci nunquam poterit ad restltutlonem ecclesie nisi ilSi maiestas vestra serio 
inandauerint. Suplico maieetati vestre, dignetur iam tandem eedesiam cum eiusdem subditis 
oppressis ab manibus prophanis liberare cogereque illum ad restitutionem, quod si alias con- 
liieiones acccptarc non wlt, tota ca summa, quam dicit impendisse ad Jaurinum, inscribatur 
nd Sabariam“  (Hung. aa 1537).
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преклињао краља, да не чини неправду браћи Павла Бакића, који je, 
као веран присталица краљев, изгубио живот свој. Краљ je хтео своме 
пријатељу Фрањи Илочком да учини услугу no сваку цену те 25. јануара 
изда из Прага налог надбископу острогонском, да мирним путем одузме 
од Петра и Михајила Бакића град Ђур и имање ђурске бискулије и 
да их преда бискупу Илочком.10) Кад je Михајило дознао за овај налог, 
обрати ce краљујош једном и изјави, да већма воли пропасти и умрети 
него да му код њега живог смањује посед. Подсећа краља у писму на 
верну службу своју, подсећа ra на проливену крв и смрт браће своје 
и моли ra, да одустане од своје намере. Ho краља није било Moryfce 
умекшати. Kao одговор на то писмо наложи он 1. марта из Прага 
Бакићима, да одмах предаду Ђур Фрањи Илочком и забрани им, да 
у будуће узимају десетину ca имања ђурске бискупије.11)

Међутим су и на трећој страни имали браћа Бакићи неприлике. 
Моћни властелин угарски Тома Надажди био je додуше присталица 
Фердинандов, али je у исти мах стојао у тесној вези и пријатељству 
ca Валентином Тереком. У дуготрајној борби између Бакића и Терека 
успели су и Бакићи, да освоје поједина имања, села и градиће од 
Терека и његових присталица, али je неке од ових имања преотео 
Бакићима Тома Надажди. Бакићи ce потуже краљу на поступак Томин, 
на што Тома одговори 4. марта краљу и оцрни пред њиме оба Ба- 
кића подмећући и погинуломе Павлу нечасна дела.1*) Краљ je и сам 
видео, да су обеде против Бакића измишљене те ce није ни обазирао 
на њих, но Бакићи дознаше приватним путем за Надаждијево писмо 
и 26. маја упуте краљу оштар протест лротив поступка Надаждијева, 
који ce усуђује, да измоси ниске клевете о мртвом брату њихову.

Кад je углављен мир између Фердинанда и Запоље дахнуше душом 
горњи крајеви Угарске, али одношај Тереков спра« његових суседа 
остао je и дал>е мепромењен. Савезмици браћа Бакићи, Фрања Капол- 
наји и веспримски бискуп Мартин прикупе у марту војску и ударе

,0) EgyhàztOrténelml emlékek a magyarorszàgl hitujitàs koràból, szcrkesztették Bunyitay 
V., Rapaics R. és Karàcsonyi J. Harmadik kötet, 1531 — 1541 Budapest 190ì>, стр. 225; 
Hung. sa 1538.

n) EgyhéztOrténelmi emlékek etc. стр. 231.
**; Иамеђу другвх стнарн nume Надаждв, да код Бакаки , . . nonnulli affines 

mei etiam nunc capti tenentur et inter allos etiam pauper Stephanus Raykay, consiliarius 
camere vestre maiestatis, sed aeddit mihi cum istis Bakyth, sicut illis, qui verberantur et 
non permittuntur plorare, sed Uli, qui alios verberant, sc plorare simulant*. Паиеђу осталвх 
штета в вевравдв, које му почнвише Баквћв, иствче Цадажда варочвто, да у  овај 
мах држе његов град Чохаво. Алп иајружпвје су ce, велв дале, иоиелп према њему 
aa врене орввх сукоба ca Тереком. Тада Павле Баквћ ивје виао где да склоиа 
своју факалвју u драгоцевоств, те му od уступи једаи свој град. Међутам као ua* 
граду за то доброчпвство хтедише Б&кићв да тај град орвсвоје себи, али нх je 
Нвкода Јурвш аћ  одгоиорпо од тог ружиог дела (Hung. за 1538).
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изненада ма Терека. Уз пут освоје Шимег, допру до Озоре и Ењинга 
те притисну и ове градове, али у главном задатку, да нађу и да ce 
лобију ca самим Тереком, нису успели, јер ce Терек у тај мах није 
налазио на свом поседу него на двору краља Запоље.1*) Фратар Ђорђе 
ce потужи због ове акције Бакића и другова острогонском надбискулу 
Павлу Кишвардаји-у и Алекси Турзо-у,*4) али ce савезници изговарали, 
да‘за време упадаја у Тереков посед нису још дознали били, даје мир 
склопљен.

И покрај најстрожије наредбе краљеве, издате прошле године 
Бакићима, у ствари уступања Ђура и покрај поновљене наредбе од 
24. априла и 12. маја 1538., не хтедоше ови ипак испустити града из 
руку својих. Ђурски бискул као и каптол ђурски нису међутим ни за 
тренутак мировали него су непрестано поднашали тужбе против Ба- 
кића и молбе, да их ослободи већ једном од власти њихове. Крал» их 
je тешио и саветовао им, да буду сгрпљиви.16) Да би ово питање

•*j фрања Каоолиајв известн I I .  марта 1538. нз Ш вмега Михајвла Баквћа (којн 
ce у  тај ках иалазво ua двору краљеву), да ca Петром Баквћен в бнскупом вес- 
првмсввм Мартвном непрестаио тражп Валеитвиа. Из Ш вмега взвесте савеаввцв
17. иарта в краља о акцнјв: „De nostra in Valentinianos atque adeo Ipsum Valentlnum
Therek proiezione arbitramur, sacratissimam maiestatem vestram per domlnum Michaelem
Bakyth, fratrem nostrum, quem ad eandem mlsimus, sacratissimam maiestatem vestram cer- 
tiorem factam esse. Que autem post discessum prcdictl Michaelis Bakyth, fratris nostri, accidere 
hec fere sunt, quod nos et in comitato symlgiensl zaladiensique, quantum per nos fieri potuit, 
ipsum Andream Bathory ceterosque Valentinianos, Ipse enim in persona profectus est ad 
suum principem, satis superque attemptaulmus, verum cum aliquoties non exiguos copiae 
coegissent, volentes nobiscum dimicare, hiiari admodum animo eos semper Invaslmus, sed 
vbi vidlmus, eos nusquam consistere velie et in suum fortalicium quemquam proripere", ока- 
иулв cy ce даљвг пападаја. Из Шпмега дође Петар Бвклћ у  Кпсек п одатле јавв
20. марта брату Мвхајвлу „hesterna die reuersl sumus ex itinere, non lateat autem domi- 
nationem vestram bis in Symigium feccramus iter, tercio tandem ad vltra etiam castrum 
Ozorn ad querendum Valentini gentes, nusquam tamen eas In exercitu reperiendum, dluer- 
tcramus ad seruitorcs Balthasaris Mwthnokv, cuius aliquot et prouisoris ac castellani dicti 
Ozora seruitorcs et equos adduxitnus, tandem redieramus ad Enyng castellimi, cuius portas 
igne cxusslmus. Multi autem in eo existentes homines, testudiem quam munitum espugnare 
nequiulmus, castellanum autem decimummct interfectum retlnquimus . . .“  (Ibidem); Fràter 
(ìyórgy levclezése, Szàzadok aa 1878 crp. -17.

u) У  nucuy ciiOM пелп фратер Ђорђе, да су Каполнајн, Бакића a бискуп 
Мартим ушли у  аемљу краља Заоо&е и одатле су са 21 восода „omnia pecora abacta 
omnes denique res in predam conuersc et abducte, non ignobiles eciam homines et merca- 
tores capti et abductl i*unt, adeo vt estimacìo rerum ablatarum quadraginta millia florenum 
stimmam excedat . . ^Ibidem).

Фердиноид nntiio 2-1. апрвла каато.-iy ђурским „Intelleximus non sine animi 
nostri dolore grauissimas querelas uestras super iniuriis Bakythonim nobis et ecclesie isti 
indebite et preter modum factis. Vos autem latore nolumus, nos iamdudum in tractatu fuisse. 
vos e manibus Mlorum ellberandi, proinde a vobis clementcr petimus, vt pauxillum temporis 
pacientiam habeatis, donec solum negotium pro vestra redemptione concludamus, id quod breui 
fict et ita quidem. quod re ipsa sentietis, nos vestras miserìas et incommoda pie respcxlsse* 
(Hung. sa 1Ó38).
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извео на чисто, дозове Фердинанд Михајила Бакића к себи те му по- 
нуди новчану одштету за град Ђур, a кад ce Михајило врати кући, 
наложи краљ 14. маја надбискупу острогонском Павлу Кишвардаји у 
и Алекси Турзо-у, да воде ca Бакићима даље преговоре. Вардаји и 
Турзо почеше да преговарају ca Петром Бакићем но овај прекине 
преговоре уз изјаву, да fce ових дана ићи заједно с братом поново у 
Беч, где ће ce споразумети у погледу Ђура ca самим краљем1*). Ово 
ce доиста и догодило. Бакићи ce састадоше ca Фердинандом и ута- 
начише одштету, коју ће им краљ дати за уступање Ђура бЛскупу 
Ујлакију. Али уступање није ипак ишло тако брзо. Још у пеколико 
маха морао je краљ да понавља свој налог и тек у току октобра obu  
годиие извршено je уступање. Тако су Бакићи лишени били најглав- 
нијег града свога.

И ако je насилним одузимањем Ђура нанесена породици Бакића 
очигледна неправда, ипак je крал> Фердинанд и за време преговора о 
том одузимању поверавао Бакићима разне задатке, које су они савесно 
испуњавали. 26. априла наложио им je, да један од њих ступи као 
капетан у шајкашку службу, над којом je имао врховну управу Јеро 
ним Ласки, a 30. јуна наложио je обојици, да помогну Фрањи Баћањију 
при освајању града Солнока од Лонгина Пихајма17). Међутим и код 
своје куће имали су Бакићи и осим заплета око Ђура. пуне руке посла. 
Валентин Терек je упркос склопљеном мнру настојао, да ce освети 
Бакићима због недавног пустошења no његовом поседу, те je сваки 
час наносио штете имању и људима њиховим, услед чега ce Фердинанд 
лреко својих посланика тужио код Запоље и позивао ra, да казни 
Терека ради кршења мира18).

и) У  оаој ствари јавља 14. маја фердаиапд надОескупу Квшоардајн-у в A.'ieKCu 
Турзо у : .Cum alter Bakythonum superioribus aliquot dlebus in curla nostra fulsset, serio et 
diligenter per sccum tractari fecimus et quia mens et voluntas nostra omnlno esset, vt arz et 
ecclesia jauriensis cum omnibus suis pcrtlncntiis et manibus laicorum ezeepta, iam tandem 
reuerendo deuoto fldeli nobis dilecto Francisco Wylaky ecclesie illius prelato restitueretur. 
Dictam arcem et eedesiam ipsi Bakythones cederent propositis nimie conditionibus, quod eis 
statlm post cessloncm bis mille florenos in defalcationem seruitiorum suorum in prompta et 
parata pecunia daturi essemus et inox deinde de eonim deseruitis debitisque hactenus stipendile 
rationem computumque poni faceremus ac elapso vno ano rursus duo milila florenorum eiusdem 
persoluturi et de residua postea, quod Ipsis adhuc deberemus, eos simlllter contentos redde- 
remus*, TC ии иаложп, да онл даље прегоаарају. Ha oso оисмо одговори 28. јуиа 
Вардајв ,Cum domino Petro Bakyth, vti maiestas vestra commiserat, tractauimus hie domlnus 
locumtenens et ego de remittendo episcopato jauriensi ad manus domini Francisci Wylaky 
easque proposulmus conditiones, quas maiestas vestra pro re conficienda üli iusserat, offerri. 
Respondit Ille, aliud nihil quam quod vtprimum maiestas vestra Viennam venerit, iuxta rela- 
cionem superiorlbus dlebus per maiestatem vestram Michaeli Bakyth factam, mox ambo fra* 
tres ad eandem proficiscentur et cum ipsa de remissione episcopatus concludente (Ibidem), 

ibidem.
••) Ibid.
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У ово доба, средином 1538. године, подигне ce султан Сулејман 
ca великом војском на молдавског војводу Петра. Испред ове силе 
побегне војвода Петар и султан подигне сада на престо молдавски 
брата Петрова Стефана. Ha глас о спремању султанову уплаши ce 
јако крзљ Запоља, јер ce бојао, да fce Турци на њега напасти. С тога 
ce обрати и на краља Фердиианда, молећи од њега, лрема великова- 
радском миру, помоћи. Мада je тражио свега 5000 војника, Фердинанд 
му ни толико није могао да пошаље. Наложио je додуше неким угар- 
ским великашима својим, између осталих и Бакићима, који су и у 
мирно доба морали издржавати 150 кон>аника, да притекну Запол>и у 
помоћ19), али je цела помоћна чета износила тек око 20С0 војника. У 
толико више je Запол>а напрегао своју снагу, да достојно дочека 
султамов нападај. Фратер Ђорђе скупи до 30.000 коњаника и преузе 
сам врховну управу над њима, a уједно покуша да ублажи султана 
богатим поклонима, које му je преко нарочитих изасланика лослао. 
Међутим све je ово било непотребно, јер султан није ни намеравао 
нападати Запољу него ce ca војском својом вратио из Молдавске кући.

Овај поход турски против војводе Петра показао je, да у озбиљ- 
ним тренутцима не вреди много великоварадски уговор. Крал> Ферди- 
нанд није био у стању да пружи знатнију помоћ Запољи; његов брат 
цар Карло V. намеравао je, да према обвези својој покрене велику 
војну против Турака, у којој би узеле учешћа све западне државе 
европске, али на скоро настадоше баш на самом западу заплети, који 
потмуно изменуше дотадањи положај, те Карло није могао више ни 
помишљати на рат за ослобођење Угарске од Турака. Све je то до* 
приносило. да je охладнео одношај између Запоље и Фердинанда и 
да je великоварадски уговор губио вредност своју. Јаз између краљева 
лостао je још већи, кад ce Запоља 2. марта 1539. године оженио ca 
принцезом Изабелом, кћерком пољачкога Kpajba Жигмунда. Фердинанду 
кије ишла у рачун та женидба, јер ce бојао Запољина подмлатка.

Мир између Фердинанда и Запоље стишао je полагано размирице 
Валентина Терека и његових суседа у држави Фердикандовој, те су о 
акцији браће Бакића и њихових савезника у борби против Терека 
све ређе вести. Средином 1538. године молили су Бакићи од краља 
потпору и повластице за становнике свога града Papa и дозволу, да 
могу пустити у слободу негдашњег кастелана палотанског Владислава 
Дињешфалваји-а, кога су држали у тамници.10) Везе фамилије Бакића 
ca Србима из Турске нису у овој години потпуно престале, али ове 
везе нису имале ни из далека онај значај из пређашњих времена.’1)

»•) Ibid.
|0) Ibid.
" )  У  взвештају, која je  аослао нз Будеиа г. 1539. једаа ухода, стоја између 

д|>угог: „Euer gnaden sol auch vysen, das etliche raczysch minch oder kaluger haben veilen
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Мнром великоварадским сталожене су само no имсну и само 
моментано прилике у Угарској. У земљи, где je годинама беснио гра- 
ђански рат и где су сваки дан изнова долазила у сукоб непребродиве 
противности и супротни интереси, није могло бити трајног мира. За 
поља међутим није још дуго учествовао у догађајима. Последње дане 
н>егова живота загорчао je устанак ердељског магната Стефана Мајлата, 
који ce у друштву ca Кендијем и Валашом подигне крајем 1538. против 
краља свога. Овај појури у Ердељ” ) и тамо енергичним мерама угуши 
устанак, али Мајлата, који ce затворио у тпрди град Фогараш, није 
могао покорити. Напори, којима ce изложио при угушивању устанка, 
скрхали су сасвим и иначе болешљивог краља Запољу. Стање његово 
још je погоршавала брига, шта tse бити ca државом и фамилијом ње- 
говом — краљица Изабела je била у то доба у благословено« стању 
— кад њега једном нестане ca света. Средипом 1540. упутио ce no- 
ново у Ердељ, да разрачуна ca Мајлатом и на путу у Сасшебешу. 
стигне му вест, да je краљица родила сина. Међутим je болест кра- 
л>ева отела већ потпуно маха, те он премину 18. јула, исколико дана

hynauff C2um Bakyth Peter czylien, dy hat man hie gefangen vnd inss sloss gefangen 
gefuert* (ibid). У идуКој годнип соомпљу co y  писму Мпхајпла п Цетра Бакића 
utìKii кои>аш>цн српски, којп cy дошла к њвма „De numero equitum credimus vestram 
sacram maiestatem a domino Jurissyth iam certiorem factam esse, de illis etiam, qui nupcr- 
rime ad nos venerunt, equites precipui homines Rasciani, qui si necessari! essent, possent 
scirentque una nobiscum sentire...* {Hung. aa 15-9.) 4. uaja всте годвне јавво je Ma- 
хајвло Баквћ краљу Фердвааиду „Non dubito quin maiestas vestra ccrciora fama cx 
parte Thwrcarum non habuerit, ntiper quidam amicus ex Turcia, quas nouitates michi scrip- 
serlt. eidem quibus intellcctis, si maiestati vestre Visum, quiequam ad ipsas literas respon- 
dere vldetur homini ilii, maiestati vestre suplico velit me certiorem In suis literis facere“ . 
Ha oso je одговорено 9. маја Баквћу «die königliche maiestSt hette sein schreiben ver- 
stannden vnd wisst ime auf des Räczen anlanngen dizmals khalnen aigennttllchen beschaid 
zu geben, allain das er Ime bessten fueg vnd vertosstunng aufhallt vnd mit ime hanndl, 
guet khundschafft des Turgkhen fumemben vnd thuns halber zu geben, derhalben ime dem 
Ratzen dann von irer khoniglichen maiestat ain gutte vorkherung erfolgen vnd vberschigkht 
werden soll". У  авсму тога Србваа вв Турске стојн взиејзу другог: „Cesar nunc talem 
annuenciam fecit Rascianls et ego exportaul illam a cesare, quod contra consuetudinem 
priorem ab vna porta duntaxat florenum vnum persoluant*. Из тога взводн, да су Турцв 
застрашенв n у  невољв те мислн, да бв сада в&љало на н>вх ударвтв. 6. јуна 
вдуће годнне уораввла je враљвца Ава, суоруга кр&ља фердиааида, Иетру Бакпћу 
о в с у о  ca оввм садрмсајем: „Intelleximus fidedigne, accessisse ad te ex Nandoralba Ra- 
scianum quendam cum Ilttesis quibusdam, ad serenisslmum principem dominum et contho- 
ralem nostrum dilectissimum transmittendis, quod si ita se habet, hortamur te gratiose, vti 
eas confestlm huc mittas dlrigasque. Nostrorum in eo omnimodam exequuturus voluntatem. 
Danim Viennae, die 6. junli 1540." (Ibidem).

*•) Запоља je y  ово време много полагао ва Србе. Клемент Pera ввше вз 
Токаја 11. септембра 153J. Гашоару Середију ввмеђу другнх стварв: quod vbi 
Vrbanus Batthyany a Wienna rediisset, Joannes rex suis Rascianls ac aliis suis seruitoribus 
pannum ac pecunias misit atque distribuii, rescripsltque illis, si quando secundarias suas li
teras acceperint, cum omni apparatu parati sunt atque iter capere valeant. . . "  (Ibidem).



144

после радосне вести о рођењу сина. Тело му je пренесено у Стони 
Бсоград и тамо сахрањсно.*9')

Прсд смрт своју именовао je Запоља за туторе нејаком сину 
своме, који доби на крштењу име Јован Жигмунд, фратра Ђорђа и 
рођака свог Петра Петровића. Њима повери, да у друштву ca кра- 
љицом, a под иокровитељством султановим, сачувају државу и предаду 
je новорођеном краљевићу, кад исти постане пунољетан. Овим чином 
Запољиним пољуљан je из темеља великоварадски мир. Фердинад ce, 
не слутећи ништаоовим одредба.ма Запољиним, пожурио из Немачке 
кући, чим je чуо за болест његову, да у случају смрти краљеве за 
поседне пре.ма великоварадском уговору државу његову. Добивши 
вест, да je Запоља преминуо, упути краљ Фердиианд 14. августа 1540. 
позив на Петра Петровића, Николу Паточија, Телегдија, Баторија, 
Кендија, Петра Овчаревића,*4) властелина шољмошког и на остале 
великаше у Запољиној држави, да му ce покоре, уверавајући их о 
својој наклоности.*5) Али набрзо увиди Фердинанд, да извршење велико- 
варадског уговора није тако једноставна ствар и да ће услед њега 
неминовно доћи до сукоба и ca Турцима. Стога повери 12. септембра 
Петру Бакићу управу над уходама и наложи му да прати пажљиво 
кретање Турака.**) Идућег месеца сазове у Винернајштат све главније 
присталице своје из Угарске, међу њима и Петра Бакића, да ce дого- 
воре, иа који начин да прибаве вредност великоварадско« миру.*7) 
Било je и крајње време, да ce подузму озбиљније мере, јер су против- 
ници тога мира, a на челу им фратер Ђорђе, развили живу акцију, да 
осујете извршење његово. Фратер испослује npe свега код султана 
признање Јована Жигмунда за наследника Запољина у краљевском 
достојанству, a затим даде на Ракошком Г1ол>у прогласити Жигмунда

**) Пренос тела су уз нелвку војпнчку прата>у сироведн Петроввћ, фратер 
Ђорђе в  Терек u одмах после сахране иоседие Петровић будомсву тарђаву ca 
1000 српсках војивка својпх (Verancsics, Osszes munkli, Ш. kötet, стр. 45.).

и) Овчареввћа у  ово доба убрајију међу иајодлочиој« велнкаше. Врапчаћ 
велв за њега „Petrum Ouchiareum Rasdanum, unum ex ducibus mitltum, insignem virum 
in re bellica* (o. c. I. kötet, стр. 16.>.

“ ) Hung. 3» 1540: Izabella klràlyné 1519 —155&, irta dr. Veress Endre, Budapest 1901. 
стр. 89.

*•) У  дапломи, коју je  obou арвликои иадао краљ Петру Баквћу, стоји: 
„Quum presentis temporis status rerumque conditio ita exponere videtur et quid moliantur, 
nunc potisslmum mortuo Joanne, Turcarum prcfecti, quoue conatus suos destinatos habeant, 
ex omni parte indagandi curemus, quare cum ignoremus, te pro ceteris nobis posse in ex- 
plorandis Turcharum machinationlbus istis in locis fidelem operam prestare, presertim cum 
Rascianorum et magnam notitiam et consuetudinem ctlam non vulgarem habeas, fidelitati 
tue harum serie commlttimus ac volumus, vt prò Industria solcrtlaque tua per tuos vel 
quoscunque ad hoc Idoneos aptosque esse posse censeos, explorandi onus In te susdpias.. .** 
(Hung. aa 1540.).

*f) Izabella kirilyné etc., crp. 98.
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за краља угарског. Виде^и, да путем преговора неће моћи довести 
под своју власт Запољин део Угарске, одлучи Фердинанд, да учини 
то силом. У мају 1541. пошље велику војску под заповедништвом 
Вилхелма Рогендорфа, да заузме Будим. Рогендорф с почетка постигне 
извесне успехе, те je већ изгледало, да fce преваром заузети и саму 
будимску тврђаву, у којој je био фратер Ђорђе ca краљииом Изабелом 
и сином њеним, али долазак турске војске и пораз Рогендорфа при 
лрелазу преко Дунава осујети читав план.

Покушај Фердинандов, да силом заузме Будим, донео je сасвим 
противан резултат. Кратко време после пораза аустријске војске стиже 
лод Будим сам султан Сулејман ca главном војском својом и узме 
29. августа преваром тврђаву будимску, изговарајући ce, да fce чувати 
и штитити град док краљ Јован Жигмунд не буде пунолетан, a онда 
ће му ra уступити.1*) До тог времена одреди као пребивалиште краљици 
Изабели Ердељ и градове и жупаније у околини ердељској. Под утиском 
ових неуспеха и удара, који задесише хришћанску ствар у Угарској, 
поведе Фердинанд при крају 1541. године нове преговоре ca краљицом 
Изабелом и фратром Ђорђем, који су сада постали помирљивији и 
склонији споразуму. Ha састанку у Ђалу водили ce ови преговори и 
29. децембра дође до споразума на темељу одредаба великоварадског 
мира. Фердинанд je наиме обећао, да fce краљици Изабели у накнаду 
за њену државу дати сепешко херцештво и ллаћати joj годишње 12.000 
форината, a Јована Жигмунда да ће оженити ca једном кћерком својом.

Нови покушај Фердинандов, да оружјем отме Будим од Турака, 
заврши ce поразом његове војске. Према закључку угарског државног 
сабора подигао je био Фердинанд преко 60.000 војника, али им je за 
заповедника поставио неспособног пограничног грофа бранденбуршког 
Јоакима, који октобра 1542. упропасти поверене чете своје.

После овог пораза преостао je Фердинанду једини пут, да на- 
стави преговоре ca краљицом Изабелом и њеним људима. Списи о 
тим преговорима бацају светлости и на стање Срба у држави Запо- 
љиној. У то доба пада и један важан догађај за тамошње Српство, 
изумирање мушке лозе Јакшића. После Марка Јакшића остала су, као 
што je раније споменуто, још три мушка члана ове породице, синови 
Петра Јакшића, no имену Дмитар, Никола и Јован. Њих нестаје ca 
света набрзо једног за другим и већ почетком 1543. године отимају 
ce разни великаши о имање Јакшића, јер je, као што стоји изречито 
у повељама, изумрло мушко колено њихово.1*) Ha животу су још

**) Султви затр&жп од враљаце, да оошље сина аввог к &еиу у  табор в док 
су ce Јовав Подманвцкн, Петар Марвош a Нввола Црепонић бавплв ca дететом у  
султааову табору, ооседву Турцв тврђаву будимску (Verancsics, о. с. П . стр. 62).

**i Првв соомен о азумврав»у Јакш оћа аалазимо у  ппсму Aue Иштваифн, 
удовнце Нвколе Маћедоица, управАеаои крал»у вз Пожува 27. фебруара 1543. У

10
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остали као главнији великаши српског порекла Петар Петровић*0) и 
Петар Овчаревић, a покрај н>их ce све јаче истиче војвода Никола 
Цреповић. Приликом преговора Фердинандових ca краљицом Изабелом 
заузима ce Петровић најживље за Србе, чија je важност no државу 
Запољину, особито у бурним временима, била неоспорна*1). Али ce
nnoMv ае.-ш ,.рсг dcfectum seminis dominorum quondam Jaxyth non exigua bona sunt 
in maiestatem vestram deuoluta“ na молв краља, да Србима даде Јактвћ ева  добра. a 
н»ој да уступа породачиа имоња Н. Маћсдоица Перјаиош a Крашо*Северви. ИдуКег 
даиа са оптам.еи Јакшићевпх добара бавио ce угарско дворски савет. У  једиом 
cnncv „Supplicatio de diversis negociis domini locumtencntis ceterorumque consiliarionim 
ex Posonio data* стоји између другог: -De bonis quondam Jaksytth scripsimus his diebus 
ed regiam maiestatem, nostro iudieio posse maiestatem suam recompensam faecrc domino 
Petro Rakytth pro castris Lak et Sabarya, quibus jure dccidit. dignus est enim pro suis et 
fratris meritls, cuius a maicstate sua imprimis ratio habentur. . .* Међутим крвљ већ 3. марта 
одговорп na горн>е писмо дворсках саввтивка «Super prouisione ad Themeswar facienda 
nec non de bonis quondam Jaksytth primo quoque tempore dcliberabtmus, id quod nobis 
consultius esse vldebitur* (Hung. aa 1543).

*°j За  Иетра Петроввћа na je поуадапо, да лп je Србпи плп Хрпат. Многв ua- 
ђарскн ивсцв ra  назнвају Србипом; његове чете су пећплом састављене од орпсках 
војвиха, љегов je утецај ua Србе велнв, те сам ra  с тога в убројво међу српске 
вслвкаше, мада емаде п ввсаца, која ra  Хрватом вазпвају. Тако ва ор. у  делу 
Joannis Michaelis Bruti Hungaricarum rerum Über III ua стр. 371. ивше „prefectus Petrus 
Petrovitius, genere Croata.“

•*) У  једаом рукопису о ареговорвиа Петра Петровпћа ca пзасланвком Фер- 
дпиавдовам Гашиарои Середв-еи лз годиие 1543. стоји: Postquam valedixissem regine 
in eodem oppido Gyalu venimus ad colloquium cum Pctro Pethrouyt, qui mihi ita tocutus 
est, ego sum daturus arcem Themesvar ad manus regine mee quandocunque mihi mandauerlt, 
faciat quoduelit, nolo aliquid pro meis seruicils cxigerc. nolem causa esse perdicionis illius 
arcis. Maiestas regia curet sufficientem hominem ad temcslcnse officium eligere, qui sciat cum 
industria serulre sue maiestati et regno, qui poterit multum, et In magnis seruire, si idoneus 
et diligens illi arci preficietur. Habeat imprimis regia maiestas curam de Rasdanis, quia sine 
scrulcio illorum in defensione regni Hungarie esse non poterit, parua mercede poterunt eos 
conducere, qui multa seruire poterunt, possunt in districtu themesiensl et locis propinquioribus 
equltes Rasdani supra duo milla inueniri, pedltcs vero drdter ad mille quingentl. Imprimis 
necessarium est, vt vel regia maiestas vel sacra catolica cesarea maiestas scribat ipsis Raščl
aniš literas statim assecurandi ilio de his quatuor infrascrìptls negociis, primum, quod vnus- 
quisque secundum suam condicionem solucionem habiturus erit a suis maiestatlbus; secun- 
dum, quod assecurentur omnes per maiestates suas de dominationibus regis Joannis ipsis 
factis; tercium, quod vnlcuique in terra hungarlca dature sunt maiestates sue loca adhibi- 
tanda, si eos ex propriis sedibus quoquo modo migrare oportuerlt. propter seruida maiestatum 
suarum; quartum, quod recuperato regno Raschie vniculque secundum suam conditionem 
suas antiquas hereditatates seu loca illarum, si que instaurare noluerìnt. nouls colonlis 
graciose reddlture sunt. Item vltra hec quatuor quinctum sue maiestates addere non negligant 
propter publicum bonum, videlicet, quod maiestates sue dature sunt Ipsis suo tempore despo- 
tum, quem ipsi voluerint, his scriptis mirum Immodum III! ad seruida maiestatum suarum 
allidentur, sunt enim magnanimi, quod honores appetunt. Hec cum Pethrouyth mecum contu- 
lisset, sua seruida maiestati vestre sacre commendauit. . . (Hung. aa 1543). V  bctom 
рувопвсу y  даљем току ппше „fix bonis condam dominorum Jaksyth poterint Rasdanis 
facere bonam prouisionem. liberando ex illorum manibus bona nobilium nonnulorum, quorum 
uiolenter ipsi possident .. .* И  кра&вца Нзабела je водвла ираликом оввх преговора
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Срби и директно обраћали краљу Фердинанду и водили с н>име npe- 
преговоре” ). Једна група Срба, поименице Петар Божић, Радојица 
Радић, Никола Цреповић, Петар Врачилић, Стефан Сабо, војвода Ми- 
лола, Петар Херлић, Иван Дејак, Ђорђе Плинчић и други састадоше 
ce у Ходошу 1. септембра 1542. и ту закључише, да пошљу Петра 
Божића краљу Фердинанду, који fce у име њихово изнети жеље и по- 
требе оног дела народа српског, што ce налази у држави Запољиној” ).
брвгу о Србима. Јављ ајућв Фврдиианду, да ће иу Петроваћ ua в»ену жељу предатп 
Темвшвар велв „sed maiestas sua ad officium illum themesiense eligat Idoncum hominem, 
qui edat loco et tempore, Hungnros cum Rasdanis concordare et in obedienda tenere, quod 
tatem hominem sua maiestae expediat ad me cum omni Informatone in secreto cito pecuniis, 
quibus ille possit pro- presenti statu rerum conducere Rascianos ad seruida maiestatis sue, 
plus enim nunc ille homo, qui habebit offidum themesiense, expedire poterit cum decem 
mlllbus ftorenis, quam postea cum quadraginta milibus et in hoc themeslensi sua maiestas 
habeat magnam ptouisionem, comes enim themesiensls poterit multa regno et maiestati sue 
seruire, si eum dignitate et authoritate se gesserit in officio ilio . . (Hung. aa 1543). Ha 
встог времена иалааиио a овај ааивс : „S i litere et mandata regie maiestatis domini nostri 
dementissimi prius perueniant ad dominos et comitatus vltra Tibiscum seu Tidam existentes, 
quod litere reginalis maiestatis vidue uel si interim non erunt coacti per fratrem Oeorglum 
serultores maiestatis vestre, qui nunc sunt inauthoratl, auxilio domini Bathori, subsidia de Ulls 
comitatibus (preter themesiensem et orodiensem, qui in conflniis et in medio Rasdanorum 
sunt constrlcti) prouenlenta absque dubio si non omnino, magna ex parte certe exlgere po
terunt*. Иа тога доба вмамо једву вест о расиодожењу Срба у  другвм крајеввиа. 
Ивав UhCTop je год. 1543. подиео крад»у спвс : »Informatio Joannis Pastor de Zagrabia 
pro parte regni Sdauonie etc.“ в говорећа o Србпма пвше „  ..  . .  sunt multi ex Rasdanis 
vel Seruianis, qui desiderant maiestati vestre seruire" (Ibid).

•*) Неоосредвв повод овпм двректввм ореговорвма дала je акцвја Алексе 
Турао-о, којв ce обратао ua Србе в позввао вх, да ступе у  службу краља Фердв* 
вавда. Долааак српског вааславвка пропраћа Турзо пвсмои вз Острогоиа, датврааам 
13. сввтембра 1542., којвм јавд>а крал»у : „Orca inicium exactl veris mlseram ad Rascianos, 
qui In partibus ad Themeswar vidnis agunt, vt eos pellicerem ad obediendam et seruida 
maiestatis vestrl. Distulerant tum responsum, forte propterea, quod non arbitrarentur vltas 
vires tuturas, quibus maiestas vestra dicionem suam recuperaret. Nunc mittunt hunc hominem, 
nundum suum, ad maiestatem vestram, per quem cognoscet lllorum postulata, ea vero sunt 
elusmodi, vt cum preiudido et detrimento multorum dominorum et nobilium sint contunda, 
eorum inqoam in quorum bona Rascianl Isti condescenderunt aut quorum bona condam 
Joannes rex istls habenda permisit. Quavls rebus integris nihil hoi um esset istls concedendum, 
tamen vldetor mihi, vt maiestas vestra placido responso hunc remittat, annuatque ad tempus 
istorum voto, ne se durius responsum fuerit, reelliant et ad Turcam conuerlantur, qui facili 
illis prima fronte omnia offerre non gTauebitur et alioqui non puto adempdonem lllorum istis 
Intentandam, que nondum ita recuperauimus, vt adlmere liceat. Suo tempore maiestas vestra 
sacra poterit rectificare ita, vbi res suas in iUls partibus solidius firmauerit* (Hung. sa 1642).

**) Пропратио пвсмо, дато Божвћу, гласв : „Serenissime princeps et domine 
dementissime ac benignissime. Post fidelissimam seruitiorum nostrorum рефе!иат comraen- 
dadonem. Nunc mlslmus e medio nostri vnanimiter hunc fratrem nostrum egregium Pet/um 
Bossyg erga vestram serenlssinam maiestatem pro negociis arduisslmis suplicantes, quare 
vnanimiter suplicamus videlicet serenissime maiestati, suplicationem Ipsius nomine nostro 
esaudire dignetur cuique fidem adhibcre dignetur relacionemque omnem gradoslsslmam 
«xpectamus et seruldum fideli perpetue commendamus tanquam domino nostro dementissimo.
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И у фамилији Бакићевој догодило ce више промена. Михајила 
нестаје ca света између јануара и маја 1.540. и у списима ce од сада 
спомиње само Петар Бакић и снаха његова Теодора, удовица Павла 
Бакића. Још npe смрти Михајилове морали су Бакићи да поднесу неко* 
лико нових неправди од стране угарских великаша. Тако из писма 
Михајилова од 4. маја 1539. видимо, да je Фердинанд no наговору 
својих мађарских саветника одузео Бакићима приход од града Сом- 
батхеља и дао ra Фрањи Баћањију те Михајило у тону пуном огорчења 
поручује краљу, да му узме и град, кад je одузео приходе градскем). 
Жеља мађарских великаша, да оцепе поједина места од још увек го- 
лемог имања Бакићевог не престаје ни доцније. Осим других оваких 
случајева сачувало je из године 1543. много листина, у којима ce 
расправља о захтеву Ђорђа Хедерварија, да му ce врате добра, која 
су негда припадала његовој фамилији, na их je краљ Фердинанд 1529. 
уступио Павлу Бакићу**). Ho крај свију ових непријатеља, који оце 
пише знатан део иметка, дошао je Петар у посед и једног новог града, 
који je од сада узео за стално седиште своје фамилије. Ово je град 
Холић на граници моравској, кога je Петар добио, кад ce no други

Datum de Hodosd per festum egldi anno domini 1542. Et vestre serenissime maiestati fideles 
capitane! Racianorum Radyt Radoza, Nicolaus Chrepwyt, Petrus Wrachylyth, Stephanus Szabo, 
Miiola wayda, Petrus Herlyg, Iwan Deyak, Georglus Plynchyth ac vnluersi Rasciani ad parles 
inferiores seruitores perpetuales fideles" (Ibidem).

M) Hung. za 1539. Исте годиие тражво je другв властелан Emericus Zambo 
. ...u t i possessiones suas iustas et legittimas, videlicet Ryssfalwa. Hegsfalw, Mysefalwa, 
Erdewhath, Zenthandras, quas condam Paulus Backyth ad castellum Beer vocatum et per 
eum occupatum, occupauerat et modo Ipsius fratres manibus Francisd Kapolnay, possldendas, 
conslgnarunt, sibl restituì facere dignetur*. Иа једве иолбе Гргура Борнемвсе, управљеио 
на краља 1543., ввди ce, да ce Цетар Баквћ светио суседввм мађарсквм велвк«швма, 
где му ce год дала згодаа првлвка. У  тој молбв овше Борнемвса: »Ceterum Petrus 
Bakyth simlllter quodam motus suam se in domum meam allodialem irruens, uniuersa pe
cora mea manu violenti fecerat ab igcrc..." (Ibidem). Ha сабору државном, одржаиои 
1542, вастојалв су сталежв угарскв, да ублаже веправду, која je Бакаћпма цалесена 
те доиесу у  § 48. закључак, да ce Четру Баквћу, удоввци Павла Баквћа в авховој 
децв вм& дати накаада за одуаетв град Сомбатхел». (Dr. Kolosvàri Sindor és Dr. Óvàri 
Kelemen, Magyar Wrvénytàr. 1526.—1608. évi tGrvényczikkek, Budapest 1899. стр. 103.).

и) Hung. aa 1543. Meijy овнм сввсвиа налазп ce п оовс штете. коју cy ва п<>- 
седу Asswan аочвивлв »Rasdani, seruitores ipsius Petri Bakygh, in predicto opptdo Raro 
commorantes, videlicet Matheus Radycz, Amhot, Jacobus Cygan, Stephanus Chepely, Petrus 
Balogh, Michael Nagh, Stephanus Istholya, Joannes Szylyk, Gregorius Kaloger, Jowan Pop, 
Demetrius Radowych, Georgius Kysdy, Joannes Mczaros, Stephanus Zabo. Joannes Kerthez, 
Georgius Borbel, Joannes Kalmar, Stephanus Literatus, Nicolaus Zabo*. Истн cy аочвввлн 
na споменуток поседу штету у взвосу од преко 50и форввтв. Непреставв покушајп, 
да од Бвкпћа одуауу в отму вметак, иаазналв су вааослетку в код иеввх кађар- 
сках велвкаша реакцвју. Алекса Турзо ce у  впше моха за Баквће зауаео. Тако v  
ивсму свом Фердвнаиду ввлв 2*. јула 1588. .Dignetur horum Bakitorum gratlosam lia- 
bere curam maxime ob mortem quondam domini Pauli*. Касввје, l i .  фебруара 1513. 
ивше Michael de Mere ферднвавду в саветује уу, да ие двра n ве одузвуа виањ е



149

лут женио ca удовицом Гашпара Цобора. Прва жена Петрова била je 
Ана Пилишбергер, a ова друга Урсула Шаркањ.

ha војни поход Фердинандове војске под јоакимом Бранден- 
бушким одговорио je султан Сулејман тек идуће године. Дошао je ca 
великом војском лично у Уггрску и за кратко време освоји градове 
Шиклош, Валпово, Чазму, Печуј, Острогон, Тату, Стони Београд и цео 
предео, у коме леже та места. Освојивши Стони Београд почну Турци 
да пљачкају no околини, на што бан хрватски Никола Шубић Зрињски 
скупи војску, здружи ce ca Петром Бакићем, Андријом Баторијем и 
Павлом Раткајием те заједнички нападну Турке пљачкаше и до ноге 
их поразе**).

од Петра Баквћа „quia frater suus In serultils maiestatis vestre sacratissime vitam suam ei 
ccteros suos amlsit et quia transfuga a Thurcis fuit, ut et аШ exemplo grade maiestati vestre 
moti, a jugo thurcico ad fidelitatem sacre maiestatis vestre se conferre studeant**. Чак ce a 
Иадажда 24. фебруарн 1543. заувео аа Петра код враља паводеКп ове разлоге „vestra 
maiestas illi aliunde prouidebit, quamuis ob multos respectus meretur iste Bakyt gratiam 
vestre sacratissime maiestatis, mors suorum fratrum, effusio sanguinis sui in eeruitiis vestre 
sacre maiestatis, sed vt nunc ommittam, si vnquam vestra sacra maiestas indiguit nationc 
rasdana, nunc maxime indiget, nunc deberet vestra sacra maiestas et aliis ad tranefugiendum 
exemplum dare, quam et veteranos transfugos, vt est Bakyt, opprimere permittere*. Цод 
)тецајех овв* с&ветнвна изда краљ 3. марта нсте годаие о&лог угарсаој илади, у 
хоме између другог стојв »Volumus autem omnino, vt Petrum Bakyth ratione inscriptionis 
nostre super castris Lak et Sabarya nullo modo opprimi permlttatls“ (Hung. aa 1543 ).

M) Pray Ceorglus, Annales regum Hungarlae, pars V, стр. 386.



XI.

ОД СМРТИ ПОСЛЕДЊИХ ЈАКШИЋА ДО СМРТИ 
ПЕТРА БАКИЋА.

(1543— 1552).
Што су Турци дубље продирали у Угарску те тиме северозападну 

границу своје државе јаче одмицали од средишта српског живља, то 
су постајали све слабији знаци живота и кретања у српском народу. 
У Фердинандовом делу Угарске, који су чете султанове непрестано 
крњиле и сужавале, бивало je сваким даном све мање Срба. Поти- 
скивање Бакића ca њихова поседа на левој обали Дунава и преселење 
њихово у град Холић,1) одузело je Србима дотадањи центрум, око 
кога су ce негда груписали. Још једино су градови Фердинандови на 
обали дунавској задржали привлачну снагу за Србе. У њих су ce на- 
стањивали трговци и шајкаши српски. Дунав je био главни трговачки 
пут, њиме ce брже ишло и лакше ce одржавао додир ca српским 
крајевима. Осим тога жива традиција о пре1>ашњим српским шајка- 
шима много je доприносила, да су Срби непрестано попуњавали шај- 
кашке редове у Коморану и осталим подунавским местима.*)

*) О превосу оородвчвог седвшта ва Ђура одиосно Соибатхеља у  Холвћ в о 
вачнву, ва којв су Ваквћв дошлп до Холвћа вм» једна вест у  иове&в Фердвнав- 
довој од 17. иаја 1654., вгдавој турочкој »упанвјв. Тамо стојв, да je после сиртн 
Павлове „memoratus Petrus simlliter Bakyth, frater eiusdem, adhuc superuenlens, arcem 
ipsam et oppidum Sabaria cum pertinentibus et decimis eorum prenotatis magnifico olim 
Francisco de Rewa, corniti comitatus de Thurocz ac locumtenentl palatinall. nec non Michaeli, 
Joanni, Laurentio et Francisco fillis eiusdem, ratione castri Holych et castelli Sassyn in comi- 
tatù nitriensl existentibus et constructorum nee non vntuersarum pertinentiarum eorundem per 
ipsum Petrum Bakyth a prefato olim Francisco de Rewa sibl et suis ac dicti quondam Pauli 
Bakyth llbcris ac heredlbus perpetuo iure emptorum in sorlem solutionis . . . .  reimpigno- 
rasset........ “  (Orsz. levéltér, Törtinclmi Emlékek, I. fase...

') И  y  ouDM угарсквм градовома, којп ce иалазплн y  турсквм рукана, служвлв 
су многв Срби као ратввцв п то пајвпше као мартолозв. Према дефтеру, сачнњевом 
aa npeue од 29. јавуара 1649. до 29. јануара 1550. налааво ce v Пештв Јанко Ачотко 
ca 34 Срба мартолоза, Срдав Лвгоршев ca 40 CpGa, Ђура Двмвтрвје ca 46 Срба в 
Тодор Ачотко ca 47 српскпх ратцвка ; у  Совду je бвло 67 Срба мартолоза, na чвлу 
ин Павае Варасвћ, Вук  Двмвтрнје и Вукаш вв Вујвћ  ; у  Жаибеку je бво Јоваа 
Раднћ ca 70 Срба; у  Нограду В ук  Стојан ca П2 мартолоаа Срба ; у  Вацу 39 Срба> 
у  Острогону 451 мартолоа, све Србв, ва челу вм Павле Гргур. Петар Почво, Вука> 
швн Радошев, Нпкола Радвћ, Ђура Андрвћ, Нвкола Петров. Вукашни Бакша a у
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Друкчије je стајало ca државом Запољином. После смрти краљеве 
заузели су Турци додуше Будим, али je доња државна граница, у Ба- 
нату и Ердељу, остала и лосле смрти Запољине, као и за живота ње- 
гова, нетакнута. Ta je граница била у непосредној близини српској, 
она je била тако рећи наслоњена на српски народ и сасвим je разум- 
љиво, да су Срби сваки час прелазили из султанове у Запољину др- 
жаву и снажили тиме број Запољиних поданика српских. Ово je пре- 
сељавање било олакшано добрим односима Запољиним ca Турцима, 
те je, нарочито у Банату, било концентрисано многобројно српско 
становништво и о расположењу његову морало ce при одсудним до- 
гађајима водити рачуна.

Ове одсудне догађаје су међутим избегавали и одгађали мсро- 
давни фактори у Угарској. Краљ Фердинанд није био у стању ни да 
спречи освајања султанова године 1543, a камо ли да сам напада и 
осваја. Крај свега тога, што je уверавао толико лута Мађаре, да ће 
ослободити целу домовину њихову и што je и сам цар Карло обећао, 
да ће t o k o m  1545. године лично повести војску против Турака, ратови 
и заплети на другој страни принудише браћу Хабзбурговце, да напу- 
сте план о ослобођењу Угарске и да потраже од султана мир на 
основу фактичног стања, односно на основу лоделе Угарске на три 
дела. С великим напором и ca понижавањем успе Фердинанд тек то- 
лико, да no цену од 5000 дуката склопи ca Сулејманом примирје на 
годину и no дана и то од 10. новембра 1545. до 10. маја 1547. Овим 
примирјем je уједно уређен и одношај Фердинандов спрам Запољине 
државе, јер je она стојала под ааштитом султановом те ни на њу није 
смео нападати, a да не прекрши уговорено примирје.

Крајње je време било, да Фердинанд добије од Турака одрешене 
руке, јер je на другој страни претила велика опасност. Цар Карло ce 
заплео у рат против протестаната, те су године 1546. и он и брат му 
Фердинанд извели сву војску своју на бојна поља no Немачкој. Чак 
су и угарске чете ратовале. Над једним оделењем аустроугарским 
управљао je Фрања Њари, a кад ce овај разболе и оде кући, преузе 
заповедништво Петар БакиН. Ово оделење ca Бакићем на челу нападке 
код Милберга на немачког изборног кнеза Јована Фридриха, разбије 
му војску na зароби и самог кнеза.*) И у другим сукобима ca непри- 
јатељем учинила je угарска војска цару Карлу драгоцених услуга.

Примирје, које je склопљено ca Пруском, донело je Угарској давно 
жел»еног одмора. У мирном и тихом животу, који je сада наступио, 
пролазили су дани без важних догађаја. Неколико вести нам je са-
X a tb & u v 44 Србииа мартолоза c i  Огњаиом Вукмаиом hü челу (LàS2ló(alvai dr. Vdics 
Anta), Magyaforszégi török klncstéri dcfterek, Màsodik kötet (1540—1639), Budapest 1890. 
стр. 79—84, 86 a 87).

•) Ghömöri bàró Zay Fcrencz, Irta Thallóczy Lajos, crp. 44; Isthuanffi, o. c. crp. 181.
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чувано и из тог доба о Србима. У априлу 1546. скупљала ce војска. 
на челу joj Стефан Добо, Петар Бакић и Фрањо Зај, да no налогу 
грофа Николе Салма нападне на Jerap, али до нападаја ипак није 
дошло. У години 1548. имао je Бакић сукоб ca градом Кисеком, јер 
су његови људи из Сомбатхеља изнуђавали порез од становника ки- 
сечких/) a кроз целу годину 1549. задаје Петру посла парнииа, што 
je поведе против њега Бертолд од Липе, врховни маршал Чешке и то 
због неке шуме, коју je Бакић no тврдњи маршалевој неправедно при 
својио.*) Других вести из овог мирног времена није сачувано, осим 
што чешће пута налазимо име Бакића и других Срба у записима о 
исплати најамничке и друге плаће и о ковачењу војника.6) Ови дани 
тихог живота продужише ce и после истека примирја. Краљу Ферди- 
нанду пође наиме за руком, да уз нова понижења и нове материјалне 
жртве склопи 10. јуна 1547. ca султаном мир на пет година.

4) Фердвиаид ce заузео за грађаве кнсечке □ 16. августа аабравво je Баквћу, 
да вх у  будуће узиемврује (дворска коморскв архвв у  Бечу, Ungarische Acten).

*) Дворскв државии архав у  Бечу, Hungarica aa 1549.
*) Иа год. 1546. сачувац je један Musterregister, у  коме ce свомвљу међу другвма 

Ratz Dicmetter, Ratz Damian, Ratz Janusch, Otscharabit Dicmuter, Ratz Petter, Marckho, Grego- 
rius. Ratz, Pribcgg Iban, Marckhowitsch Jorg (Ung. Acten). Од особа, којима je дворска комора 
чпиала разие всолате, соомепућу : Иа год. 1545. „domino Petro ßakytth, ratione decimarum 
episcopatus jauriensis florenorum 200, Ocharowyth et Demetrio Myhaly in bello vulneratis flore- 
norum 100, Ladislao Zabothe similiter in bello penes regiam maiestatem altera manu amputato 
flor. 50“ (Hung. за 1545); na год. 1546 „Petro Bakyth in recompensam decimarum bonorum do
mini Franclsci Bathyany ab eo iuridice ademptorum singulis annis dandi flor. 200” , затвм вз 
1519. год. „Proulsionem habentibus nazadistis In Sellye et Cornaron residenUbus, item Rasdanis 
Ocharowith et Demetrio Erdehegi etc. flor. 2122* (l'ng. Acten). 1'од. 1545J. платнла je угарска 
дворска комора .magnifico domino Petro Bakyth pro decimis bonorum domini Bathyany, 
que sibi cum arce sabariensi Inscriptae crani domino episcopo jauricnsi remisit, maiestas regia 
singulis annis durante beneplacito suo solui iussit 200 florenorum1* (Коморскв архив, Unga
rische Gedenkbücher). Ца o c t o m  месту валазп ce заапс од 18. јула 1550, у  коме крал» 
Ферданаид јапља доњоаустрпјској коиорв, да Петар Barah  иожурује илаћа&е 15.000 
форвнта, ми којпх ce крал» обвезао в 300 форввта, аоаајмљенвх покојвом иадбаскупу 
острогоиском. Краљ иалаже, да ce првп дуг всилатв у  року од пет нлв шест годвна, 
a aa други-захтева иоблвжу пифориацпју. У  погледу оиог првог дуга од 15.000 
форпнта аздаје крал> 2. августа 15&0. повељу lie rpy Бакићу (Ibidem). За Мвхајвла 
Оичаренпћа м Днматрија Михаљија mtauo v преоису целу резолуцнју у  ствара 
всплате годншње мснзвје. Реаолуцвја ona гласи : „Ferdinandu? etc. Venerabili« et egregii 
fideles nobis dilccti. Conqueruntur nobis hii fideles nostri egregii Demetrius Mihaly ac Michael 
Ocharowyth. quod pensionem illam annualem centum florenorum. quam annis superioribus pro 
fidelibus ipsorum seruiciis ex grada nostra per vos soluendam deputaucramus, vos eidem non 
restituissetis. Pro qua cxpetcnda maximas iam expensas fecissent, cum itaque nobis seruierìnt 
et deinceps quoque seruire possint, cuius rei causa nos hanc illis gratiam fecimus, volumus et fide- 
litati vestre harum serie firmissimc conimittimus et mandamus, aliud habere uolentes, quatenus 
acceptis prcsentibus ipsos de illa summa, que nondum est restituta, contcutos redderc et deinceps 
quolibct anno dcputacionem nouam ipsis factam cis persoluerc debeatis et teneamini. Aliud facere 
nullo modo presumatis. Datum in ciuitate nostra Lythamerycz, vigesima die junii anno domini 
millesimo quingentesimo quadragesimo septimo" (Orszégos levéltér, Benigne Resolutiones. 1531 
usque 1547).
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Удовица Запољина краљица Изабела одабра после губитка Бу- 
дима град Ђулафејервар за престоницу своје државе na je одавде 
одржавала живу везу ca својим оцем, пољачким краљем Жигмундом. 
Овај ју je непрестано саветовао. да ce измири ca Фердинандом. Изми- 
рењу je био склон и фратер Ђорђе, али je тражио, да Фердинанд 
најпре испуни обвезе великоварадског уговора, које je на себе примио, 
јер ce фратер бојао преваре од стране Фердинандове. Краљица Изабела 
није опет веровала ни свемоЂном намеснику своме фратру Ђорђу и 
вечито je ровала у друштву ca Петром Петровићем протнв њега. Ту- 
жила ce на њега и своме оцу и Фердинанду и султану, али ce окретни 
дипломата умео одржати на свом месту и покрај свих интрига, што 
ce против њега ковале. У жељи, да обезбеди сина Запољина, који му 
je поверен на старање, отпоче он 1550. изнова преговоре ca Ферди- 
нандом у смислу великоварадског мира. Чим je Изабела дочула за 
ове преговоре, одмах их je саопћила Турцима. Султан Сулејман ce 
разгњеви на фратра, ферманом једним прогласи ra издајицом домо- 
вине и позове ердељске сталеже, да му фратра жива или мртва изруче. 
Уједно наложи будимском Казим-паши, да поведе војску у помоћ кра- 
љици Изабели. Фратер ce извуче и из ове кеприлике. Ha међешком 
сабору придобије ласкавим речима сталеже, a султана ублажи, no* 
славши му 10.000 форинта пореза. Султан ипак не хтеде више веро- 
ватн фратру. него пренесе намесничко достојанство ca њега на Петра 
Петровића.*)

Нови намесник je сматрао за први задатак свој да саломи пот 
пуно моћ фратрову. С војском, којој je на челу стајао, поседне Ђула- 
фејервар, затим нападне и заузме 7. септембра 1550. Мартинуцијев град 
Алвинц и још иеколико градова. После овога подели војску, те један 
део српских чета даде Николи Цреповићу ca задатком, да нападне 
Чанад, a сам ce врати у Ђулафејервар ca три хиљаде српских војника. 
У исто време обећа Турцима градове Бечеј и Бечкерек, ако му брзу 
помоћ пошаљу.") Никола Цреповић нападне ca 80С0 српских војника 
Чанад и притесни ra јако. Друге српске чете освојише град Бранчику, 
али сви ови успеси не збунише Мартинуција. Жељезном руком држао 
je управу земље. Да би спасао од опсаде Чанад, чијом je одбраном 
управљао Гашпар Перушић, пошље Тому Варкоча, који ca одабраном 
војском нападне ЦреповиЋа и потуче ra. Око 2500 војника Црепови- 
&евих пало je на бојном пољу и око 4С00 допаде ропства. Цреповић

^ Петровпћ je нвстојао, да у  овпм дпивма оспгура за себе српске чете, те je 
н>нма угађао н чпвно поклоое (Verancsics Antal. Osszes munkžl, kOzIl Szalay Làszló, 
hetedik kötet, Pest, 1865. стр. 74.).

*) Dél-Magyarorszég vagy az ùgynevezett Bànség kiilOntOrténete, irta Böhm Lćnirt. 
Elsó kötet, Pest, 1Ä67. crp. 206. и 207.; Ghymesl Forgàch Fcrencz, nagyvàradi pllspök, 
Magyar Historiija 1510.—1572., Forgäch Stmon és Istvinfl Miklós jegyzéselkkel együtt, közlt 
МаЈег Fidel crp. 7; TOrténelmi Tàr aa 1905. годииу. стр. 94.
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умаче из покоља, a Варкоч заузе сада Петровићеве градове Нађлак, 
Чал>у, Егреш и Оросламош.*) За то време фратер прикупи још војске, 
те ca 12 хиљада људи крене ce и на Ђулафејервар, где ce налазила 
краљица ca сином својим и Петровић ca 3000 Срба.10) Видећи, да je 
свака даља акција узалудна, напусти краљица даљу борбу те фратер 
Ђорђе остаде господар ситуације.

Султан je склопио био мир ca Фердинандом поглавито с тога, 
што je имао да ратује на другој страни, против Перзије, na му je тај 
мир добро долазио. Међутим од како je 1549. године победио Перзију, 
стављао je непрестано нове захтеве и на Ердељ и на Фердинанда. 
Оваким поступањем само je упућивао фратра Ђорђа и Фердинанда 
једно на друго и поспешивао je преговоре њихове. Крал> Фердинанд 
пошље у Ердељ свога војводу Касталда с војском и именова Андрију 
Баторија и Тому Надаждија за своје поверенике при склапању коначног 
уговора ca краљицом Изабелом. После дужег колебања потписа кра~ 
љица 19. јула 1551. уговор, no коме уступа Фердинанду Ердел> и круну 
светог Стефана, a овај њој плаћа 100.000 форинта у име мираза и 
140.000 дуката у име уступљених ердељских градова, сину њеном 
Јовану Жигмунду поклања за вечна времена херцештва у Шлеској 
Опелн, Ратибор и Саган и обећава удају своје најмлађе кћерке Јованке 
за њега. Ha основу тога уговора уступи Петар Петровић Фердинандовим 
л>удима градове Темишвар, Бечеј, Бечкерек, Липово, Шољмош, Лугош 
и Карансебеш, као и цео големи посед, који je имао у околини темиш- 
варској, a као накнаду за све то добије од Фердинанда град Мункач 
и околна добра.11)

Краљица преда на пољани фелвиначкој 21. јула круну државну и 
крунидбене знакове Касталду na ce ca Петровићем упути према Шлеској. 
Фердинанд именује сада Стефана Лошонција за заповедника темишвар- 
ског, Андрију Баторија за липовског, Шпањолцу Бернарду Алдани ио- 
вери Лугош, a Ђорђу Шередију Карансебеш. Сабор ердељских сталежа, 
који ce у тај мах одржавао у Колошвару, одобрио je промену државне 
управе и поздравио je Фердинанда као новог владара свога.

Ho радост свију оних, који су држали, да ће сада наступити 
срећнији дани за Угарску, била je прерана. Петровић при поласку из 
Ердеља обавести султана о промени, која ce догодила. Султан одмах 
баци у тамницу Фердинандовог посланика и наложи румелијском 
беглербегу Мехмеду Соколовићу, да ce ca S0.000 ратника и 50 топова 
крене у Ердељ. Међутим je Фердинанд поставио за намесника свога 
у Ердељу фратра Ђорђа, јединог човека, који je дорастао овим тешким

•j Isthuanffi Nicolai, о. с. стр. 195.; Verancsics, о. с. V II. kotet, етр. 116.; Tòrténelmi 
Tàr sa 1881. стр. 379. и за 1905. стр. 95.

|0> Verancsics, о. с. V II, стр. l'J l,  131. u 136.
u) Љуб. Стојавоввћ, Старв српски заонсо в иативса, I.  део, стр. 181.
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временима, али му није дао одрешене руке. Фратер ce хтео у први 
мах повуЂи од јавног рада, јер je ca опскрбом свог штићеника Јована 
Жигмунда и ca присаједињењем Ердеља Фердинандовој држави сматрао 
завршеним задатак свога живота. Примивши ипак намесничко досто- 
јанство прегао je живо, да отклони опасност, која je услед промењених 
прилика претила од Турака. Осећајући, да ce приближују поново бурна 
времена и знајући, како су знаменита чињеница Срби у таким време- 
нима, трудио ce, да их што јаче придобије за себе. Још док je водио 
ca Фердинандом преговоре, јавио je истоме 4. марта 1551. да ce je 
споразумео ca два врло угледна Србина из Турске, ca људима, чији 
утецај и углед није мањи од угледа, који je негда уживао међу Србима 
у Турској Павле Бакић. Ова два Србина o6efcauue фратру, да ће подићи 
око 60.000 Срба на устанак против Турака, чим буду хришћани дошли 
ca јаком војском у њихов крај.1*) Па и на оне Србе, који су no налогу 
Петра Петровића ca ЦреповиЂем на челу напали прошле године Чанад 
и љуто страдали под њим, није фратер заборавио. С њима je у току 
марта преговарао и они му обећаше, да више нигда неће хришћане 
изневерити.15)

У то ce крене Мехмед лаша Соколовић, да силом отме Ердељ

‘*) Kàrolyi Arpid, Fréter György levelezése, Szàzadok aa 1879. crp. 520. Краљ Фер- 
двванд je врдо озбнљно схватво ову вест фратрову. Зиајућв, каво je од велпке 
важноств помоћ српскнх војввка в поједвввх угледивх људв у  сроском вароду, 
ставио je 80. марта 1651. взаславвцвма својвм Томв Надаждвју, Авдрвјп Баторвју 
в Ж вгнувду Херберштајву, којв су водвла нреговоре ca фратром. да ce расовтају 
потавко о тој двојвцв угледввх Срба в да ra обавесте. шта даље да ce у тој стварн 
радв. Ова ппструкцвја Ферднваидова, дата оослаиицима, ттампапа je у  делу: „H i
st oria critica regum Hungartae. stlrpls Austriaca«, a Stephano Katona, tomulus III, ordine 
XXIII, Bude, 1798. стр. 21.

**) O obom иавештава 31. марта фратер Ђорђе краља пвсмом ва Еаеда, у  
комевелв .Rasciani, quibuscum preterita hac estate propterea, quod Thurcis se conlunxissent, 
verlti, ne quid nunc slmile eis a Bubulch et aliis mlliUbus nostris, quos ad omnem occa- 
sionem paratos esse vident, acdderet, suplicatum ad me miserant, vt eis ignoscerem, promit- 
tentes, se a chrlstianls delnceps nuncquam defucturos, que propterea maiestati vestre signi
ficare volui, vt istorum quoque consensum maiestas vestra intelligeret". У  пеструкциЈп, 
коју je  Фердвваид дао 1. јува  1651. својпм изаслаивцвма у  овпм ореговорима ca 
фратрои, наложво je взмеђу другог Jnsuper sciscitentur commissari! nostri ab eodem 
episcopo waradiense, qui sit status ards nostri themesiensis, quae bona ac pcrtinencie pro- 
uentusque eiusdem, idem quis modus gubemationls et prouislonis et quatenus se extendant 
authoritas comltls themesiensis, quae loca ei slnt subiecta, qui teneantur, audire imperium 
eius, quod salarlum ei debcatur, quanto numero gentium ad custodiam arcis et defensionem 
iilarum confinium a fidcle nobis dilecto magnifico Petro Petrowyth obseruatus sit et quis 
delnceps obseruandus esse videatur, tam circa dictum castrum, quam circa alia loca vicina 
videlicet Lugas, Karansebes, Rekas, Zahla, in quibus mlxtim Hungari, Rasciani et Valichi 
habitant. Non dissimilia inquirant de arcibus nostros Uyppa, Soimos, Bcchye et Bechkcrckew, 
pro eiusque arcis statu et condltione ac singulariter de Rascianorum libertatibus. scruidis, 
censibus et hoc genus aliis, quae maiestati nostrae debentur...* (Orsz. levcltér, TOrténelmi 
Emlékek, Beliigy, III).
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од Фердинанда, a фратра Ђорђа да казни, што ce изневерио султану. 
Ha догледу турске војске дадоше покрај фратра и остале Фердинан- 
дове војсковође труда, да осигурају и привежу за себе српске ратнике. 

'Краљевски ратни благајник Матија Фукс примио je 761 нових српских 
коњаника у војску и исплатио им 1. септембра у Темишвару најам- 
ничку плату за месец дана у напред. Међу војводама српским спомињу 
ce поименце Петар Божић, Никола Цреповић, војвода Оливер, војвода 
Милола и други. a међу српским племићима Цветко Суботић, Ђорђе 
Вратковић, Новак Новаковић и Ђорђе Клинчић.14) Лугошки заповедник 
Алдана извести такође 2. септембра Фердинанда, да je Србима испла- 
ћена најамничка плаћа и то како обичним војницима, тако и племи- 
ћима и војводама.15) О Србима води бригу и Стефан Лошонци те јави

u) Цео оогшс српских војннка гласп: , Hernach volgen die neuaufgenomen ge* 
ringen ratzischen phärdt, welltch den ersten tag septembrls anno Im 1551. zu Dcmcschbar 
gemusstert vnnd betzallt worden, wie gemeldt wlerdet: Boschitz Petter weida vnder seinem 
sattl 20 phardt, vnoder seiner haubtmanschafft 30 phardt; Rasstawitth Petter weida vnnder seinem 
sattl 5 phardt, vnnder seiner haubtmanschafft 40; Damitscholitt Istwan weida vnnder seinem 
sattl 3, vnnder seiner haubtmanschafft 30; Pettkho Ywanntschy weyda vnnder seinem satU 4. 
vnnder seinem haubtmanschafft 40; Watschkhomege Thomasch weida vnnder seinem sattl 3, 
vnnder seiner haubtmanschafft 8 ; Scherepeödt Miclosch weida vnnder seiner haubtmanschafft 
110; Olliber weida vnnder seinem sattl 6. vnnder seiner haubtmanschafft 44; Sabossty Pflun 
weida vnnder seiner haubtmanschafft 10; Thomasch weida vnnder seinem sattl 4, vnnder 
seiner haubtmanschafft 20; Woytth Ywan weida vnnder seinem satU 4 phardt, vnnder seiner 
haubtmanschafft 20; Rakhoy Petter weida vnnder seinem eattl 3. vnnder seiner haubtmanschafft 
40 phardt; Sokhodey Dematter weida vnnder seinem sattl 8, vnnder seiner haubtmanschafft 
20'; Stephan vnnder seinem sattl 2; Myllola weida vnnder seiner haubtmanschafft 34; Shu- 
vanawltth weida vnnder seinem sattl 3, vnnder seiner haubtmanschafft 9 phardt; Farkasch 
DevlssihSn weida vnnder seinem eattl 3, vnnder seiner haubtmanschaft 25; Ywanntschuwitth 
weida vnnder seinem sattl 2 ; Berthoytth Petter weida vnnder seinem sattl 4, vnnder seiner 
haubtmanschafft 40; Thomasch weida vnnder seinem sattl 2; Orgrady Petter weida vnnder 
seinem sattl 3, vnnder seiner haubtmanschafft 30; Gurbathin weida vnnder seinem sattl 8. 
vnnder seiner haubtmanschafft 32. Summa der ratzischen weida, ausserhalb der edlleut, 
phardt ft>4. Edlleut: Jochna Divakh 10 phärdt, Herelly Dematter 6, Cappo fstwan 6, Su- 
battlth Zwettkho 6, Mylkho Petter 5, Iwannkhowitth Rado 6, Raschkho Janusch 4, Wrakho- 
wltth Georg 3, Harbath Pauli 5, Rattisch Myllakhowitsch 4, Ratz Ywann 3, Werrlitth Petter
3. Protto Л. Fcckhy Miclosch 3, Ograduwitth Petter 3, Radanay 2, Copplatschitt 2, Thartkho 
Pauli 2, Noäkhowlth Noäkh 3, Yglaysch Markho 5. Rattschowitth I, Khlintzschitt Georg 12. 
Summa thuen der edlleut phärd 97. Sumarum aller hievorgeschribner neuaufgenomen ratzischen 
phärdt sein sibenhundcrtainundsechstzig, auf jedes monats zwenn guldenn hungrlsch, thuet 
ainen ganntzen monnat zusamen ainthausent fünfhundert zwennundzwaintzig gülden hun* 
grisch, so inen an heut dato den ersten tag septembris anno etc. im XV'. hundert ainund* 
fünfftzigisten durch römischer kunigllcher maiestät etc. khriegszallmalster Mathiasen Fuchsen 
par enntricht und betzallt worden. Jeden gülden hungrisch per funffundsibentzig khreutzer 
geraitt. machen rcinisch ainthausent neunhundert zwenn gülden dreissig khreutzer, Idest 1902 
flor. rheinisch, 30 khreutzer“ (Hungarica за 1561).

,s) У  инсму Алдаие стоја ..Quod in lustratone Rascianorum deposuerint nonnullos, 
qui non videbantur apti seruicio, esse eos omnes gentem communem. mittit ratlonem resolu- 
tlonis eis forte. Nobilibus datos esse duos scutatos, quamuis de more eis nihil deberetur. nisi 
quando seruiunt. Wayuodis Rasdanis datos esse simillter duos coronatos hac conditione, quod
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6. септембра из Темишвара краљу, да су многи Срби плаћени, a и 
осталима да fce ce платити.1*)

Али толико пута поновљено средство, да Србе непосредно пред 
судбоносне догађаје задовоље и одушеве за борбу, овога пута није 
донело очекиваног резултата. Навршило ce seti једно столеће од како 
српске чете, цвет народа српског, стоји у првим редовима угарске 
војске. У очи опасности поклањали су меродавни фактори велику пажњу 
српским војнииима, чинили су им поклоне и обећања, a чим je минула 
опасност, заборављали су на своја обећања и на услуге српске. Место 
награде, наношена je Србима свака неправда. Одушевљења међу Ср- 
бима није могло бити ни иначе. Борба хришћана лротив муслимана, 
та узвишена идеја, која je покретала српске ратнике при сељењу на 
угарско земљиште, давно je изгубила негдањи значај свој. У ово доба 
била je та борба празна реч. Место у борбу против душмана својих, 
отимача домовине њихове, учествовали су Срби деценијама у грађан- 
ском рату, .налазили ce често пута у једном табору ca Турцима, као 
ca савезницима и покровитељима и борили ce заједно с њима против 
хришћана. Ово ce најчешће догађало ca Србима из Баната, који су у 
непосредном додиру и као Запољини поданици у пријатељству ca Typ- 
цима живели пуну четврт столећа, те je услед тога код њих прилично 
отупела негдања српско-турска оштрица.

Још je један разлог зашто Срби нису у овај мах одговорили оним 
надама, које су у н>их полагане. Ha челу турске војске стојао je бе- 
глербег Мехмед-паша Соколовић, који као турски заповедник није за- 
боравио на своје српско порекло. Осећаје своје спрам српског народа 
открио je касније, кад je као велики везир обновио пећску патријар- 
шију и учинио свога брата Макарија српским патријархом. У дописи- 
вању ca околним великашима угарским служио ce Мехмед искључиво 
српским језиком и ћирилицом. Оваком заповеднику турском није било 
тешко задобити симпатију Срба у Банату. Он je то знао na je преко 
својих људи обећавао Србима на царску реч, да им неће никакво зло 
учинити, да ће их оставити у уживању њиховог земљишта и да ће их 
штитити од сваке неправде.17) Таким поступањем je Мехмед још npe 
почетка ратне акције створио за себе добро расположење међу Србима.

И ако je фратер Ђорђе сву снагу напрегао да достојно дочека 
непријатеља, ипак познавајуЂи огромну силу турску, покуша, да лукав-

si eorum seruitium per totum mensem non crii necessarium, rellquum eis defatcetur ex salario 
domi dando, fulsse necessarium cum eis Ita conuenire, vt in fide retinerentur, alioqui enim 
cum vniuerso Rascianorum populo fuissent contrari)”  (Ibidem).

'*) Лошонцн овше праљу изме))у другог „Raščlani soluti erunt, insimol hodierna 
die ex mandato nostro hic comparebuot, reliquos eciam Jnsolutos Rascianos cicius assamemus 
et illos omnes in castris sistcmus...* (Ibidem).

*’) Ibidem.
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ством отклони буру, која ce спремала. Он пошље султану трибут и 
као да ce није ништа догодило, уверавао je Турке о верности својој. 
Мехмед-паша ce међутим није дао обманути, него му 3. августа наложи 
из свог табора код Петроварадина, да изагна Фердинандову војску из 
Ердеља, јер он долази у Ердељ с великом војском, да успостави владу 
Јована Жигмунда.1*) Начинивши мост код Петроварадина и Титела, 
пређе Мехмед 7. септембра ca војском својом преко Дунава и Тисе и 
улогори ce 10. септембра између Чуруга и Борјоша. Први цил> Мехмедов 
je био освојење града Бечеја и онда редом осталих градова банатских. 
Бечејска тврђава ce налазила у запуштеном стању, варош je била још 
npe доласка Турака остављена од свију, чак ce и стража повукла у 
тврђаву. У последњем моменту пошље Андрија Батори свога подзапо- 
ведника Стефана Лошонција у Бечеј. да град спреми за одбрану и да 
појача тамошњу посаду. Лошонци појача бечејску посаду ca 100 пешака 
и 100 коњаника na ce врати у Тсмишвар.19) И остала банатска места 
стану ce слремати на борбу. Арачки кастелан Михајило Харашти замоли 
Баторија за појачање и муницију, a l i .  септембра обрати ce Лошонцију 
у истој ствари кастелан бечкеречки Ловра Балог.10)

Али сва ова грозничава журба била je узалудна. У пределу, на 
који су Турци ударили, становали су већином Срби, a њих je било 
немогуће одушевити овога пута за борбу. Андрија Батори и фратер 
Ђорђе све су учинили да то постигну. Батори je 11. септембра јавио 
свима Србима у Банату, да одмах узму оружје и да дођу к њему у 
Темишвар, a фратер Ђорђе je преко двојице нарочитих изасланика 
настојао, да обећањима придобије српске становнике.*1) Ово настојање 
око Срба тим je било нужније, јер су већ стизале вести, да ce на 
многим местима Срби буне против аустријске управе и да шурују ca 
Мехмед-пашиним људима. У то je и Мехмед 15. септембра стигао пред 
пред Бечеј и одмах идућег дана нападне жестоко бомбардама и спра- 
вама за ломљење зидова тврђаву бечејску. Посада, којој je на челу 
стојао Тома Сентанаји ca колегом Гаврилом Фигедијем, храбро ce др- 
жала. У један мах учинише опсађеници изненадан јуриш на Турке, 
многе од њих поубијају, главе им посеку и понесу у град, a једног 
живог ухватише, na ra разапну пред капијом градском. Међутим не* 
сравњеној сили турској није ce могло одолети. Пуна четири дана

'*• У пнсму беглербегову, оослатом 3. августа фратру Ђорђу, стојв у  дггвнском 
преводу .Nunc vero mandatum potentissimi cesarìs ad te missum est, translatum in iinguam 
rascianam vnacum meis lilerls... litteras autem rasdanis lltteris scrlptas ad nos mitte...“  (Ibidem).

У  пдсиу Алдааову од S. сеатембра пнше „Arcem Bcche esse sltam In loco 
natura munitissimo et valde idooeo et commodo ad prohibendum transitum Tlbisd, sed 
inuandum esse arcem illam allquibus fortlficatlonibus, quia est parua et augusta et si Turce 
iltam expugnare conarentur, (uturam esse in periculo, nisi habeat succursum.. (Ibidem).

" )  Ibid.
*»> Ibid.
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одбијала je јуначка посада јурише Турака, који су ca три стране напа- 
дали. 20. септембра, између петка и суботе, водила ce борба целу ноћ 
и пред зору лродре Мехмед у тврђаву и опсађенике све до једнога 
поубија.” »

Још док je трајала опсада Бочеја одржаше Срби у Араду скуп- 
штину и на њој закључише, да својевољно предаду град свој беглер- 
бегу Мехмед-паши и овај закључак доставе паши преко свога изасла- 
ника Ђорђа Радована. За намеру арачких Срба дозна и кастелан Балог, 
те извести о томе 18. септембра Андрију Баторија.*8) Међутим су војводе 
биле немоћне спрам овог покрета међу Србима. За Арачем ce повела 
и друга места те помоЂу Срба припадну Мехмед паши без борбе гра- 
дови Фенлак, Нађлак, Иладија, Шол»мош, Галад, Чаља, Бодорлак, 
Егреш, Задорлак, Доњи Еперјеш, Хорогсег, Чанад na чак и Липово. 
И темишварски Срби послаше потајно изасланике беглер-бегу и пону- 
дише му услуге своје. Беглер-бег je радосно дочекивао Србе и главне 
људе њихове обасипао je поклонима, те je помоћу њиховом заузимао 
место за местом *4)

Борбе je било око освојења Бечкерека, али je и овде држање 
Срба набрзо одлучило у корист Турака. Беглер*бег опколи око подне

**j 0  држа&у Орба јавља Баторп Касталду 13. новембра aa Теквшвара. .Ex 
castro Bechkercky quasdam literas nobis attulere. quibus intimatur, quod Raščlani in dl- 
strictu Zygethsegh morantes, Turcis sese subilcere volunt, quemadmodum Incole oppldi 
Aracha vnacum vxorlbus, Hberls et tota substanda se dedidere, est ibidem et fortalidum 
quoddam, sed in eo nostrates qui fuerant, antea ibidem relldl, exlstunt. . .  mandauimus 
aliquocles per omnes comltatus Hungaris et Rasdanis nobilibus et ignobilibus, item luga- 
slensibus et karansebeslensibus, vt qulllbet vlritlm insurgere et armis instructl huc con- 
fluere debeant, sed neutiquam mandatls nostris licet, plurlbus mouentur“. Нешто касивЈе, 
19. септвмбра, narue Баторп „Interim vero istorum proditorum loco misi allos centum pe- 
dltes ad arcem Bechkereke, nesdo tamen, vtrum Isti ingredi possint, cum Rascianl In insula 
et ciuitatc bechkerekiense existentes communem a principio habuerunt et nunc quoque 
habent cum Thurca intelllgenclam homlnesquc vel nuncios spedales dietim erga begler- 
begum mittunt et propter hanc causam timemus ingressum istorum peditum ad castrum dif
ficile esse, nam si pedites isti ingredi possunt, tandem si possibile esset vel sexcentoe 
equites ad Bechkereke mitterem, ad Bechkereke mitterem, vt Rascianos ex ciuitate et ca 
insula tanquam proditores expellerent* (Ibid); Katona, o. c. свеска X X JI. стр. 48.

**) Писмо Балогово гласн : .Ezt nagysagodnak twdassara adom, hogy az bechey 
byro ezt bczelly, az Thooth Thamass, hogy mykoron ew Arachan volth, az arachyai raezok 
gywlesth tetek volth közöttök es az gywlesben ezth elvegeztek ew közöttek, hogy oda 
beeaggyak magokat az tördk ala es Radowani Georgyöth kültek oda bee, es ew wele kültek 
iewelet es az thOrOknek, kyth ew neky oth vaio jambor zemelyek, Jelentetek megh azert 
nagysagod, vyssellyön gondot rea, merth arwltatast teznek az arwlok. Isten meg thartha nagy- 
sagodot. In arce Bechkhereky feria secunda in festo exaltacionls cruds anno 1551H (Hung. 
aa 1561).

M) Katona, o. c. XXII, crp. 50 и 55 ; Isthuanffi o. c. crp. 196 ; Dr. Koméromy Andres, 
Gersel Petheö Jénos levelei Nàdasdy Tam&shoz (TOrténelmi Tér за 1904), стр. 271. Y  писму 
«воме од 24. с«птембра 1561. ведв Пете, да Србв сажев&ка в дедом, ca целви табо- 
ром своЈвм беже Турцима.
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у четвртак 24. септембра бечкеречку тврђаву и почне ca четир ратне 
справе да руши зидове градске. У зору јавкше опсађеници, којих je 
још свега било на 80 л»уди, да ce предају. Од посаде бечкеречке Турци 
меке поубијају, a друге одведу у ропство. Извештавајући о овом 27. 
септембра краља, јави Лошонци, да ce и у Темишвару опажа међу 
Србима извесно кретање. Мехмед паша настоји, да и темишварске Србе 
задобије за себе, re постоји опасност, да tse Срби предати непријатељу 
и сам Темишвар.*5) Под Темишвар стигне Соколовић ca турском вој- 
ском 13. октобра 1551. али je град под заповедништвом Лошонцијевим 
јуначки одбијао непријатељске јурише. Све до 16. новембра нападали 
су Турци на град без успеха, a тада их зимско време принуди, да ноћу 
дигну опсаду и да ce врате у Београд. Међутим стигну на бојно поље 
фратер Ђорђе и нови заповедник ердељске војске Шпањолаи Касталдо 
и ca 85.000 војника нападну град Липово. Meceu дана храбро ce бранио 
липовски турски заповедник Улама. a 15. новембра понуди предају 
града. Касталдо je захтевао безусловну предају, али фратер против 
вол>е Касталдове лрихвати Уламине услове. Од 5000 липовских Турака 
остало je било још свега 1500, које фратер пусти на слободу. 5. де- 
цембра наложи вођама српским Николи ЦреповиЋу, Стефану Сабо. 
Петру Божићу, Тодору Балентићу, Сави Рацу и Димитрију Муже- 
вићу, да ca 300 српских војника испрате Уламу и његове Турке. Срби 
испрате Турке до турске границе na ce опросте од њих и врате натраг, 
али Мађари под вођама Фрањом Хорватом и Мелхијором Балашом 
нападну на обали Тамиша, недалеко од Темишвара, Уламине војнике. 
Крвав ce бој заметне, на страни Мађара падну многи na и сам Балаша 
допадне рана, a од Турака ранише и Уламу, који свега ca 300 другова 
избегне у Београд.**)

Осећајући, да друкчије не може одбранити земљу од непријатеља. 
хтео je фратер Ђорђе великодушним поступањем спрам Уламе да 
ублажи Турке и да их одврати од даљих нападаја. Али мудру поли- 
тику фратрову нису на двору бечком могли да разуму. Место да су 
захвални великоме дипломати, из Беча су ометали његов рад и с no- 
дозревањем су пратили сваки корак његов. Јавно нису то показивали. 
ЦЈта више, сам краљ je израдио кол nane, да фратру подари карди- 
налско достојанство. али je у исти мах јавио своме војсковођи Касталду, 
да бодро пази на рад фратров na ако затреба, да ra склони с nyia. 
Касталдо je и сувише добро схватио ово упутство. Ha бојном пољу 
није показао никакву способност, али да из потаје убије једног старца, 
том задатку je био дорастао. Пуштање липовске турске посаде у сло* 
боду убрзало je крваву катастрофу. Касталдо je у поступку спрам

u) Hung. за 1551.
м) Isthuanffi, о. с. стр. 200; Katona, о. с. X X II,  стр. 90 u 94.
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Уламе гледао тајни слоразум фратров с Турцима, с тога даде 17. де* 
цел\бра 1551. фратра Ђорђа мучки убити. Истрага, која ce повела у 
ствари тога убијства, провлачила ce кроз неколико година и завршила 
ce без резултата.*7)

Зимско доба примуди Турке. да обуставе и одгоде за пролеће 
дал>у офензиву. Стефан Лошонци употреби ову зимску паузу, да ce 
што боље припреми за борбу и да поправи одношаје према Србима.**) 
Али дотадања борба je јасно доказала, да ce Ердел» не сме дал>е 
остапити без потпоре. Још одмах на почетку, при нападају турском 
na Бечеј, оиратмли ce били ердељски заповедници на угарске магнате 
ван Ердеља с молбом за помоћ. Међу првима ce обратише на Петра 
Бакића, који je заповедао над великим бројем војника.8*) Према једном 
попису угарских магната имао je Бакић под собом у мирно доба 900 
коњаника и 1000 хајдука, a толико није имао ни један од осталих 
великаша угарских.5®) Он je у последње време живио повучено у граду 
Холићу и тек из године 1550. сачувано je нешто више података о 
њему, јер ce тада парбио с Фрањом Реваји-ем због поделе Холића.“ ) 
И државни сабор угарски je имао посла ca њиховом парницом те

*f) Краљ Фердпиаид описујућв пдуће годпие узрок смрти фратровој паводв 
да je  фратср преко својнх гласивка саветовао п срасквм u мађа^скви четаиа, да ce 
двжу ua оружје саио оида, кад их ои позово в баца ua фратра крнввцу, што су 
Србп прелазвла na турску страву (Katona, о. с., 22 A, стр. 132).

**) У  једаои пвсму Стефаоа Лошоицвја, управљеиом 19. децембра 1661. ва 
Temtuisapa Касталду, стојп између другог „Noblllbus Hungaris parlter et Rasdanis pro 
feria tertia proxime preterita conuentum Indlxeram cum itlis, igitur de omnibus negodis 
bonomodo conuentum est, obtulcrunt sese, tarn ad victualium suppedltationem quam ad 
frugum vecturam currus dare. Ego vniuersas fruges in hanc arcem conduci iustf, pro necessi
tate maiestatis regie, possunt hinc etiam facile eo, quo necessarium fit. eas distrlbucre. 
Nicoiaum Cherepowyth, earum administratorem, centum cquitibus sibl adlunctis, vt ceterlus, 
quo fieri potest, administraret, expediuimus, vnam possessionem desertam pro mea propria 
necessitate et ad castelli Fellak conseruadonem restaurationemque occupaui, quod dominationi 
vestre illustrissime significare volui. Bona Rascianorum, que apud me habebantur et aultica, 
vniuersa restituì, licet satis animo graui meas hereditates illis (radere debui, prout tamen me 
dominatio vestra illustrissima monuerat, ita tacere voiui. Ad fllos etiam. qua plura eorum bona 
«cupauerant, scripsi, vt eis remitiere teneantur, verum ad reuerendissimi domini thesaurarli 
rationem per officiates arcis Naghlak ac etiam per magniflcum dominum Melchiorem Baiasse, 
allqua eorum bona sunt occupata" (Hung. ea 1661).

**) БиквНа cy крај свега тога, што cy му васвливм путеи одуаелп миога добра, 
рачуиалв joui увек иеђу врло богате људ«. У  ђурској жупаипјн je вмао 32 порте, у 
коморавсвој 2l/i, у  мошовској 2'/», у  њптранској 277'/,, у  иожуаској 67, у  вашвој 
79'/,, у  залавској 9, свега 460 аорте. У  целој Угарској једва je бвло десетак фамв- 
лвја, «оје су бале богатаје од Детра Ваквћа (A magyar nemesség és birtokvlszonyai a 
mohàcsi vész utàn, Acsédy Ignàcz, Budapest 1890).

*•) Ратов apxjBB y  Бечу, Feld-Acten aa 1660.
•‘) Бакаћ ce ужасао љутво првлввои one парввде aa своју жеиу Урзулу 

Шаркав» в na Tony Надаждвја, којв авје досудво цео Ходвћ в>ему (Dr. Komiromy 
Andràs, Magyar tevelek a XVI. szézadból, TOrténelmi T ir aa 1910. стр. 384 в 393).

11
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сталежи замоле краља Фердинанда да изглади размнрицу између зава- 
ђених великаша.**)

Последњих дана децембра управе поново ердел>ски заповедници 
молбу Петру Бакићу, да им што npe прискочи ca својим четама у 
помоћ. Бакић ce обрати 1. јануара 1552. из Холића краљу и замоли 
ra, да пошље заосталу најамничку плату за његове чете na fce ce одмах 
кренути у Ердељ.85) Ho ипак je још протскло месеи дана док није при- 
спео у Липово О његову доласку извести Алдана карансебешке по- 
главице,34) у намери да их осоколи на истрајност. Фердинанд je у првм 
мах наложио био Бакићу, да пошље један део својих чета, 300 коња- 
ника, у Ђулу, но пошто су други npe Бакића прискочили већ у помоћ 
овол\ граду, то Фердинанд 14. фебруара повуче ову наредбу м наложи 
Вакићу, да ce у ствари своје акиије споразуме ca Касталдом.8*) Баки^ 
ступи у сморазум с њиме као и ca Алданом и према заједничком плану 
преведе своје чете преко Тисе и нападне изненада град Сегедин, у 
коме je тада био санцак-бегом Хадер-бег. Бакић стиже 21. фебруара 
пред капије сегединске, разруши их одмах и већ идућег дана освојм 
град, a тврђаву градску, која je била на месту тешко приступачном. 
опколи и почне бомбардовати.*®)

Видећи, да тврђаву градску, у којој je посада бројала преко 300 
турских ратника, неће тако лако освојити, обрати ce Бакић 22. фебруара 
ма Алдану и на Хорватииовића у Солнок и позове их, да му похитају 
без одлагања у помоћ. Опсада потраја дуже времена, те je један део 
помоћи био стигао a други део je био на путу, кад ce догодила ката- 
строфа сегединских опсађивача. Опсађени Турци преко голуба писмо- 
ноше јавише паши будимском Кадим-Али-лаши, у каквом ce очајном 
стању налази тврђава сегединска. Паша крене сву своју војску те 
у брзим маршевима стигне I. марта исте године под Сегедин и 
одмах заметне битку ca изненађеном војском угарско«.ат) Битка ce

•*) О томе аакључку говорв § 60 у  декрету краља Фердвнавда I. за годину 
1550. (Dr. Kolosvéri Sàndor és Dr. òvàrl Kelemen, Magyar tdrvénytér 1526—1508 évi tOrvény- 
czikkek, Budapest, 1899. crp. 28ty.

n) Hung. aa 1662).
м) У  nncwy CBOM nome Алдаиа б. фебруара ua лолеђвии иосле адресе: .Jam  

seruitorcs sue maiestatis sub capitaneatu magnifici domini Petri Bakytth existentes vna cum 
domino Bakytth venerunt et etiam plurcs seruitores sua maiestas nobis in auxilium mittet“ 
(Hungarica sa 1662).

**) Ibidem; Tdrténelmi Tàr зи 1891. годвву (Erdély vouatkozó regestàk 1551—1553) 
■aTp. 446 n 643.

M) Hatvani Mihàly, Magyar Wrténelmi okmànytàr a briisszeli orszàgos levéltàrbói és a 
burgundi kOnyvtàrból, Mésodik kötet 1538— 155 i. Pcst 1859; Óvàry Llpót, Oklevél Màsolatai, 
Mäsodik füzet, Budapest, 1894. crp. 140.

,T) J obuh Касталдо Баатвста паше 2. марта вз Тордс крал»у Фердвиапду . Hodie 
a magistro de Campo Aldana et a Pctro Bachith ex Zeghedino literas accepi, in quibus 
dicuut, quod in arce circiter trecentum quinquaginta Turci sint inclusi, qui numerus multum
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заврши с потпуним поразом Бакића и Алдане те и саме војводе с 
муком изнесоше главе из покоља.

После пораза код Сегедина задржао ce Петар Бакић још неко 
време на операцијоном земљишту. Овде je прикупљао своје расуте 
чете и заштићавао остатке своје војске. При овоме дође у сукоб ca 
војводом Бартоломејом Хорватом, који je присвојио имање неких 
младића српских. Ови су дошли из Турске ca знатним иметком, али 
им старија браћа изгинуше у сегединском покољу. Бакић опише Фер- 
динанду у писму од 7. априла из Нађлака неправду, коју учини тим 
младићима Хорват и препоручи исте краљевој заштити.*8) Краљ je 
намеравао, да повери Бакићу вођење оних чета, које je одлучио да 
пошље у Темишвар, као потпору тамошњем заповеднику Лошонцију,” ) 
али ce Петар није ocefcao више способним за акцију него ce врати у 
Холић, где после кратке болести премину у кругу своје породице. О 
његовој смрти извести већ 16. маја 1552. бискуп јегарски краља 
Фердинанда.40)

illom excellit, quem antea scripserant et hic ab aliquibus intellexi» quod non minus sint quam
quadrigenti___ * Beh 6. иарта јавља Касталдо нз Ђулафејервара јегарском вааетану
Ерааму Тајфвлу о поразу сегедввском .Credo domlnaUonem vestram magnlficam iam 
intellexisse, quod magister de Campo Aidana, Petrus Bachith et Joannes Opperstorfer ex sub- 
urbiis Zeghedin) exlerant, vt manus cum Turcis consererent et profligati sunt, propterea domi
natio vestra magnifica de illis confinibus bonam curam habeblt et nos ad partes inferiores 
omnia proposse prouidebimus.. .* (Ibidem); Katona, o. c. XXII. crp. 227.; Љуб. Огојавоввћ, 
Старн српски хрвсовуаи. акти n т. д. (Спомепвк срп. краљ. академвје I I I )  стр. 143.

" )  Hung. з& 15-г>2.
п) Erdély tdrténetére vouatkozó regestäk, közll Barabàs Samu, Tòrténelmi T ir aa 

1892 стр. 114.
*°) Под тни датумом оише баскуп јегарски ва Беча краљу једво пвсмо, у 

коме взмеђу другог јавља: „Petrus Bakyth reuersus nuper a serultils sacre maiestatis 
vestre ad arcem suam Holyth. diem suum extremum obiit. In eo concurrcrant omnee infirmi- 
tates, senectus, hydrops, ptlisis et ruptura, cuius anime deus sit misericors". (Ibid ) Фердв- 
навд je анао добро, како одаиог в врсног човека губв у  Петру Баваћу. И  ако je 
в Павлу в Пвтру за жввота њвхова учввво  миогу иеправду, посде смртв њахове 
одавао je свако првзвање њвховој успомени н соома&ућв у  повељп од 17. маја 
1554. како вм je дао град Сомбатхељ, велв, да je  тоучвпво .ob preclara lila serulcionim 
merita, que magnifici quondam Paulus et Petrus Bakyth de Lack, olim equltum nostrorum 
leuis armature capitane), nobis et sacrae regni nostri Hungarlae coronae atque adeo totl rei 
publlcae chrìstlanae in diversls expeditionlbus nostris contra immanisslmos Turcos pro ellbe- 
ratlone regni nostri Hungarlae partiumque slbl sublectarum susceptis, summa fide et con* 
stantia exhibuerunt.. .u (Orszigos levéltàr y  Будвмпештв, Tòrténelmi Emlékek, N. R. fase. I.)
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ОД СМРТИ ПЕТРА БАКИЋА ДО СМРТИ КРАЉА 
ФЕРДИНАНДА.

(1552— 1564).
У току рата, изазваног предајом Ердеља у руке Фердинандове, 

изашли су Срби у Угарској поново на површину. Рат je овај довео 
до извесног значаја акцију ердељских бораца српских, али моследица 
тога рата, пад Баната под Турке, коме су много допринели својим 
држањем баш сами Срби, откинуо je од Угарске и предао Турцима 
онај крај, којим су Срби, као најбројнији део становништва, тако реКи 
доминирали. Мален остатак Срба у Ердељу и у хабзбуршком делу 
Угарске био je расут и без икаква јединства и везе, те није за дуго 
времена успео, да којим год чином својим обрати пажњу на себе. 
Живот српског народа у Угарској био je после овог рата тако при- 
тајен, да све вести, које су нам сачуване о Србима тога доба, потвр* 
ђују потпуну безначајиосг и мртвило, у коме ce они налазили.

У првом страху, који je настао услед наглог напредовања турског, 
повукли су ce некоји становници банатски према Ердељу, те су отуд 
настале узурпације туђег имања. Нарочито су при томе страдали они 
Срби, који су уз Фердинанда пристајали. Кад je Мехмед-паша после 
безуспешних нападаја дигао опсаду Темишвара при крају 1551. и оти- 
шао у Турску, вратише ce Срби из околине темишварске својим до- 
мовима, али нађоше лосвуда у свом поседу Мађаре, који су преухи- 
трили праве господаре na запосели имања српска. Тако je Бенедикт 
Кошар заузео домену Рекаш, a жену српског племића Вукчевића, која 
je тамо становала, одагнао. Ha то племићи српски Никола Цреповић, 
Петар Божић, Јован Литерат, Теодор Балентић, Стефан Сабо, Вукчевић 
и други упуте из Јенопоља ‘24. априла 1552. писмо Бернарду Апдани, 
лотуже му ce, како je Кошар запосео њихово иман>е Рекаш и замоле 
ra, да исправи ову неправду и да наложи Кошару, нека напусти оно 
што му не припада.1) Цреповић ce и посебним писмом од 25. априла

l) Hung. sa 1552. IIbcmo п>вхово Алдааи гласн: „Spcctabilis ac magnifice domine, 
domine nobis semper naturalis granosissime. Post saluiem et fidelium seruitiorum nostrorum 
commendationem. Cum a vestra spectabili magnifica dominatone reversi fuissemus, in via 
nos familiares fratris noslri Nicolai Radit coniugisque Ladislai Radit et Vwkchycwit Inventi
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обрати Алдани, опише неправду, коју су му нанели Бенедикт Кошар 
и жупанија темишварска, на челу ca Стефаном Лошонцијем и замоли 
за заштиту.*) Алдана пошље ова писма српских поглавица краљу 
Фердинанду. У Бечу су осеЋали, да je ово незгодан моменат за поти- 
скивање Срба те надвојвода Максимилијан забрани 22. маја Лошонцију, 
да у будуће Србе узнемирује, a краљ му наложи, да врати Србима,

dlxeruntque bona lllorum Rekas vocata a Benedicto Kossar occupatum esse, nouitque tamen 
vestra spectabills magnifica dominatio, coniugem domini Wkchyowit HHc habltantem e domo 
sua propria compellendam. Nos tamen omnem conHdentiam in vestra spectabiii magnifica 
dominatone habemus de offensione bonorum nostrorum, quldquld tamen spectabills magni- 
ficus dominus Joannes Baptista Casteldus scrlbat de occupatone bonorum nostrorum, vestra 
spectabills magnlficentia ex suls inteltlget litteris, suppllcamusque vestre spettabili magnifice 
dominationi tamquam domino nostro gratiosissimo. scriberet litteras ad Benedictum Kossar, 
vt sit pacificus de occupatone bonis nostri, quousqùe deus maxlmus magnlficum domlnum 
Lossonczy In medio nostri attulerit et quomodo a maiestate regia domino nostro clementissimo 
fuerit mandatum, Ita faciat. Nos in omnibus maiestati sue tanquam domino nostro clementis
simo seruire et obedirecurabimus: dominationi quoque vestre spectabiii magnifice in perpetuum 
reserulre studebimus valereque vestram spectabltem magnlficam domlnationem felicissime 
desideramus. Datum ex oppido Jenew in die Sancii Georgi! Martyrìs anno 1Б52. Eiusdem 
vestre spectabills magnifice dominatomi» fideles et perpetui serultores Nlcolaus Chrepowlt, 
Petrus Bosslt, Joannes Literatus, Theodorus Balynthit, Stephanus Zabo, Wkchyowit et aiii 
nobiles Rasciani“ .

*) Ibidem. У  пвсму c d o m  јавља Цреаовпћ: .Spectabills ac magnifice domine, domine 
mihi gratloslsslme. Post salutem et seruitiorum commendationem. Cara a vestra spectabiii 
magnifica dominatone reuersus fulssem, invenl bona vel vlllas duas per Benedictum Kossar 
occupaturos, quodquld tamen vestre spectabiii magnifice dominationi spectabills magniflcus 
Joannes Baptista scribat, ex suls litteris de occupatone bonorum nostrorum apercius intelllgere 
potest, quas in Illis indusas vestre spectabiii magnlflcentle mlssuras, suplicoque vestre spec
tabiii magnifice dominationi tanquam domino meo gratiosissimo, sCTiberet litteras ad Bene
dictum Kossar et ad comitatum themesiensem, vt slnt pacifici de tallbus occupatlonibus hoc 
vsque, quo dominus magnificus Lossonczy adveniat. Quoniam dominato vestra spectabills 
magnifica edam litteras maiestatis sue inteiliget. ex parte negocii me! ad domlnum Lossoniy 
sonantes, quidquld maiestas sua eidem mandaucrit, dominacio vestra spectabills sit auxilio in occu
patone bonorum nostrorum, quoniam preter deum non habemus cui suplicaremus nisi vestre 
spectabiii magnifice dominadoni. Cum ipse redierit et quum fuerit mandatum a maiestate 
sua. nos in omnibus obedire curabimus, quoniam si vestra spedabilis magnlficentia litteras 
ad Benedictum Kossar et ad comitatum themesiensem non scribet, scio feria tertia post sanctum 
Gcorgli omnia occupatura. Domlnationem vestram spedabitem valere felicissime desideramus. 
Ex oppido nostro Jenew feria secunda post festum Sancti Georgi! Martyrìs anno 1552. Eiusdem 
vestre spectabills magnifice dominationls fidelis et perpetuus seruitor Nicolaus Chrcpowit". 
Алдаиа саошитп краљу Beh пстог данао неарнлпкана сроскнх становникау околвнв 
Темкшнлра „Isti nobiles Hungari cum magna furia veniunt ad occupandum suas possessioncs, 
quas Rasciani tenent a rege quondam Joanne sibi conccssas- Rasciani vero sese defendere 
conantur, quare consultum foret, maiestatem suam ordinare personas. quae dirigerent atque ad 
effcctum deducerent ea. quae maiestas sua regia disposasse, nam si ipsimet sibi iustitiam 
administraturl sunt, magnum quoddam scandalum inde sequitur*. Идућег дапа, 26. апрпла 
cnoMuae Алдапа поаово y  ивсму, уорав.геоом краљу, иасвља мађарске господе у 
околввв Темвшвара na велв ,Нис accedlt, quod plcrosque etiam Rasdanorum depraedarl 
ceperunt, exdudentes illos bonis suis priusquam ordo et disposltio maiestatis suae afferetur.
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што им je на неправди одузео. Лошонци одговори краљу 3. јуна из 
свог града Панкоте, да je посед, о коме Срби пишу, његово породично 
имање, које je Запоља одузео од њега и предао Србима за то, што 
није хтео да изневери Фердинанда и да прими Запољу за свог го* 
сподара.*)
siculi dominatio vestra ex literis, quas mihi desuper scripserunt, viderc poterit. Ego quidem
illis rescripsi sed nihl) effeci.......... Non solummodo occupant istis Rascianis villas, verum
grassati sunt etiam in frumcnta, pecora et bona ipsorum, ita, quod aliter credere nequeam» 
quin huiusmodi rebus ita sine ordine succedentibus, aliquid tandem sinistri emersurum sit* 
Ha освову ooux пзвештаја крал» Максииплајан, y  заступа&у свога оца ферди* 
наида, иаложи 9. маја 1552. иреко Касталда Лошинцију «ne Rascianis bona sua occupare 
priusquam maiestas sua regia ea de re per ipsum tosontium plenius informata certum ordlnem 
praescripsissetu. 22. маја juuu Максииолнјан Кастолду oouobu .Caeterum quod Rasciani 
sub praetextu decreti in conuentu posoniensi dcclarati de restitutione bonorum, omnibus 
suis faeuitatibus et bonis exuantur, nobis magnopere dlspHcere iam antea tibi ostendimus, 
cum maiestas sua Lossontzi tarn serio praeceperit, ne Rascianos e bonis suis deturbari seu 
quouis modo itla occupari permitteret, priusquam per ipsum informata certum de ea re or* 
dinem praescripsisset*. Истога дапа иаопше пнсмо Лошоицвју n јавп иамеђу другог 
.Praeterea graues etiam subinde ad nos qucrelae ex parte Rascianorum deferuntur, nempe 
quod a quibusdam sub praetextu decreti in nouissimo conuentu posoniensl de restitutione 
bonorum dedarati, omnibus suis bonis iuridica cognitione per commissarios deligendos non 
expectata spoliantur. Cum itaque maiestas sua tibi antehac firmitcr mandaucrit, ut Rascianos 
bonis suis cxui vel expelli nullo modo pcrmitteres, priusquam ipsa maiestas sua per te plenius 
informata certum ea de re ordinem praescripsisset. Idcirco etiam nunc tibi commitlmus, ne 
dictos Rascianos non tantum per te ipsum siue milltes tuos (quos ad iniurias et illicltas 
exactiones contra nostros quoque subditos colonos imo et milites noetros valde promptos esse 
inteliigimus) molestes, sed neque per alias quicunque sibi iustitiam suo arbitrio administrare 
intendimi, molestar! aut spoliari permittas priusquam nos de qualitatc bonorum possessorum 
iuriumque eorundem piene informes*. Лошоицн одговој<и aa Панвоте 29. uaja .Ccterum 
domine mihi dementissime in isdem literis iterum scribit vestra maiestas, vt mei Racianorum 
fidelium maiestatum vestrarum bona occuparent, pecora, frumenta et alias res ab ipsis depre
d a rc i colonosque ad Temeswar pertinentes variis exactionibus agrauarent. Dum iste litere 
maiestatis vestre ad me venissent, duo precipui Rasciani, vnus Nikolaus Screpwwyt, qui est 
supremus inter ipsos, alter Stepan Zabo, coram quibus literas vestre maiestatis perlegi ac 
eciam proposui . . . .  et est verum domine clementissime, quod vnus scruitor meus non se
cundum conciusiones regni non solum bona sua reoccupauit, sed eciam eorum duoruin 
Rascianorum abduxit res, de quo promisi ipsis, vt quamprimum intrauero ad Temeswar, 
secundum legem ita cum puniam, quod videbunt et alii, quod non est libcrum ex fidelibus 
maiestatum vestrarum vnus altcrum opprimere* iHuiig. aa 1552).

*) Erdély vonatkozó regestäk, Törtcnelmi Tér aa 181»-. crp. 150. У одговору своме 
иелп Лошоицв: „De querelis Rasdanorum iam antea maiestatem vestram sacratissimam 
informaueram et nunc preter illam priorem informationem maiestati vestre sacratissime aliud 
scribere nescio sed serenissime rex, nil melius mihi vlderetur, quam maiestas vestra sacra
tissima unum certum hominem huc expediret, qui omnia negotia quomodo se habent, per* 
scutarct et resciret tarn Rasdanorum quam aliorum, cui vestra sacratissima maiestas fidem 
adhibere posset. Quamuis enim hys proxime pretcritis quinque diebus Nicolaus Cherepowyth 
sacre regie maiestatis mandatum ad me portauerat, vt de bonis suis secundum decrcta regni, 
ne interim satisfadionem impenderem, doncc super eis maiestatem suam sacratissimam in- 
formarem, hadenus autem maiestatem vestram sacratissimam ea ratione non informaui, quod 
partis etiam alterius causam cognoscere volebam. Licet per ipsum Cherepowyth informatus
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Турска војска, која je презимила у Банату, спремала ce с пролећа 
1352. за нов нападај и средином ове године кренула ce према Темишвару. 
Главни заповедник војске Касталдо није имао смелости, да ce лично 
сукоби с Турцима него одбрану горњег Баната препусти липовском 
капетану Алдаии,*) a град Темишвар Стефану Лошонцију. Темишвар 
ce налазио у лошем стању те je Лошонци мољакао непрестано од 
крал>а новаца и војника, да ce бар сада, на догледу опасности, при 
прсми на одбрану. Кад није добио помоћи, заложио je иородични 
иметак свој само да наоружа граа, мада му je било јасно, да ce пред 
надмоћном војском турском неће моћи дуго држати.

Срби су ca своје стране прнскочили Лошонцију у novioh. Још 
на темишварској скупштини 15. децембра 1551. примили су на себе 
задатак да опскрбе храном град, a бригу над извршењем овог задатка 
преузе Никола Цреповић. У градској посади ce малазиле и српске чете, 
којима су на челу стојали Никола Цреповић и војвода Гргур. Када ce 
Турци приближавали Темишпару, исипдну из града 400 хусара под 
заповедништвом Цреповићевим и 100 шпањолских псшака ма челу ca 
Алфонзом Перецом те потисну прве турске чете и заробе 20 Турака. 
Међутим je стигла и остала војска турска, на броју 100.0(0 ратника и 
24. јуна започела ca нападајима на Темишвар. Дуже од месец дана 
опседали су Турци град без успеха, a 27. јула буде Лошонци принуђен, 
да им преда град. Заповедник турски Ахмед паша у пркос заданој 
речи наложи Турцима, да нападну хришћане при њиховом одступању 
из града. У покољу, који ce сад изроди, падне Лошонци, срлски вој- 
вода Гргур и многи војници. Мален део војника, међу њима и Николу

cram, quam maiestati vestre sacratissime hungarice scriptam in specie misi, hodie accepi, 
Joannem Kcnde erga dominum Bakyth iuisse, qui solus personaliter responderi potest, simi* 
Itter Joannes Leway et Joannes Forgach sunt ibi contra proposiciones Cherepowyth, qui et 
illi personaliter respondere possunt. Quod ad bona mea et fratrum meorum attinct, sunt bona 
nostra maternalia equalitcr heredit.iria, quemadmodum est oppiduni Lossoncz vnde cognomine 
vocor, pariter et fratrum meorum, que ideo erant a me occupala ac nbalienata, quod fuerim 
maiestatum vestrarum sacratissimarum fidelis et serenissitnum quondam regem Joannem scr. 
uire nolueiim. Dum beglerbegh Themeswar obsederat, Rasciani diffugerant et ita bona mea 
fratrumque meorum rcoccupaucram, tandem vbi R;tsciani rediere ex domini Castaldi volun* 
tate, que Nicolaus Cherepowytli possidebat, eldem iterum relaxaui. Posten sacre regie sup- 
piieaul, vt pro meis fidelibus ac tnagnis seruiciis, si aiiis bonis ine prouidere non dignabitur, 
tnntummodo mea ac fratrum meorum bona ex sua gratia eliberare dignetur. Ad quod mihi 
sua maiestas per homlnem meum dementer respondere dignata est, quo libere possideam. 
que iam fere a quattuor mensibus possideo. Itaque si maiestas vestra sacratissima a me 
rursum auferre wlt ipsique restituere, ln benigna maiestatis vestre sacratissime voluntate con- 
sistit. Reliquorum Rascianorum omnium bona ita se habent, quia nullus eorum in eis de jure 
heredes esse videntur* iHung. за 1552.).

*) Ca Алдаиом ce y  првп мах валааво в Цреповпћ ua челу сиојах c[»ncKiu 
чета, ио od je васкоро ирешао у  Темашиар (Erdély tdrténetére vonatkozó regesték, közH 
Barabis Samù, Tdrténelmi T ir aa 1892. crp. 275;.
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Цреповића, заробеТурци. Цреповића Турци касније изменише за јелног 
бсга турског, који ce налазио у ропству аустријском.

Ha вест о паду Темишвара побеже Алдана из Липова у Ердељ. 
те тако'Гурци без борбе поседну целуоколину темишварску. Од знат- 
нијих градова падоше Турцима у руке Мезешо.мљо, Ђармат, Чаквар, 
Вршац. Михалл» Пожежена, Ковии, Храм и сва места између Tuce н 
Мориша.

Ha другој страни je напредовала будимска војска под заповед* 
ништвом Али наше. Већ почетком апрмла освојила je Весприм, a затим 
je посела инше хонтноградских градића, од којих je једна тврђавица, 
Дрегељ, пала 7. јула у турске руке тек после јуначког отпора и после 
витешке смрти заповедника Ђорђа Сондија и целе посаде градске. 
Заповедмик Фердинандов Тајфел стојао je ca више хиљада најамничких 
чета недалеко од Дрегеља, али није имао одважности, да притекне 
иосади у помоћ. Касније, 9. августа, сукоби ce ипак његова војска на 
пала1итанском пољу ca Турцима и претрпи ужасан пораз. Али-паша 
крене сада своју војску на град Јегар, који je бранио храбри војвода 
Стефан Добо ca 2000 ратника. Међутим код овог града су Турци били 
лоше среће. Ca нападајима су започели 9. септембра, подузимали су 
јурише један за другим, у више маха су ce поједини војници турски 
и ua зидове градске попели, али je јуначка посада сваки нападај суз- 
била. И жене су помагале при одбранн града. Турци изгубише сваку 
наду, да ће град моћи освојити. У то наступише хладни јесењи дани, 
који најзад примораше Али-пашу, да дигне 18. октобра опсаду и да 
ce врати у Булим.

За време ове борбе покуша један део банатских Срба да ce 
одметне од Турака и да ce повуче дубл>е према Ердељу. Ha тринаест 
хиљада кола кренуло ce око сто хиљада српских стаповника у Ердељ, 
али им ce и овде не допадне те ce врате поново под турску власт. 
Валтиста Касталдо je ca своје стране све учинио, да Србе привуче 
к себи, послао je лочетком августа 1552. нске људе, да их одвраге 
од Турака и писма, у којима их je звао, али ce Срби нс могоше оду- 
шевити за нову управу у Ердед>у.5) Шта више, иабрзо после овога

'■/ Баитпста иише Г*. акгустд 155 . из rpn.v» „Zesscbcs1* кј a;i>y Фердлпинду: .V i* 
(icbit quoque maiestas vestra, quid mihi castellarne Dcuac scrib.it de Rascianis, qui se a 
Turcis in Transiluamam reccperant cum uxuribus et libcris, qui ad numtrum ccntum mille 
ammarimi asccndebnnt el dum \idissent. postea illos tam vituperose aufugcrc Turcis se 
quoque dederunt et nobis hostes cftccli sunt l:t. vt maieias yestra iulclligat, au csscra oentum 
millia Rascianorum, compulatis paruulis et mulieribus. sciai quud habebant tredecim niillia 
currmsm propriorum, vnde. neccio Quid aniplius dicam itisi quod sicut tanti mali cxemplum 
quoseunque ad malcfaclendum inuitat. sic pena deberet esse talis, vt omnes intolligerent. 
quod punluntur hi, qui tantos excessus comitterc audeut. In reliquis ncscio. quid amplius re- 
medium reperire possini nisi stiadeie, ut ad conflictum deueniamus. quia sic nos necessitai 
cogit, quocunque enim cnunpant. nullum pcnitus obstaculum rcperient. Giulam. que est
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спремају Срби заједничку акцију ca Турцима. Из Ђуле, где je главнн 
капетан био Димитрије Овчаревић, пишу октобра 1552. неки племићи о 
нападају на турскн градић Сент-Ђурађ, који су бранили Турци и Срби.") 
О припреми Турака, да у друштву ca српским ратницима нападну Фер- 
динандову војску, јавља и подвојвода у Деви, Паме Банк, у писму, 
упућеном новембра 1552, врховном заповеднику Касталду.7) Они Срби. 
који нису хтели да живе под Турцима, nero су оставили банатска 
места, кад њима Турци овладаше и повукли ce ca женама и децом 
у Ердељ, имали су овде у први мах тежак живот. Неко време су морали 
да живе без сталног боравишта, но касније сабор ердељски, држан у 
Торди 1553. реши питање ових досељеника, одредивши им имања 
Керестур и Ep код Св. Маргите за населење. Ови спахилуци су при* 
падали граду Чико у солночкој жупанији.*)

Рат турски ca краљем Фердинандом провлачио ce и кроз иду^е 
године, ма да je крал> непрестано молио султана за мир. Султан je 
као услов мира захтевао, да Фердинанд npe свега врати Ердељ краљици 
Изабели и њеном симу. Фердинанд није могао да пристане на овај 
услов, али није био у стању ни да достојан отпор даде турској навали. 
Међутим ни Турци нису били више енергични као у први мах. Сукоби 
су бивали све ређи, те je све мањи број вести о кретању српских 
чета. T o k o m  1553. истиче ce војвода Степан, који je о свом трошку
omnium, que remanserint arclum mclior, dubito hactenus derelictam esse, ad quam ex via 
Varadini, qaascunque prouisiones facere potui, feci, sed sicut castellanus Deuae scrlbit, iam 
de ipsis et de Rascianis quoque actum est, quibus tamen expediui homines proprios cum 
litteris, sed dubito, quod nihli proderit, quia omnia in extremum prccepitlum ruant“ . Касније 
ce iioiiOHO epaha y  тои ппсму ua Србе а пелв .Rasciani autem illi cum ulderent, se de* 
stitui tantam proditlonem, conquerentcs et depiorantes cum vsque ad Deuam persequuti sunt 
multosque tam ex Germanls quam Hispanis occiderunt, damitantes ipsum esse proditorem et 
cancin“ , a кнпетан Ђорђе аише na Деве 5. апгуста 1552. ..lugasyenses Iam Turds 
adheserunt, hoc auditu multitudo Rascianorum abheserunt HIls“ (Hung. aa 15>2).

•> У  itucsiy своиу neae «Sunt iam quinque dies, quendo Mihael Thot cum sua coorte 
lucrai ad castellum Zenlh-Gyeorg expugnare, prope Tybiscum, vbi fuerunt aliqui Turci et 
Raciani, qui et reuersus non potuit espugnare, attamen primam partem eiusdem castelli obti- 
nucrat, vnde aliquos etiam Radanos adduxit, insupcr multos equos et boucs per lllos depre- 
datos rcportauit. . (Ibidem).

Иамеђу ncia.ior umne 1>анк: ..Postca redilt alter noster certus explorator, quem 
illhnc ambulare fccimus, qui hactenus nobis semper res certissimas retulit, certo nobis mine 
refert, quod Cazzun bassa totam Rasciauitatem. Valachos citra vltraquc partes Maros&y perti- 
nentia*, Temesuar et poputos descrtorum atque totam suam ditionem connumerault, quibus 
comn.isit, vt quacunquc hora comiscrit, statim prompti esse et consurgere debeant cum armis 
et aparatibus nccessariis. Ipse etiam Casfum bassa cum omnibus Turds et Tartarls, qui nunc 
venerunt, in promptu est, solum tempus non dicunt, sed letabantur omnes, quia dicebant. 
nollc Intus Transiluanlam ire et equites Rasciani possunt facere ptusquam sex millia homlnuin** 
•Hung. 3« 1Ù52).

•) Hurmuzaki, Documente prlvltore, Volumen II, partea 5. Bucuresci, 1897. стр. SO; 
Monumenta comitialia regni Transylvanie, tom I, crp. 492—496.
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наоружао и издржавао 200 српских ратника и с њима нападао турске 
војнике.*) Даље ce истиче главни капетан у Ђули, Димитрије Овчаревић,10) 
али од свију Срба, који узимају учешћа £а бојном пољу, најугледнији 
je Никола Цреповић.11)

У граду Холићу, у Бакићевој породици, догодило ce у ово доба 
више промена. Трагични деспот Павле Бакић ни:е имао синова мего 
само две кћерке, Маргиту (Марију) и Ангелину. Маргита ce удала за 
барона Мелхијора Балашу, a Ангелина за барона Цобора. Петар Бакић 
je имао од прве жене Ане, кћерке Вука Пилишбергера, сииа Павла 
млађег, a кћи Ана, која ce јула 1554. удала за барона Михајила Реваји-а. 
бнла je ио свој прилици од друге жене. Сачувано je писмо Реваји-ево 
краљу Фердинанду, којим ra 5. јула моли, да пошље свог заступника 
на венчање његово ca Аном Бакићево.м, које ce одржало 29. јула те 
године.1*) Петров син Павле Бакић млађи био je неко време у служби

vj Hung. aa 1553.
w) 0»ча;еввћ уираиљн 12. марта 1563. иион» Кастн.1ду v име целе поеадс v 

'Було ii сдбија од себе ti својпх адииамериу пест, да су оии «шиили иеоровде ма- 
tiupcKBu етаиошшцими (Ibid ) У иисму вели: ,Ех litteris domlnacionis vestre illustrissime 
nobis allatis intelligimus, quod aliquis delator hoc dominationi vestre illustrissime significasse!, 
ut nos coionis pertinenciarum arcis Nagylak infinitis oppressiotilbus essemus et multo duriora 
a nobis paterentur quam a Turcis. Quiscunque sit is, qui hoc dominacioni vestre illustris>ime 
signiflcauit, male et non bene significaci, quia nos non quod oppressione illis fulssemus, 
sed magis hactenus et iliius arcis coionis et totius liuius terre deffensione fecimus. Colonos 
illus arcius Nagylak Stephanus l.iteratus, seruitor domini Thome Warkocz, nupcr cum aliquo 
suis complicibus depredauit et quum ex liac ciuitate depredandum exiret, fecit proclamare 
quod quicunque secum iret, liberum exinde haberet lucrum, res depredatas hlc tribus diebus 
vendicioni exposuerunt. Nos volebamus inde illutn cxpellere, sed habita ratione domini Thome 
Warkucz, hactenus non fecimus. Itaque supplicamus dom inaci"! vestre illustrissime tanquam 
domino nostro graciossiino, ne Jdignetur huiusmodi hominis delazioni iniuste locum dare, qui 
a talibus in hoc nituntur, ut maiesUs regia nulium hic seruitorem habeat, animum quoque 
domlnacionis vestre illustrissime a nobis alienum. Cctcrum sunt hic multi haydunes, qui 
sub potestate Stephani Henicy sunt, illi quoque sepius extra ambulant sine sdtu omnium 
nostri et precipui quoque nostri capitanci, credimus huiusmodi opprcssiones et ab istis hay- 
dunibus fieri. Dignetur igitur dominacio vestra illustrissima ipsi Stephano Hennicy et aliis 
omnibus hic existentibus per literas mandare, ut sine scitu precipui capitane! nullus ex hac 
ciuitate extra ambulare, ut nunc soliti sunt, debeant. Demum pro malori ventate supplicamus 
dominacioni vestre illustrissime tanquam domino nostro granosissimo, dignetur nunc spc- 
ci.-ilem bominem suum liuc mitere, qui hic intelligat, si huiusmodi opprcssiones a .nilitibus 
regie maiestatis fiunt vel ab aliis. Dominationcm vestram iliustrissimam sanam et foelicissimam 
quam diutissime valere desideramus. Datum in ciuitate Gywla, die dominica Ictarum, anno 
demini 15Ј:{. Eiusdem dominationis vestre illusissime fideles seruitores Demetrius Olchya- 
rowyt ceterique capitanci ac universi milites regie maiestatis Gywlo existentes".

Ibidem.
**) У  ивсму свои иели: „generosam puellain Annam, quondam magnifici domini 

Pi-tri Uakyth de Lflk filiam, secundum consueniudincm atque legem sancte catholice romane 
ecclesie in legitimam coniugem desponsaui, cuius nuptias diuino fauore ita disponente vige- 
»ma nona huius mensis in castro Holych celebrare constitui* (Hung. aa 1554,). У оожуи- 
ско* каитолском архиву (elenchus capsa 3—6) сачуиаи je овај ааивс: ..Köpcsy anno 154?
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Петра Петровића, који ra фебруара 1553 шаље као свог посланика 
Казум бегу и турском султану.1*) У спомемицима историјским остало 
je много бележака и о другој жени Петровој, Урзули Шаркањ, која je 
надживила свога супруга и као удовица становала у Холићу.1*)

Док су ce Бакићи, окружени туђинштином, почели брзо однаро* 
ђивати,11) Цреповић и Овчаревићи остали су и даље у средини српској 
и били су на челу Срба у њихову крају. Никола Цреповић je био јако 
имућан, о чему нам je сачувано више доказа. У јуну 1553. позајмио 
je он краљу Фердинанду 1000 форината, a као залог за овзј новаи 
уступио му je крал> град Бранчику ca целим земљиштем, што уз тај 
град иде,1*) a идуће године je узео од чанадског епископа домене 
Холдвилаг, Шороштељ, Мунару и Чанаа у закуп на две године,17) на 
*era je пристао 29. априла 1554. и краљ Фердинанд.18) Нешто касније,

statutoriac pro magnifico Petro Bakych de Lak, tutore magnifici pueri Pauli filil sul ex ge* 
nerosa condam domina Anna, filia egregii olim Wolffgangi Pylsperger de Bai progeniti, nec 
non egregio Joanni Czobor, filio ejusdem condam Wolffgangi Pylsperger^ super castro Kowpchy 
vocato, comitatuf mosoniensi ingreminato ac universis eiusdem pertinentiis“ .

'*) Erdély tflrténetére vonatkozó regesték, Tòrténelmi Tér aa год. 13 <*тр. C 9. u 673. 
u) Тако ua np. иолала jo Ураула 25. августа 1553. дворику комору, да може 

претвратв своја говеда на аустрвјско аемљаште безцариие, алв joj молба ппјеупо- 
жева (Ungarische Acten у  дворском коморском архвву у  Бечу).

'•) Иаак вмамо подагака, да Бахвћи ивсу остадв равиодушав ип у  будуће 
сораи својвх суиародинка в да ввсу ш-еклпулд сваку веау с њима. Навле Бакнћ 
ула£в crojao je у  додпру в пвсао je 8. овтобра 1555. једио uucuo капетану Петру 
Рацу (Négyszéz magyar levél a XVI. szazadból (1504-1560) közli Szalay Agoston, Pesten 
1861. стр. 170). Ila  B васнвје, 1563. годвие аауаима ce Aua Баквћ ea иеког Јонаиа 
Раца, a I. иовеиСра 1538. препоручује у  ипсму пз Холвћа једног човвка, воји je 
дошао к њој погиаввто због сроске вере (Magyar hölgyek levelei, стр. 32 в 53).

••) Коворскп архвв, Ungarische Gedenkbilcher.
,т) Ibidem.
'•) Orszàgos Icvćltir y  Будвму, Törtenelmi emlékek P. N. У  овој ствари mirne 

крал> Фердпнаид Владиславу Ваш у: „Egregie, fidelis nobis delicle Nolumus te latere, 
quod nos fideli nostro egregio Nicolao Czerepowith possessioncs infrascriptas cpiscopatus 
chanadicnsis in partibus istis regni nostri transsiluanici sitas, videlicet Holdwylag. Sorozthel. 
Monyora et Chanad, quarum due prlus quoque illi inscriptc fuisse pro ilorenis mille dicuntur. 
infra spacium duorum annorum certis et rationabllibus de causis concessimus et pro summa 
trium millium florenorum nunc nobis numeranda inscripsimiis. Quare fidelitati tue mandamus 
serio, eures atque efficias, ut fideles nostri reverendus et magnifici cpiscopus et wojwode 
nostri transsiluanl, a predicto Nicolao Czerepowith accipiant, fidelitatis et obediencie nobis 
et corone nostre perpetuo obsciuandc iuramentum, quo prestito predietnm summam trium 
millium florenorum in moneta ab eodem Czerepowith repetas et acdpius in manus tuas, inde 
nostras istarum parclum necessitates curaturus et pecunia tibi numerata concedas illi prcsciiptas 
possesiones episcopatus chanadiensis libere utendas, ita tamen. vtordinariis et legitimls pronen- 
tibus contentus sit neque colonos indebitis exacionibus aut aliis oneribus insolitus grauet aut 
opprimat. Sccus in his ne facias. Datum Vienne, die vigesima nona mensls aprilis, anno do
mini millesimo qulngentesimo quinquagesimo quarto*. Oca« тога y  делу Rupp Jakab» 
Magyarorszdg helyrajzi torténete, harmadik kötet, Budapest 1876, crp. 231.
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10. августа 1554, дао je Цреповић за две домене чанадског бискупа 
2000 форинта,**) али није јасно, да ли ce та вест односи ua горњи посед.

И породицу Овчаревића спомињу у ово добз нзвори у више маха. 
Један ОвчаревиК, Михајило, био je војвода ш а јкаи ЈК и . Њега окривп 
неки денуицијант тс ra  краљ Фердннанд баии у тамницу, гдс je месеиима 
лежао, док му није пошло за руком да докаже невиност. Kao накнаду 
за нанешену меправду давао му je Фердиманд годишње 50 форинта.**) 
Други. много познатији и пећ споменути Овчаревић, Димитрије, био 
je заловедник иад четама српским у Банату. Он ce стане спрематн no- 
четкоп 1556. да огпутује у Беч, где je на двору краљеву имао посла. 
Од крал.а je добио дозволу, да може путовати, али ra  изненадно тур- 
ско кретање на грамицн принуди, да одгодн пут. Димитрије извести 
о томе из Ђуле 15. априла палатина Тому Надаждија н замоли, да 
ra  пред владаром исприча због овога.*1) T o k o m  ове године даровао 
je краљ Фердинан.1 Димитрију Овчаревићу и Стевану Фелдварију Мартфе 
и Фелдвар, имања чанадског каптола, који je тада био упражњен. До- 
нација je гласила, да уживају те домене дотле, док ce каптол не успо- 
стави.1*) Осим овога у поседу Димитријеву су била ова места : Керекеђ- 
хаз (делио ra je ca Доцијем) Нађфалу (делио ra ca великоварадским 
каптолом),“ ) затим Туређхаз, Бочар, Бикач и Санад.*4)

19 Коморски архнв, Ungarische Oedenkbucher. ■
*") У  коморском архпву, оделењу Ungarische Acten, иалаае. ce под год. 1554. 

ови aauncu о Овчаревнћу в о једиом српском свештепику, Јоваиу Р&цу: „Michaeli 
Ocharlowyth alias nazadistae regiae maiestatis, propter quorundam accusationem aliquot 
mensibus detendo et a seruitio ablegato, ad rationem prouisionis suae dati sunt floreni 50. 
Joanni Presbytero Rasciano, cuius fillus in infoelix pugna apud Zegedinum captus est. ad 
rationem prouisionis pro sustentatione senilis vitae suae dati sunt floreni 25*. Идуће ro- 
диио cy заовси o њима иешто oumnpunjn: ,Michaeli Ocharlowyth, alias waywode naza- 
distarum, cui propter aliquam suspicioncni coram maiestate regia delator in durissimis carce* 
ribus leso detinebatur, dum se a crimine expurgasset et maiestas regia prouisionem fecit, 
dati sunt floreni 50. Joanni Presbytero Rasciano, cuius fllius Demetrius Myhaly, habens similem 
prouisionei». superiori est p«-r Tliurcas Zegcdini interfcclus et ob cam reni seni huic maiestas 
regia fecit prouisionem, dati sunt Moroni

*'} Orszàgos levèltàr y  Г>удпму, Nadasdy gyiijtemóny. Пнгмо ouo iviant: „Spettabili* 
ac magnifice domine, domine, mihi semper graciosissimc. Post itdeliorum seruiciorum meorum 
debitam comendacioncm Maiestas regia dominus meus dcmentissimus ad suam maiestatem 
proficiscendi pro meis negociis ardnissiinis hiis transactis diebus graciam annuendo mihi 
gradosc per sua» litcras iniunxerat, me tamen itincri iam attrictum factiosorutn disturbia, ut 
in Trar;sMÌuania agitur et quii1 Kazon passa quoque in castris est, detunere. Ideo supplico 
vestre »incubili ac magnifice dominationi. uti domino granosissimo, dignetur apud maiestatem 
regiaui. dominimi uieum demcnlissimum, escusatiim habero. doncc comodum tempus eundt 
eueniat. In rellqun vestram spcciabilem et magnificam dominationem diu felicein ad vota 
valere cupio. Cui me et mea perpetua seruida iterum commendo Gywle 15. die aprilis 1556. 
Eiusdem vestii spcdabilis et magnifico dominacionis fidelis scruitor Demetrius Ocharwyth etc.“

** Rtipp Jakab, o. c. ctj». 49.
l!orov$zky Samu dr., Temesvàrmegye és Temesvàr. Budapest 1912., стр. 8T. a 100.

*•' Torontàl vàrmegye. стр. У95.
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У ово доба je било Срба више у турским бојним реаовима него 
у аустријским. Навикнути на ратовање заменили су многи ратници 
српски хришћанску војну службу ca турском,**) јер аусгријска насил* 
ничка управа у Ердељу није могла да привуче к себи знатнији број 
Срба. Али није само српско становнишгво било незадовољно ca новом 
управом ердељском него и остали народи у Ердел>у почсше тражити 
начина, како да врате натраг краљицу Изабелу и њеног сина Жигмунда; 
постало je јасно свима, да су признањем Фердинанда за краља свог 
изазвали Турке против себе, a у Фердинанду нису добили никаква 
заклона од турске освете. Незадовољнике су Турци подстицали на 
устанак и обећавали им помоЋи. Устанак букне и усташи позову за 
вођу Петра Петровића, који ce бавио тада у Пољачкој. Петровић радо 
прихвати позив незадовољника и ca једном пољзчком четом упадне 
у Ердељ. Ha брзу руку и одмах после лрвих успеха сазваше године 
1556. устаниии сабор у Торду, где искупљени сталежи закључе, да 
ионово доведу у Ердељ краљицу Изабелу и сина њеног. Срби пристану 
већим делом уз свог старог војводу Петровића, коме Турци поклоне 
жупаније Лугош и Карансебеш. У горњим крајевима прихвати Бебек 
оружје у краљичину корист, a у Ердељу je напредовао Петровић ca 
својим српским четама и уз помоћ пограничних Турака.**) Петровићу 
ce придружише ердељски сталежи те за кратко време падне њима у 
руке цео Ердељ осим неколико градова. Краљица Изабела ce врати 
сада у своју негдању краљевину, 20. октобра уђе у Колошвар и преузе 
поново уираву земље. Петра Петровића именује за губернатора, Ми- 
хајила Чакија за канцелара, a у државни сабор одабере 16 великаша, 
међу н>има и Николу Цреповића, кога je ускоро качинила и северин- 
ским баном.17)

**) ^  учешћу Срба у  турској аојној службл нма спомена у једном оисму 11ала* 
ночиивја, уараил>енои вз Ђура 6. октобра 1664. краљу. Па.павичпвн паше: . . pre- 
fectas ards Paìolha hoc mane homines et nuncios suos ad me mlserat et mihi prò certo 
nuntiauit, non solum passam pcncs Pesth campum habere, sed et Turcas bosnenses, sirmienses, 
Rascianos ac aiios multos ex partibus infcrioribus leuatis etiam coionis et rusticis citra Danu* 
bium non longe Buda, in loco Kelenffewlde vocato in castris esse . . (Hung. aa 1S&4).

*•) У  делу Ghymesl Forgàch Ferencz, Monumenta Hungariae hlstorlca, mäsodlk osztàly, 
tizenhatodik kötet, Pest 1866. crp. 89. оовсаиа je акцпја Петра ИетровиКа п сросквх 
ратввка. Тамо овше: „Inter haec Soümanus ad budensem bassam et ceteros omnes praefectos 
mandatum dat, ut Petrum redeuntem ex Polonia in Transllvaniam copiis juvent. Duos vero 
comltatus, Lugas et Caransebes, cum oppldls ejusdem nominis duobus proxime ad Danubium 
Belgradum versus ac Transilvanlae (initimos dono dat. In hiis comltallbus Rasciani armis, 
viris, equitatu satls pollentes, amisso Temesvaro slngula milita aureorum numuum, tributi 
nomine, beglerbego, ut paccm redimerent, perpederant. Harum rerum fiducia ex Polonlae In 
Hungarìam se recepit et ad Tiblscum, ad pagum Zeghalom vocatum, castris collocatis ex 
Rasdanis exerdtum comparet, (initimos Turcas in auxilium evocat etc.*

” ) A szOrényi bànsig és SzOrény v4rmeg>e lOrténete, irta Pesty Frigyes, Harmadik 
kötet, Budapest 1878 стр. 278.
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Изгубивши Ердељ, ради кога je и дошао у сукоб с Турцима, no- 
стало je за Фердинанда излишно даље ратовање те je настојао, да ce 
измири ca султаном и то тим више, u jt o  je године 1556. изабран био 
и за немачког uapa na je морао и о немачким државним пословима 
да води бригу. Сулејман ce после повратка старе управе у Ердељу 
није више опирао измирењу те je после дужсг преговарања закључен 
1. фебруара 1559. мир на осам година. Уговором овим, који je султан 
потписао тек 1562., одрекао ce Фердинанд и формално Ердеља и об- 
пезао ce, да fce плаћати султану годишње 30.000 дуката.

Миран живот, који je сада настао у Угарској, почео je све више 
баиати у заборав Србе. За Михајила Овчаревића имамо вест, да je 
марта 1557. тражио војводско место у Ко.морану.**) Њему и српском 
попу Јовану плаћала je дворска комора сваке године једну своту но- 
наца, a исто тако и коморанском српском попу Владиславу, коме je 
јула 1552. подигла плаћу за два форинта.**) Осим Михајила и Дими- 
трија Овчаревића живио je у то доба и Јован Овчаревић. Према јед- 
ном попису од 13. децембра 1557, налази ce и он међу пратиоцима 
бискупа Вранчића и Фрање Заја, Фердинандових посланика на турском 
двору.50) Димитрије Овчаревић je us\ao у свом поседу осим споме- 
нутих добара делове Св. Петра, Фенлака и Варјаша. Он je остао у 
служби Фердинандовој и после повратка кралЛше Изабеле у Ердељ, 
јер je ueo онај крај око Ђуле и Вилагоша остао у рукама Фердинан- 
довим. Сачуваме су нам квите Димитријеве о плаћи, коју je примио 
t o k o m  1559. за издржавање 85 коњаника, над којима je у мирно доба 
заповедао.51) Исплате ове су ce затезале, јер je Димитрије за време

*•; У p&Tuotf архнву у  Бечу, Prot. Exp. за 1557., sua у  екстрактвма aa месец 
иарт ова белешка: „Michaeln Ochyaruyth supplication von wegen aines weyda platz zw 
Comorn. Llgt hierbey vnd solle sein in negsten khriegswesen gedacht sein*.

**) У  ексоедиту ратног архнва y  Бечу стојн о овом попу Владнслану оод да- 
тумом uaja 1557.: „Ladlslauen Rasdana prlcster zu Comorn besoldungs pesserung mit 2 fl“ , 
a лод датуиом uaja 1557. поше: «Ladislaus presbyterl Rasciani supplclern von wegen einer 
htlff zu auslösung seines bruedern Nicolai Bodi, so von den felndten gefangen vnd per 
betzallung seiner austendigen besoldung“ .

*°) Коморско архвк, Ungarische Acten.
*•) Lendvai Miklós, Temes vérmegye nemes csalädjai, I. Budapest 1896. crp. 76. У  

иодпесву Петра Фејела даорској коморн палаае ce међу осталнм всолатама »ain 
qulttung vom Demetrio Ocaroulth, rom. kays. mayt. hauptman über ain anzall geringer phardt 
zu Gyula, das er von ime freyhcrrn Casparn More vnd Martino Selessy drey monath psöldung 
auf 64 geringer phardt in trailt vnd parem geldt 546 fl. hung. empfangen. Giula, den 20. tag 
marty 1559*. Испсд овог пвше „Item mer ain quittung vom Demetrio Oczarowith rom. 
keys. mayt. hauptman vber ain anzall geringer phardt zu Gyula. das er von Petern Feyel 
vnd ändern zwen commissaren in abschlag seiner eelbstpseldung 100 fl. hung. empfangen. 20. 
marty 1559. Item noch' ain quittung vom Demetrio Ocharouith, das er von Petern Fuel drey 
ganzer monathbsöldung auf 85 seiner undergebnen pherten In geldt vnnd traidt emphangen 
bl*- fl. hung. Gyula, den 10. tag marty 1559.“ (коиорскп архвв, Ungarische Acten;.
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ратних догађаја заузео неке поседе,. на које није имао права те ce 
најпре то питање морало рашчистити.**)

О овим Србима у околини Вилагоша и о њихову животу имамо 
једну занимљиву вест о попису села, која су припадала вилагошкој 
домени. Ту ce спомињу места Киш Рац и Нађ Рац, a српски карактер 
нарочито je истакнут код места Жирје, за које ce изричито каже, да 
су му њиве необрађеие, јер их српски ратници употребљавају као 
ливаде, да на њима пасу своје коње.8*) Српски војници су сада, у 
мирно доба, били разређени под разним капетанима. Под управо« 
Димитрија Овчареви^а било je. као што смо споменули, ; 5 ко* 
њаника, међу којима су зиаменитији били Никола Исоповић, Ђорђе 
Хорват, Иван Прибег, Петар Чеигерић н Иван Оперовић. било их je 
даље под капетаном Владиславом Керечењијем (знатнији Марко Совић, 
Фрањо Свастић, Петар Фелдвари, Марко Хорват, Јован Pau, Тома Рац. 
од којих je сваки нмао иод собом неколико коњаника), под капетаном 
Павлом Беке (Јовап Темишварац. Јован Pau, Бартоломеј Рац, Цветко, 
Стефан Душић, Јован НЈафарић), затим под Фрањом Хорватол\ (Лазар 
Pau, Ђорђс Димић) и нод другима.514)

Затишје, које je сада овладало no иелој Угарској и које je бацило 
у позадину српске ратнике, није ипак умањило утицај поглавииа срп- 
ских у Ердељу. Краљица Изабела je одликована сваком приликом 
српске прваке Петра Петровића и Николу Цреповића. Међутим Пе- 
тровић умре октобра 1557, a наскоро затим, 15. септембра 1559, npe- 
мине и краљица Изабела те je од сада утицај Срба бивао све мањи. 
Цреповића су убрајали на сабору у Торди марта 1558. међу најглав-

**) Коморскп савегивцв пзаештанају 30. јула 1559. краљ» фррдвиаида, да Дв- 
мвтрвју ОвчароввКу с тога јога ввсу всплатплн 347 форлита пајамнвпке алате, што 
ои „multas possessioncs, villa* et oppida per occupationcm possideat" (Коуорскн архвв, 
Ung. Acten).

•*> Oeaj поовс цотичо ва IStfl. годаие, налази ce у  коморскои архвву, Unga* 
rische Acten aa ту годвпу u носв натпас „Conscriptlo domini! Vilagosvar“ . Оапсујућп 
место Schyria (гдокад Syrla) велв „llget gegen anfang der sonnen, grflnizt oberhalb an 
obbemelten alten schloss, rechtcrhand an Cassa vnd Bannat (in Arradcr comitat ligende 
dörffer), Hnkherhand St. Köress. unterhalb Casimir, hat in die tueffc ein halbe stund vnd 
braite eine stund, ackher vnd wissmath auf 20 pflueg oder sessioncn, noch vngcpauth, weil 
die aldorth befündtlche vnbesoldete ratzische mlllitz andere gründ occupiert, diese vngepauthc 
iigen lassen vnd anderen zu bauen auch nichts gestattet, vmb ihre viech'waldt vnd heumath 
aldort zu behaubten“ . Ha занргаетку целог попвга nuuie .Vorbey gehorsambst anzufuegen 
habe, dass die vorgcschrlbcne Observanz nicht wohl stattzufinden hat, zumahten der ver* 
schleiss schlecht, die räzische milliz zu dato wegen noch nicht beschchcncr elnrichtung do
minieret, sich hin und wider In denen proedien die besten grundstuckh zue nuzen machet, 
mithin altes auf einer bessern einrichtung vnd einen solchen grundherrn beruehet, welcher 
mit seinem fleiss vnd Vorschuss gucte contribuenten beyzuziehen vnd die würthschafften zu 
metioriem sich angelegen sein Hesse-,

м) KouopcRB архвв, Ungarische Acten aa 1564.
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није великаше државне,*5) али он умре априла 1562. године. Петровић 
ce није никад ни женио, a Цреловић остави за собом две кћерке, 
Кату, удату за Валентина Терека, жупана хуњадске жупанијс и Јелену, 
коју je изабрани краљ угарски м ердељски кнез Јовам Жигмунд, удао 
за влашког војводу Петра, од лозе Басараба. Сватови влашког војводе 
одржани су у Сибињу 22. августа 1563. уз необичну помлу. У сватовима 
je учествовао крал» Јован Жигмунд, који je адоптирао Јелену за своју 
сестру, осим тога je позвао краљ н све ердељске великаше, да дођу 
лично на венчање и све градове, да лошљу своје изасланике у сватове.**) 

Споменули с.мо, да су многи Срби, који су навикли на четовање 
a чији je крај лао под турску власт, ратовалн од сада у турским ре- 
довима. Али и нз других крајева узимали су Турци одсвију хришћана 
једино Србе за своје војнике, не захтевајући као од других народа да 
ce потурче при стулању у турску војску. Срби су служили већином 
као мартолози у турским посадама. У једном дефтеру побележени су 
војници, који су између 2. октобра 1559. и 20. септембра 1560. били 
размештени као посада no турским лограничним градовима. Према 
том дефтеру било je у Пешти 163 мартолоза, којима су на челу били 
Стојан Беренић и Стојан Радић. У Жамбеку je заловедао Димитрије 
Радол над четом од 36 Срба Сремаца, у Тати je било 20 српских мар- 
толоза, међу острогонским мартолозима je било много Срба из Ва- 
радииа, Београда, Ковина, Смедерева и околине Видима, у Стоном 
Београду je било 152 мартолоза, већим делом Срба, у Вацу je било 
27 Срба мартолоза, на челу им Вук Радошев.*7)

Erdélyl orszàggyUlósi cmlčkek, masodik kötet, Budapest 1876., стр. 88.
Erdély fóispinjai, gróf lézàr Miklostól, Szàzadok sn 1889. стр. 31. Фраља <*uj 

иише краљу вз Кошнца 9. фебруара 1564. взмеђу осталог; »Caeterum scripseram antea 
sacratissimac vestrae maiestati, filium Joannis regis Transalpino waywodae filiam cuiusdam 
Rasciani Nikolai Czrepowitli nomine in matrimonium clocassc, cuius nuptiis ipsemet Tran- 
siluanus cum valde soilenni pompa interfuit ipsamque sponsam usque ad locum residentiae 
ipsius Transalpini cum honorifica comitiva transmisit** (Hung. aa 1564.); Török-Magyarkori 
àllam okmànytàr. szerkeszték Szilagyi Aron és Szilagyi Sàndor, clso kötet, Pest 186S., crp. 15.; 
Documcnte privitóre la Istoria Romaniior culese de Ludoxiu de Hurmuzaki, Volumul XI (1517 - - 
1612), Bucuresci 1900., стр. 681. Влишкн мојводв 1Јетар je стојао у  вези в ca Николом 
Цревоввћем, воие јс слао свога вослаивка у  Мувару, где je Нвкола жанио ca својом 
породацом. После смртн Николоне слао je тонои 1562. војвода Иетар у  Муиару често 
иута свог вуиција Маргарети, удовицн Нпколнној, a сестри Домитрвја Овчареввћа 
(о. с. стр. 876.). Да je војвода Пстар узео Срикињу за жеиу доарввела je освм ара- 
вославне вере u раиијвх веза ca Цреповићвма свакојаво u та околвост, што je Петар 
бво с иатервие стране ораувук сриског десоота Јовапа. Јоваиова кћерка Јелена 
виада je ca молдавскви војводом Петром Papetuou кћер ио вмеиу Chlijna (Стана?), 
која ce удада за Мврчу Ш .  Чобава Басарабу, оца војводе Петра Басарабе (Л>уО. 
Отој&вовнћ, о. с. стр. 157.).

,r) Magyarorszägi török klncstirl defterek, forditotta lészlófalvai dr. Velics Antal, Mä- 
sodlk kötet (1540-1639), Budapest 1890, стр. 226-U28, 231, 283. 242 n 261. У  дефтеру од
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0  акцији ових војника српских остало je више података. Тако 
je једна чета српска од 125 л>уди, чији je логлавица био хатвански 
санџак*бег, напала новембра 1562. на село јегарског бискупа Арок- 
салаш. Чета ова спалила je цело село, поубијала je и мушко и женско 
и поробнла све, што ce могло однети na чак и црквене утвари. Је- 
гарски бискуп извести о овом хатванског бега и позивајући ce на мир, 
који je владао између Фердинанда и султана, затражи од бега, да 
казни Србе и да плати одштету. Санџак-бег ce није ни освртао на 
бискупов захтев, јер je нападај српски извршен, како изгледа, ca ње* 
говим знањем.*8) Оваки наладаји нису били никаква реткост; погра- 
нична четовања и чаркања нису ни после проглашеног мира скидана 
с дневног реда.**)

Срби у Фердинандовом делу Угарске губе све више значај као 
ратници40) и истичу ce ca другом једном особином, наиме као одлични 
трговци. Ca миром између Фердинанда и Турске спала je вредност и по- 
треба ратника те ce Срби бацише на трговину.41) И о властели cpn-

октобра 1667. ло 12. октобра 1658. набројана су сриска села у  невојам aorpa- 
иичвнм вахвјаиа турсквм. У чанадској вахвјв ce соомвњу српска села Хердег, Сетев, 
Сеат-Мвклош, Мегфалу, Саравола, Тереивја, Падеј, Хомокрвн, Велвкн Сеит-Пвтвр, 
Нађлак, Каљижа, Моиоштор, Баајаш, Мезехеђеш, Салатка; у  вашархељској вахвјв 
Теке в Игаш; у феалачкоЈ а&хпји Калиак, Павкота, Торикхаа, Асалвак, Герефев», 
Мовар, Бадорлак, Селеш, Новак, Обаич, Уадорлак, Удварн, Чомрок, Токош Тедек, 
Бодорок, Сент-Деметер, Шаг, Твтви, Сент-Петер, Телек, Родоац, Шебексег; у  арад* 
ској вахаја Чолта, Феређхаз, Бпкач, Чермедхељ/Сситвнаа, Кпшчмта, Кекеи, Дориа, 
Шеховд, Малн Шеберјев, Отаг, Котва, Малп Селеш, Сент-Миклош, Марнјан, Кечке, 
Фелдввар, Рарош; у  бекешкој нахвјв Багат (о. с. стр. 194—203). У  годввв 1568. eno- 
uaa>y ce ова српска села Ходеђхаз, Холош, Јааошфалоа вли Сеат*Јаиош, Квагерт, 
Куп-Селега, Куташ-Теремв, Лораит, Оерјамош, Рабе, С&јан, Сврвг, Ввзеш-ђав. У 
Erpeaty м Чонв жнвнло су годвае 1568. u Србн u Мађари, алн у  попвсу 1581. бвла 
су та места чвсто српска. У  иооасу оореаивка, којв je сачвнво 1664. Стефаи Телегди, 
спомв&у ce као сроска иеста Нађфалу, Саравола, Сват-Петвр, Перјамош в Септ* 
Швклот (Torontél vàrmegye crp. 396). Из вахвје бачке (санџак сегедвискв) сиомвњу 
ce 1561. годвве взричато као српска места Селеш, Керекеи, Крстур, Сеит-Мвхаљ в 
Учак (Veiles Antal, о. с. стр. 276).

*•> Hung. ca 1662; Verancsics Antal, Összes munkéi Vili, Pest 1858 стр. 384, 389 и 393.
**) Србе у  турској aojuoj служби саоииње u Стефаа Дерфв у  једаом пвсиу 

јула 1664., као што оведочв овај запис . Stcffan Derffy, recepisse an crals haubtman ehenhab 
der Thonaw ainen stg betreffende item dass er etiliche Ratzen, so In solcher sig gefangen worden, 
von dem krlegsvolkh erhandeln vnd ir maiestät zuschickhen soll“  (Ратии архпв, Prot. Reg.).

*°) У  мврао доба иала je вредаост српсквх становинка у  Угврској те су ua 
двору забораввлв u a  обећања в ua  иовластеце, дате Србвма. Декретпма својви од 
1557. в 1559. уврство je краљ Фердниаид Србе заједао ca Власвиа в Рутеипма међу 
јобађе a наложво je, да вх попишу в порез на њих распорежу (Dr. Kolosvérl Séndor 
és Dr. óvàri Kelemen, o. c. стр. 427 u 463).

*•) 0  трговцвма cpacKBu вмамо y  експедвтини оротоколпма ратвог архпоа 
веколпко бележака вз овог доба. Ратиа архвв наложио je доњоаустрвјскоЈ коморв 
јула 1664, да иошље пзвештај „per turckhisch vnnd räzisch Undlsteuth“ , а иешто кашње 
августа 1668., захтева ратво савет од секретара Хорвата „beruef der Ratzen vnnd ап-

12
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ској у хабзбуршкој Угарској, о Бакићима, имаде све мање и све без- 
начајнијих вести, јер су ce и они одали мирно« домаћем животу.**; 
Али Фердинанд није дуго делио ca поданицима својим уживање мира. 
Остарео и изнемогао преда априла 1564. управу државе своме сину 
Максимилијану, који je годину дана npe тога био већ крунисан за 
краља угарског.48) Наскоро затим, 25. јула 1564, премине Фердинамд и 
буде сахрањен je у Прагу покрај супруге краљице Ane.

derer vnnder dem Türggcn gescssner hanndlsleutt halber satnpt dem guetbeduncklien. so 
iczlger zeit eingesellt*.

4t) У  окспеднтвин протоколнма еачунип je из uap-ra 156*2. овај запис: „Peter 
Bakhitsch btthet ime eine vnderthaltung auf die etliche pferdt zu bewillige». Beschluss: be
willigt auf 10 pferdt besüldung, a иод септембрпм 1.562. стоЈи: .Paul Bakyth per pösserung 
seiner besoldung vnd bittet vmb ain tafelgeldt“ .

*•) Прв крунисању љегову fino je и Uan.ie Battuh (Kovachich, Scriptor. Minor. 1. 
стр. 149.



XIII.
ОД СМРТИ ФЕРДИНАНДА I. ДО БУНЕ СРБА У БАНАТУ.

(1564—1594).
Проучавање живота српског у Угарској после смрти краља Фер- 

динанда na све до почетка петнаестогодишњег рата износи пред нас 
доба, у коме с малим прекидом мирује оружје те и српске насеље- 
ничке оазе живе монотоним свакидашњим животом. У мирним вре- 
менима било je тешко или улраво немогуће новим личностима да 
избију на површину и дођу до већег значаја. Ратничка природа срп- 
ских досељеника није имала прилике, да покаже праву вредност своју. 
Само они људи, који су из ранијих времека имали заслуга било ли- 
чних било фамилијарних, играју у друштвеном и државном погледу 
извесну улогу, док нас остале сачуване вести уводе у унутрашњи 
живот и упознају нас ca унутрашњим радом и кретањем српског 
народа.

Син и наследкик Фердинандов краљ Максимилијан II. одрастао 
je далеко од Угарске те није познавао у њој људе и одношаје нити 
je имао особитог интереса за њих. Где год je само могао, давао je 
странцима одличније службе у Угарској, изазивајуЂи тиме незадо- 
вољство међу домаћим синовима. He поштујући независност Угарске 
није ce много освртао ни на уговоре ca Ердељом na набрзо дође 
у сукоб ca ердељским владаром Јованом Жигмундом, мада je овај све 
покушао да сукоб избегне. Pacnpa њихова покрене старог султана 
Сулејмана да почетком 1566. дигне велику војску против Максими- 
лијана.

У рату, који сада настаде, Срби нису учествовали у већем броју, 
јер ce борба није водила у оним крајевима, у којима Срби станују 
нити су у сукобима узимала учешћа она војна одељења, код којих су 
српске чете служиле. Један део војске своје послао je султан ипак и 
у српски крај, у правцу према Ердељу, ca задатком, да освоји град 
Ђулу, који ce налазио у рукама аустријским.1) Посада ce градска са-

') Beh почетком ове године звалв су у  Хулв, да ce Турцв спремају ua опсаду 
града њвхова. Јегарска заиоведник Гашаар Магочв пнтс 2. фебруара 1066. Лазару 
Ш вевдвју у  Упгпар в јапља взиеђу другог: .Demetrius quoque Olcharowyth ex Gywb 
qui nunc hic Agrlae est. narrat michi. Turcas Transsyluano in subsidium deiegatos ante 
occidentem iter versus Tnnsyluaniam acdpuisse Froimie et antea roganrram magnificam
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стојала већим лелом из српских војника, који су бранили храбро град 
и одбијали дуго времсна непријатељске нападаје мо кад ни од куд нс 
дође помоћ, a јуначки заповедник посаде Димитрије Овчаревић no- 
гину,*) преда посада 2. септ. 1566. градску тврђаву Турцима. Градове 
Ђулу, Сигет и Јегар захтевао je султан као услове за мир и кад ле* 
пим начином није успео да их добије, узео je освојење тих градова 
као цил> свога војног похода, Док je један део војске опседао Ђулу, 
главна сила, којој je сам султан на челу стојао, прешла je код Осека 
преко Драве и првих дана августа упутила ce на град Сигет.

У сигетску тврђаву затворио ce гроф Никола Шубић Зрињски, 
бивши дугогодишњи бан хрватски a у то доба врховни заповедник 
прекодунавске крајнне. Од младости своје лровео je Зрињски тако 
рећи цео живот на бојном пољу, у вечитој борби ca Турцима. У 
Сигету je сада очекивао турску силу ca својих 2500 војника, од којих 
су BetiH део били Хрвати, a остатак Мађари. По свој прилиии je међу 
ратницима сигетским било и Срба, али je то морао мален број бити, 
јер их извори изричито не наводе. 6. августа започео je султан олсе- 
дати Сигет отворивши опсаду жестоким јуришем, кога опсађеници уз 
велике губитке турске одбију. Недељама je одолевала посада турским 
нападајима, na ипак помоћ, која je имала довољно времена да стигне, 
није ce ни од куд појављивала. Краљ Максимилијан je лрикупио војску. 
бројем и опремом јачу од Турске и та je војска на челу ca краљем 
непомично стојала под градом Ђуром, готова да ступи у акцију тек 
онда, ако Турци пођу на Беч. Зрињски je одбио 15 јуриша турских. 
али му ce број војника при томе смањио за половину, зидови 
градски попуцаше и он буде принуђен, да ce повуче у узану градску 
тврђаву. Кад топови турски и ту пробише зидове и кад ватра, која 
ce појави, начини даљу обрану немогућом, обуче Зрињски 7. септембра 
своје свечано одело, прикули око себе преостале јунаке, једноме од 
њих, no имену Николи Јуранићу, иреда заставу, затим отвори капију

dominaftonem vestram, prouideat Gywlae, nunc quoque aliud scribere non possum, quam 
quod certo intelligo, multos ex praecipuis viris militaribus disceslsse. Stephanus quoque 
Abrahamffy vna cum vxore et rebus omnibus Oywla disccssit ct timcndum, ne factiosis ad- 
hercat. Iste quoque Olcharowyth misit hominem eius ad dominum comitem Eccium a Salmis, 
veniam et Hcentiam petendo, interim tamen res et suppellectilia omnia inde abduci facit, 
videt enim manifestum periculum“ iTurcica за год. 1566).

*) Lendvai, o. c I  стр. 70; Isthuanffi, o. c. crp. 308. Опасујућн ов»ј догађаЈ ве.ш 
Иштванфв, да je Ончареввћ бно взвавредан чоиек. кога су војивцв н иарочнто 
Србн, поштовалв као оца свога a слушалв ra ca аајвећом љубави. Ов je многе вој- 
ивке пзбавно вз ропства, другвма je поклањао коње, оружје, иоваца алп хаљвиа 
Рањеи je бво првлвкои једвог вспада вз града в у првв иах вије раив ив ирадавао 
пећу важност, алв ity ce од pane крв отрује те цела глава отече в храбра јуиак 
умре у  иајвећам иукаиа (Ibidem). По једвом летоипсу српском авао ce ааповедипк 
турске војске, која je Ђулу освојпл«, Петраи uauia (Љуб. Стојаиоввћ, о. с. стр. 149).
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од тврђаве и преко малог дрвеног моста залети ce на непријатеља те 
јуначки погине скоро ca целом посадом градском.

Пад Сигета није султан жив дочекао. Један дан npe тога испу- 
стио je душу. Мехмед-паша Соколовић, који je у тоба био велики 
везир, затајио je смрт Сулејманову све дотле, док син љегов Селим 
није дошао из Азије и преузео управу државну у своје руке. Нови 
султан није наставио борбу, него je био, као и краљ Максимилијан, 
склон миру, те бискуп Антон Вранчић успе да почетком 1568. у Је- 
дрену склопи у име краљево ca портом мир на осам година. Мир ce 
oeaj протезао и на Ердељ, a као основ му je служио моментани фак- 
тични посед појединих сила.

У време ратких догађаја био je однос српских племићских фа- 
милија спрам осталог народа српског у Угарској много тешњи него 
у мирно доба. Четници српски су најрадије служили под заповедни- 
штвом српског племића, с којим ce могли на матерње« језику спора- 
зумевати, те су војници српски стојали за време рата у непрестаном 
додиру ca племством српске крви. У мирно доба упућени су били пле- 
мићи у друштвеном животу на мађарско племство, с којим су били 
одасвуд окружени. У мору мађарскога вишег и нижег племства, уда- 
л>ени од језгре српсксг народа није нацијоналан осећај код наших 
угледних људи могао да ce одржи у снази него je полагано и посте* 
пено наступао npouec однарођивања. Па и код оних првака наших, 
код којих су унутрашњи осећаји, и нацијонални и верски, остали не- 
такнути, тешко je пратити живот и рад њихов, јер су попримали eno- 
љашње знаке помађаривања. Тако на пр. поуздако знамо, да су раз* 
грањене племићске фамилије Фејирвари, Темешвари и Фелдвари биле 
и покрај својих чисто мађарских презимена српске и православне вере. 
Свакако je морао бити велики број таких српских фамилија, само je 
због непотпуних историјских извора немогуће установити њихово срп- 
ско порекло.

Велика je потешкоћа за истраживање живота српског народа у 
Угарској, што извори, почевши од друге половине XVI. столећа, место 
сваког презимена називају поједине Србе једноставко Рацима. Тако ce 
у једној молби племића из Ђуле спомиње године 1560. племић Петар 
Pau, коме je касније, 22. марта 1568., дао краљ Максимилијан као до- 
нацију три дела места Боршод у жупанији боршодској.5) Овај je Pau 
набрзо после тога допао невоље. Мада je постојао мир између Аустрије 
и Турске, упао je он ca својом четом у турске крајеве где je робио и палио 
куд год je стигао. Ратни савет, извештен отоме, баци Paua у тамницу.4)

*) Коморскв apzRB у  Бечу, Ungariscse Acten. У  доиацијв велн Макспмлнијан, 
да даЈе три дела места Боршод Петру Рацу .hominis fortitudine militari et commendatone 
muitorum virorum motus“ .

*) Ратии савет иадао je овакав иалог: „All graf Eggn zw Salbm, das er Ratz Pettem
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T o k o m  шесиаестог века и особито у другој половини његовој 
истакли су ce поједини Срби и у дипломатској служби. Нарочито су 
били вешти као изасланици ердељских кнежева код влашких и мол- 
давских војвода, затим код Татара као и на порти. Године 1556. спо- 
миње ce изасланик ердељски Павле Радић ма двору војводе Алек- 
сандра, око године 1578. и касније спомињу ce Петар и Михајило Раци 
као посланици ердељски, a 1580. Петар Рац и Никола Ивановић.5) Го- 
дине 1558. ишао je Павле Pau као изасланик ердељскога кнеза војводи 
Радулу, но тај tse бити no свој прилици истоветан ca горњим Павлом 
Радићем.*) Од осталих знаменитијих Срба, којима извори из овог доба 
место презимена стављају реч Рац, споменућу: Вука Раца, јегарског 
ратника, Валентина Paua, Клемента Paua, Јакова Paua, становнике у 
Герге*у, Владислава (Жировића) Раца, војводу коморанског7) даље Га- 
врила Paua8) и кањишке војнике Јована и Маринка Paua.9) Ho далеко 
знаменитији од свију ових je Павле Вратковић Рац, зет Павла Бакића 
млађег, о коме ћу као и о споменутом Петру Рацу, наћи касније при- 
лику, да коју више проговорим.

Од Овчаревића живила je у ово доба joui и сестра Димитријева 
Маргарета Овчаревић, удовица Николе Цреповића. Димитрије Овча- 
ревић je био незадовољан ca својим положајем у Ђули и молио je 
с јесени 1565. ратни савет, да ra премести из Ђуле, a ca том жељом 
fce no свој прилици бити у вези и пут његов у Беч, који je на по- 
четку идуће године предузео.14) Ове je године Димитрије, као што смо

von wegen aines gcthonncn straiff soll gefänckhlich einziehen vnnd straffen" (Prot. Reg. 
a» 1570).

•) Hurmuzaki, o. c. Vol. XI. Bucuresci, 1900 стр. 791, 817 в 821.
•) 0. c. crp. b69.
*) Ungarische Acten aa 1567. Овај вујвода Владислвв je оутовао ca 'Борђем Хо- 

■сутоти као послании у  Цариград ua су ra гокои 1567. оптужввалв, да je к»егова 
мадаја узрок, што су Турци у  Будвму затворнлв иет чланова аустрвјског аослаиств«. 
Ca оввм h e  бвтн у  веав белешке. које су сачуване у  ратиом архвву о истом B:ia* 
диславу п које гласе: , Ladislaus Rätz beschwärdt sich wider Anndreen Kielman obrlster zw 
Comorn, das er ime gelt vnnd andere sachen nemen lassen“ (Exp. aa 1669.), као u налог 
ратног савета .Andre Klelman soll Ladislaus Ratz 60 ducatten, die zw seinen hannden erlegt 
worden, widerumb herausgeben“ (Reg. aa 1569).

®) 1Јод иовембром 1572. авшу Ung. Acten aa ibera: „Gabrieli Rasciano, tilio quondam 
Joannis praesbiteri Rasciani, ad rationem annuac eius prouisionis dati sunt floreni 32*. O b o m  
Гаврилу даваиа je проввавја дуго нремена. Ииа о томе један иодатак it ла 15*4. 
(Törtenelmi Tàr aa 5900 стр. 92).

°) У  поиису кнњишквх иојиика ириликом нсилате пајамиинс v год. 1575. vna- 
дају у  очи аокрај сиоменута дии Раца још ова нмеиа: Bartholych Myhal, Tergossych 
Caspar, Tcrgoseych Fillep, Mwkach Radych, Kryschych Janos, Marko Wukyttyewyth, Prynchych 
Georg, Rackhowilh Andrasch, Hcrlenowitsch Migklosch, Racintschitsch Janusch (Коморски 
Архнв, Ungarische Actcn).

,0) У  ратном архову cy сачуваие ове белешке о Двмвтрију: „Demetrius Ochia- 
rcwyth bitt ime von Gyula abzichen zu lassen vnd anderer orthen zu gebrauchen* (Exp. ceur.
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споменули, погинуо при опсади Ђуле од Турака, a сестра његова, удо- 
вица Цреповићева Маргарета, надживила ra je ca кћеркама својим, 
Јеленом, која ce раставила од влашког владара Петра Басарабе na ce 
преудала касније за Владимира Московљанина и Катарином, супругом 
Валентима Терека, унука старијег Валентина те ce н>их три обрате 
1572. године војводи ердељском Стефану Баторију с молбом, да no* 
тврди њихово право на породична имања Чанад, Холдвилаг, LLJopo- 
штел> и Мунару.11)

1665.) ; „Ocharowlth Demetrius bltt vmb erlaubnus ain raiss geen hol zu thuen“ (Exp. фебр. 
1566.) a вааог ратвог савета: .An Ladislaus Keretschenl, Demetrio Ocharowyth ain raiss 
gecn ho! zu erlauben* (Reg., 16. фебр. 1566.).

*') C пролећа 1566. отерао je војвода Петар од свбе своЈу жену Јелеву те ce 
она ааједво ca кћерхвцом својом Теодорвцом врати у  Ердељ, Крал, Јоаав Жвгмупд 
•Заооља, којн je Јелеву адоптврао за сестру своју, примв je врло усрдно a поклови 
joj град Деву за стаиовање в на ужввање градсквх првхода, док ce ue рашчнс-rn 
патање, шта ће даље бвтв с u>ou (Documente privitele la Istoria Romanilor, culese de 
Ludoxiu de Hurmuzaki, Volumul II, partea 5 (1552—1575), Bucuresci, 1897. crp. 591). O 
фамвлвјн Цреповвћеној вкамо оодатава у  иисму Ђорђа Кемевдвја, уоравл»евом го- 
двие 1572. вз Дете квезу ердељскои Стефаиу Баторвју. У  пнсиу стојв: „nos litteras 
ejusdem inhibitionales, ammonitorias et rectificatiorias pro parte magnifici domini Casparis 
Bekes de Kornyat contra generosam dominam Margaretham Olchyaruyt, relictam egregii 
quondam Nicolai Cherepuyt rafione et praetextu totalium posse&sionum Chanad, Sorostcl, 
Holdwilagh et Monora vocatarum in comitatu albensi Translluaniae existentium habitarum 
confectas et emanatas . . . ” Каспвје je кнеа Батори вздао ову повељу: .Magnifico do
mino Francisco Forgacsi de Gymes etc. cancellarlo ac summo consiliari nostro nobis hono- 
rando, salutem et fauorem. Exponitur nobis in personis generosarum et magnificarum domi* 
narum Elenae egregii Vladomeri Muskovitae et Cathcrinae magnifici Valentinl Tìieoreok de 
Enning consortum, filiarum vero egregii quondam Nicolai Chcrepult de Sasvar, qaomodo 
ipsae parlbus universarum lltterarum inscriptionalium factum totalium villarum et possesslonum 
Csanad, Holdvilàg, Sorostely et Monora vocatarum, in comitatu albensi existentium, quae 
scilicet In libris principum proxime defunctorum regiis concriptae et insertae haberentur, ad 
praesens plurìtnum indigerent essentque necessaria. Pro de harum serie committlmus tibi et 
mandamus firmitcr, ut acceptis praesentibus easdem unlversas literas inscriptionales super 
praescriptls possessionibus factas requiri et reinvenirl, requisitarumque et reinventarum paria 
jurium carundem exponentium uberiorem ad cautelarti sub sigillo nostro extradari et emanar! 
facere modls omnibus debeas et tenearis, secus non facturus. Datum Albae Juliae feria quinta 
proxima post dominicani reminiscere, anno domini millesimo qulngentesimo septuageslmo 
secundo* (Orszàgos levéltàr y  Будвмоештв, Erdélyi osztàly, Comitatus Albensis, Cista 4 
Fase. 1). Истодобво ca оввм подацвма o фамвлвјв н поседу Цреповвћеву сачув&лв 
су нам спокеввцв в једаи попвс сросках места у  турсвој Угарској. Годвве 1672. 
сломв&у ce ова српска иеста no горљој Бачној : Kelebia, Tompa, Ludas, Borsód, Mà- 
tyushiza, Mélykùt и Ivanka (Bics-Bodrog vérmegye, szerkesztette dr. Borovszky Samu, II 
kötet стр. 103). Ha B C T o u  месту ce палазв, врема јсдион дефтеру турском од 21. јуиа 
1579, d o o b c  осталвх сросквх места у  Бачкој, међу коЈа рачунају Турцп: Kollut väros, 
Kiskollot, Kecsene, Vadka, Ordàsfalu, Mestorfalu, Arozdarfalu. У  твм мостпма cy сроске 
фаиилвје аовмевце ваведене, затвм ce иабрајају остала места сриска: Mlrzsefalu, Ge- 
nizfalu, Gorne Verbàsz falu, Hrasztina falu, Teiekhàz falu, Nagy Szonta falu, Veprovàcz falu, 
Bezdin falu, Vaniska falu, Doroszlo, Gorne Petrofcze, Barja, Puszta-Kis-Barja, Gregorofcze, 
Nagy llisz, Pervancze. Odzwk-Tatàr, Kesznc, Feltnar. Martinofcze, Szenmartin, Nagy*Batalom,



Од фамилије Бакића живила je удова кћи Павла Вакића ста 
ријега, Маргарета, која je била удата за Јована Кендефија a после 
смрти његове преудата за Тому Олаха, кога je такође надживила. 
Њој je двор исплаћивао старе обвезе, које je имао према фамилији 
Бакићевој.1*) Осим Маргарете често ce спомиње у ово доба и Урсула 
Бакић, удовица Петра Бакића.1*) Занимљиво je. да женски чланови 
фамилије Бакића и кад ce поудају, ипак свагда истичу своје девојачко 
презиме. Ово ce исто опажа и код женских чланова Јакшићеве no- 
родице. И ако je мушка лоза Јакшића угинула још 1543., разудате 
кћери Марка Јакшића истичу своје име Јакшићево још пуних три- 
десет година.14)

Досељеници српски у Угарској нису били само врски ратници 
него, како смо споменули, и одлички обртници и трговци, те су на- 
брзо Срби вредили као имућно становкиштво без обзира, у чијем 
су делу Угарске становали. Разуме ce, да су баш с тога били више 
од других изложени пљачкању нелријатељских чета.16) Бавећи ce

Szent-Oyörgy, Nagy-Telck-Vat, Doszta, Baris, Puszta Garna, Tele, Pusztaküt, Vcreszló, Puszta 
Renk. У  свпма овви местниа бало je стаиовнвттво чвсто српско, само y  Оџпк-Татару 
п у  Б&рвту иалазвло ce no 12 муслвмава.

'*) У  коморскои архиву ce налазе два иодатка вз год. 1566. о твм исилатаиа. 
У једном стојв: „Ausgab vnnd belzaltung allerlay schulden vnnd von etlichen verfallen 
interesse . .. frawen Margaretha Bakhyt weylenndt Thomam Olach sonnst Kendy gelassen 
wittib flor. hung. 200* (Ung. Acten), a y другом иаређује краљ Максимвлвјан, да ce у 
два оброка исплатп ltOO фор. Миргаретв ВакоК (Margarethae Bakyth Joannis Kendeffy 
rcllctae et magnifici quondam Pauli Bakyth fitiae ob eximia et praestantia utriusque facinora*. 
Ung. Gedenkblicher). Иа год. 1670. je такође сачувапа белегака, у  којој пзмеђу другог 
стоји: „dominac Margarethae Bakyth quondam domini Kendeffy relictae In rationem debiti 
nouem millium florenorum rennensium soluti sunt 48 flor. 42 er.“  (Ung. Acten).

” ) У коморском архнву, Repertorium, иалазв ce иод датумом фебруара 1568. ова 
белешка : „Ratschlag auf Emerici et Pauli Czobor, auch Michaelis vnnd Vrsulae Bakyth 
etliche begern*.

u) 0  иодели добара међу кћсрвма Марна Јакш вћа остало иам je внше иода- 
така, међу оствлвиа в овиј : „Signatura super divisione bonorum Marci Jaksit de Nagylak 
Inter Elisabetham Nicolai Doczy viduam et Scholasticam Ladislai Zeleméry consortem, filias 
vero eiusdem Jaksit inita, vigore cuius Scholasticae antelatae medietas civitatis Naghlak integrae 
posscssiones Mezöhegyes, Kirélyhegyes, pr.icdium Ràkos, Feltak cum castro Czefresd. nonnulli 
subditi In oppido Czomorkàn, Chanadienses, ex septem possessionibus ultra fluvium Maros 
in comitatu Ihcmesicnsi situati et Paterlaka vocati, tres integrae ct medietas septimae 
posscssiones Boldog Aszon-Paterlaka vocatac ; antelatae Elisabethae autem medietas civitatis 
Nagylak integrae possessiones Samson, Kutas, medietas Zombatlicl, castrum Sasvar cum oppido, 
nonnulli coloni in Czomorkan, tres integrae ex memoratis septem Paterlaka et medietas Boldog 
Assonlak (casto Nagylak ct 8V possessionibus circa Lugas situatis pro communi relictls) obtl- 
gcrunt“ . (Orszägos levcltär, Fase. 759 №  43). Год. 1750. водвла je пАриш<у Anna Jaxyt. 
piimum Casparis Bànffy dein vero Antoni! olim Kendy relieta, tutrlx pueri Ladislai filii Jobi 
Paxy протвв Иетроивае Chyre Nicolai de Walko consortis (Faso. 1036 №  49).

'*) Tatto ва пр. вз аирпла 1566. имаио y  Prot. Exp. ону белешку : „Etllch Hungarn 
bitten vmb bewilllgung die turggischen Rätzcn zu plündern*.

1*4
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најразноврснијом трговином стојали су Срби из турског дела Угарскс 
у добром одношају ca калетанима и другим војничким и цивилним 
поглавицама у хабзбуршкој Угарској, јер су српски трговци богато 
награђивали пријатељство тих поглавица. Изгледа, да су отуда настале 
и разне злоупотребе. Угарски сталежи су од увек мрзили српске досе- 
љенике и настојали, да им нашкоде, где год могу na су ове злоупо- 
требе узели као повод, да на саборској седници од 27. }ула 1567. 
донесу чланак законски, којим ce најстрожије забрањује капетакима no 
Угарској, да заклањају Србе или друге сумњиве трговце из Босне.1*)

И после склопљеног мира гледали су у Бечу с неповерењем на 
ердељског кнеза и изабраног краља угарског Јовака Жигмунда. Држали 
су, да он и на даље лодстиче Турке против Аустрије и да он буни 
мађарске великаше у хабзбуршком делу Угарске. Напослетку пође за 
руком коморнику кнежеву Гашпару Бекешу да 16. септембра 1570. 
склопи у Шпајеру уговор ca краљем Максимилијаном, no коме Жигмунд 
признаје врховну власт краљеву над собом и ступа с краљем у савез 
против Турака, a краљ обећава, да fce Жигмунду дати за жену рођаку 
своју, баварску приниезу Марнју. Али рана смрт Јована Жигмунда 
(умро 15. марта 1571.) уништи овај уговор. Ca Жигмундом je изумрла 
лоза Запољина и ердељски сталежи изабраше себи за владара Стефака 
Баторија, најугледнијег и најбогатијег магната ердељског. Овај je заиста 
био дорастао владарском положају своме, али ra набрзо изабраше 
Пољаци за свог краља те Батори даде најпре изабрати свога брата 
од стрица Кристофа за кнеза ердељског и тада пређе у Пољачку где 
преузе краљевску власт. У то умре 12. октобра 1576. краљ Максими- 
лијак и на престо хабзбуршки седе његов најстарији син Рудолф.

Положај Срба под ердељским кнезом био je повољнији него под 
влашћу хабсбуршком, где су срлски досељеници патили под притиском 
ма^арских сталежа. У Ердељу je власт ишла ка руку српској трговини, 
у хабзбуршком делу Угарске су српски трговци потискивани.17) Угарски 
сталежи су нерадо гледали нова српска досељивања и опорезивали су 
чак и оне Србе, који немају куће ни земље него су ca марвом својом 
живели no шумама и бреговима и сав им ce иметак састојао из

*•) Dr. Fraknói Vilmos, Magyar orsziggyiilési emlékek, otödik kötet, 1564—15У2. Buda
pest 1877. стр. 153. Kao гдавну алоуиотребу иаводв иств члаоак пожуиског сабора, 
да српска трговца ubcv ореаалв пи од toru, да Турцима продају хрпшћапску децу, 
»аробљене људе н ствари, отете од јобађа (Dr. Kotosvirl Séndor és dr. Óvirl Kelemen, 
Magyar t0r\*énytér 1526—1608 évi tOrvényczikkek. Budapest 1899. «.тр. 573, чл&иак SO. y 
декрету Макспмплнјавову sa 1567). Мађарски војноцв cy ввше иута уиадалв у  тур- 
urto аевљиште н борплп ге ca српским петиицнмв, као што иам ги«дочв белешва 
ратног архвва на септекбра 15<>8. годмјн<: NHanns Kruschilz bericht, wie ettichc Raitzen 
geschlagen“ (Prot. Exp).

,т) Ратон савет мздаје 12. јуиа 157t. налог „An grat £ggn zu Salm per abschaffung 
der rälzischcn handlslcut vnnd wendung etlicher mangi in vnnd ausserhalb Raab" (Prot. Reg).
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покретнина,1*) a ердељска влада je драговољно примала српске досе- 
љенике и ослобађала je од пореза чак и оне, који су имали своје 
куће и зсмљишта. Оваким поступањем јачали су ердељски кнежеви 
српски елеменат у Ердел»у, те су ce Срби често селили ca турског на 
ердељско земљиште. Краје« 1580. преселио ce повелнк број Срба из 
околине Темишвара у Ердел., којс кнез Кристоф Батори насели у 
Геребенешу у торданској жупанији, затим у Пагочи, Св. Петру и Сил- 
вашу у колошварској жупанији. Нове досељенике ослободи кнез кроз 
пуне три године од сваког пореза.19)

У једној повељи, коју je издао краљ Рудолф год. 1579. пригодом 
парнице Петронеле, супруге Петра Рајковића, a кћерке Димитрија Скен- 
деровиЂа од Јарка против Ане Катић, удовице Стефана Шилића од 
Фаркашдина, сачуван нам je један податак за генеалогију Бакића. 
Ангслина, кћи Павла Бакића, удата je била за Имру Цобора, заменика 
палатинске части (палатинство није у то доба било попуњено) и имала 
je с њиме сина Мартина.**) Мати овог Имре Цобора je била Урсула 
Шаркањ, супруга Петра Бакиђа, која je с првим мужем Гашпаром 
Цобором имала синове Имру, Павла и Ђорђа.11) Истодобно имамо и 
један податак о Михајилу Овчаревићу, коме je ратни савет 29. маја 1579. 
дозволио да може отпутовати на три месеца у Ердел,.” ) По свој при-

'•) Проооавције Максвмвлвјаиове aa пожунски сабор, 19. августа 1669. (Dr 
Fraknói Vilmos, о. с. ötödik kötet (1564 —1572) стр. 297)*, прооозицвје Рудолфовв aa др- 
жавнв сабор 10. фебр. 1690. (о. с. hatodik kötet, 1573—1585, Budapest 1879. стр. 368).

*•) Orszigos levéltir, erdélyi osztily, über regius Christophori Bathori I (olio 33. Цео 
уноис o тоие i .iacn : „16hl. Albac die 4. martil. Illustrissima prlnceps unlvcrsos advenas 
Rascianos proxime ex pertinentiis Temesvàr, ditionc scilicet turcica, qui se in Transylvaniam 
contulcrunt ac in terrltoriis possessionum Oerebenes in tordensl. Pagocha, Zent*Peter ct Zyl- 
was In colosicnsi comltatibus cxistentlbus consederc ex annuentia nostra, infra spatium trium 
integrorum annorum a die praescripta computandorum, exemit a solutione quorumlibet cen- 
suum, taxarum, dempto tributo imperatorie turcici nec non sertiitiorum quorumlibet exhibitione 
ct dedmarum pensione".

,u) Orszigos levéltir, N. R. A. Fase. 1631. №  22.
**) У  будвмпоштамском државвом архину N. P. O. Fase. 1682. N* 29. палазн ce 

овај aaoac: „Fassio Pauli, filii quondam Petri Bakyth de l.ak, vigore cuius Michaeli de 
Reva, sororis suae carnalis Annae Bakyth marito, ad id sc obligauit: quod cx portionibus 
suis in ardbus Holich et Fleskeö earumque pertinentiis. prout et castelli Sassyn nitriensi et 
posoniensi comitatibus adiacentibus habitis, »nterea donec de 3000 florenis, quos prefatus 
Michael de Reva pro earundem e manibus Ursulac Sàrkiny antetati condam Petri Bakyth 
rclictac, novercae scilicet suae ac Fmerici, Pauli ct (ieorgü Czobor filiorum eiusdem ex Cas
pare quondam Czobor, priore marito progenltorum recuperatone de suo expenderat, plenarie 
satisfecero. nulli quidquam impignorarc vel alio quovis modo alienare vclitV

•*) Prot. Reg доиос** под 26. мајом бслешку: «Ad Agriensem vmb bericht, ob Mi* 
chaelem Oucharowith auf drey nmnat in Siebenbürgen zu erlauben*, a оод 29. мајом: „Pas* 
brief für Michaelm Ouchyarowith in Sibenbürgen zu ziehen". Михаилу имаио података 
в bó год. 1583., кад му je n.iahiHa проничија у износу .42 фор. (Ttfrténelml Таг за 
1900. етр. 63.Ј
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лици je Овчаревић путовао тамо у намери. да посети своје српске 
сроднике у ердељској кнежевини.

Нови владар аустријски, цар и краљ Рудолф, наставио je према 
Туриима мирољубиву политику свога оца, те je продуживао на даљих 
осам година једрекски мир. Али и за трајања овог мира, на граници 
je остало ратно стање. Турске чете су упадале сваки час у хабзбуршки 
део Угарске, робиле су незаштићена села и вароши, a често нута су 
ударале и на утврђене градове. У одбрани границе одТурака истакло 
ce и неколико знаменитијих српских ратника. Највећу пажњу обратио 
je на себе споменути Павле Вратковић Рац, зет млађег Павла Вакића. 
О њему имамо вести још из 1569. године,**) но прави значај његов 
настаје ca јулом 1574., када je постао заповедником пограничног града 
Ујвара на место умрлог Ђорђа Гици-ја.“ ) Чим je Pau именован запо- 
ведником ујварским, одмах je живо прегао, да град свој поправи и 
припреми за одбрану. И заиста већ октобра ове године удари једна 
чета турска на Ујвар, али je Рац ca својом посадом сузбије. У овом 
сукобу пало je више Турака мртвих и многи буду заробљени, које Pau 
заједно ca трећином плена, отетог од Турака, a у вредности 400 талира, 
пошље цару у Беч.и) За цело време свога управљања Ујваром зашти- 
ћавао je Павле своје сународнике Србе и настојао, да им прибави 
намештење у аустријској војсци и да избави из турског ропства noje- 
дине ратнике српске. Нарочито je водио бригу о Стефану и Луки 
Рацу,**) о Павлу Скиљановићу и о свом сину Вуку.,т) Градом je

,а) Марта 1669. нздаје parnu савет: „Anntwort an Pauln Ritzen, khriegsman zu 
Vywar* (Prot. Reg.), a јуна acre године: „Ratz Pault bschwart sich wider den Gltzi Georgen“ 
(Prot. ЕхрЛ. Првлвком попнса плаће аоједиипи ујварскн» офвцврвма год. 1569. онше: 
Paulus Raacz, idem a prima januarii vsque vltimam decembrls ad equos 9 per flor. duos, ra* 
(ione autem equorum decimi per flor. 3 habult fi. 252 (Orszégos levéltir, Lymbus).

м) У  Dispacci di Germania год. ló?4. стојв, да je кр«& 6. Јула ааповедно угар* 
ској хомори, да наместв Павла Вратковвћа иазваног Рац, местоумрдог Зорђа Гвцв 
aa капет&на у  Ујвару. Ратаи савет вада 23. јула 1574. „Instruction für Paul Wrakho* 
witsch, sonst Ratz genannt, vber die haubtmanschafft zu Vywar“ . (Prot. Reg.)

u) 0  поправцл града паше y  Prot. Exp. под SO. авх'устои 1574.: „Paul Rätz 
schreibt türgische khundtschafften vnd begert robat zum gepew“ . Ha t o  je ратнв савет 
одговорио: .An Pauln Wrakhowilsch, auf das er wögen des gepews zu Vywar geschryben*. 
O вападају Турана ua Ујвар nume 20. октобра 1574. ратин савет (Prot. Reg.): „Anntwort 
an Pauln Wrakhowitsch, auf sein anzalgen, wie die zw Wywar Tiirggen geschlagen“ . 0  ва* 
падају аошал>е Павле взвештај иовембра всте годпие: .Wrakhowitsch, wleuil sy Türggen 
gfangen vnnd irer kays. mt. zum dritten taill daraus gepiert“ (Prot. Exp.) Ha вгтом месту 
22. дец 1674., овше : „Wrakhowitsch Paul, das der dritte taill peut merers nit als 400 thaller 
vnnd wie sy den feindten nachgeseUt“ . У  uajy идуКе годиие je иаложио надвојнода 
Карло Павау, да својим војницнма авбраии узиеинрива&и н взааиван.е Турака. Овв 
су хтели, дакле, да ce о«‘ието Турциии aa иагидај (Orszégos levéltir, Acta publica Fase. 
41. N* 45.).

*•) У  сукобу Бекеша ca Ваторијен узео je Стефан Рац учешћа ua страни Бе* 
кешевој (167S), a 1580. заооведао je вад једнои војиичкои четом у Јогру iKatona, о. с. 
св. 26, стр. 404 н св. 26, стр. 90)

**) Стефаи Рац ce je иарочити од.шковаи међу сиојим суиародннцима. Јсдан
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управљао на потпуно задовољство ратног савета. Изралио je, да je у 
Ујвару повишен број војника, те кад je 1575. запретила од Турака 
опасност грофу Форгачу, Павле je добио налог, да му ca 200 ратника 
притекне у помоћ. Године 1579. имао je Павле нов сукоб с Турцима 
под Ујваром, који ce такође свршио ca поразом турским. Шта више, 
да би ce осветио Турцима за ове нападаје, нападне с војском и заузме 
Паркањ, при чему многе Турке поубија и богат плен задобије.**) Идуће 
године замоли Павле због старости разрешење од службе, које му 
ратни савет и дозволи, но то разрешење ce отегне, јер ce Павле усте- 
зао да преда двору трећину плена.**) Кашње je молио од краља, да 
му подари за стечене заслуге нека имања, али није познато, шта je у 
овој ствари решено.,в)

брат његов je когвиуо код Свгета (Prot. Exp. за 1572 ), i  и ou сам јо почетком 1574. 
бво у  турсном рооству. Цавле Рад ce обрати ратиом сапету у  ствари ослобођења 
Огефавова, о чему Prot Exp, доиосв уарта 1574. овај запнс: „Paulus Ratz bit vm des 
Stephan Ratz erledlgung gegen den gfanngnen Ennigh von Solnockh. Caesarea maiestas et 
antea huius Stephani Ratz in suis grauaminibus memlnit ct adhuc dementer meminisse digna* 
bitur, si sua maiestas captiuos aliquos Thurcas intromittat, ipse etiam restltuatur“ . Кашље, 
24. септ. 1574., пнше: „Steffan Ratz, ist zu seiner crlcdigung der gfangne Türgg, so die zu 
Wywar geschenkt, bewilligt vnnd dem stalmaister ime denselben erfolgen zu lassen beuolchen 
worden*. У  дсцембру je бпо Стефаи Рац ua слободи. Ou замолв краља да му даде 
службу, иа што ратпв савет имложп : .An Wrakhowitsch Pauln, das er Rstz Steffan mH 
dlennst solle vnndterpringen* (Prot. Reg.). Павле одговори марта 1675: .das er des Nagh 
Fcrentz verledlgten platz dem Ratz Stephan vbergeben hat“ , но ратив савет ra  укорв 
„Pauln Wrakhowitshen würdet verwisen, warumben er des Ferenzen Nagh stöll one vorwissen 
dem Steffan Ratz vergeben“ (Prot. Reg.). Од осталох Срба, којп су иод њви служвлп, 
Цавлв мреиоручује октобра 1574. Павла Скпљавовићв краљу, да му u o u b c b  плаћу 
(Ехр.), затпм ce иов. 1575. аауавма за Лазара Малака (Ехр.), a окт. ове годвпе молв 
место Јовнна Аиђала aa свог свна Вука, која je ввћ од аарвла ове годвие управљао 
иоловвнои чете умрлог Гашаара Черепија (Reg.). К«снвје, 1577., колво јеповишвцу 
плаће aa свог свиа, алп uy ратив савет ue одобрв молбу.

*•) Katona, о. с. св. 26, стр. 89 ; Isthuanffi, о. с. стр. 35 .̂
**j Ратнв савет вадаје окт. 1574. : .Anntwort an Pauln Wrakhowltschen aut das er 

vmb haltung merer khriegsleut zu Vywar gepetten“. O плену Иавлову довнајемо вз бе- 
лсшке ратног савета под 1579. : „Pauln Vratkowitz vmb bericht, wie es bisher mit dem 
dritten tail der peutten, so zu Wywar erhallten worden, gehallten, wie vnd was gestallt 
dieselben angelegt worden*. 0 наиуштању службе његове nauir : .Pauln Vratkowtth 
wirdet ime erlassung seines dienstes bewilligt1 (21 марта 1680). Идуће годвие даје крал» 
налог : .An Zelemeri Laszlo, Ratz Pauln an seinem ofiiziolat nichts volgen lassen biss er 
dritten teil der peutt erlegt“ (10. ja«. 1681., Reg). 0 Иаплу Рацу пмамо један податак од 
Iti. дец. 1576., где ce извнњана d it o  u uje upiirexao у  помоћ .warumben er jungstlich, 
alss der bheeg zu (jran gestraiffen, nlt zu den Comornem gestossen“ (Prot. Reg). Заиовед- 
лвцв ua гранвцн ввоу сие.ш »ш ua кратко хрсме оставвти ceoje место беа доаволе 
оладареве. Тако 10. марта 1578. молв „Peulus Wratkowyth vmb erlaubmis gehn Press* 
bürg*. (Exp.)

м) Parnu «анет забележио ји o тој uo.ióu Панловој v Prot. Lxp. за сеит. 1583. 
ове речи : Paul Vratkowlth bitt vmb etliche guetter. Hof camcr begertt des kriegsraths be- 
denckhen. Wider auf die hol cammer. Dem kriegsrath ist glvichwot bewisst, das der supplicant
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Осим Павла Враткови^а Paua спомињу историјски документи 
Јована Paua, ратника српског у Кањижи, Дели Дамјана, пешачког 
војводу у Тополчану, затим Србе, који су допали турског ропства: 
Јанка Војводи^а из Коморана, Адама Paua и Кристофа СиглиЂа, Илију 
Paua, Дели-Теодора и Николу Paua из Јегра. Честе су вести о већ 
споменутом Стефану Рацу, кога су Турци 1484. no други пут заро- 
били.*1) Из сачуваних података о сукобима пограничних чета и мол- 
бама појединих знаменитијих војника, да им краљ помогне лри откуп- 
љивању заробљених другова, види ce, како je несигуран и тежак био 
живот на граници. Погранични војници морали су бити непрекидно 
на опрезу, вазда спремни да дочекају нападаје турске и да једни 
другима у помоћ притекну.

Важнију улогу од ових многобројних Paua играо je веслримски 
заповедник војвода Радић, који je у току 1585. допао турског ропства, 
али ce уз новчану припомоћ цареву искупио те ce већ почетком 1586. 
налазио у Веслриму. Године 1588. придружи ce Радић ca 200 својих 
војника заповеднику ђурском Вићентију Грегоријаниу и Петру Хусару, 
те заједнички нападну тврђаву Гест, освоје je и опљачкају. Грегори- 
јанац повери Радићу ову тврђаву на чување, али на заповест надвој- 
воде Ернста мораде je Ради* предати будимском паши Ферхату.**) 

Покрај Павла и Стефана Paua видну je улогу играо на граници 
аустријско-турској Петар Pau, о коме je већ било говора. Њему je 
владар за показаку храброст поклонио марта 1575. хаљину у вредности 
од 50 фор., што je у оно доба значило велико одликовање, a 1580. 
му je подарена војводска част у Ујвару над 100 ратника.**)

Други Петар Pau, с предикатом од Тевиша, служио je под ердељ- 
ским кнезовима. Године 1572. био je посланик кнеза Стефака Бато-
ein alter langwieriger diener Ist, weil ime aber nit bewisst, ob vnnd was für gueter er hieuor 
▼nnd zu seinem abzug emfangen oder ob er auch noch yetziger zeit mit einer jflrlichen 
pension versehen, so kan der kriegsrath hierzue wenig rathen, sunder werden die herrn etwo 
bey der hungarischen caramer bericht hierüber einzuziehen.

*') Тешко je одредвтв, да ла ce све весто о Стефану Рацу односе ua једву 
лвчност нлв je оо средн внше особа. У Prot. Reg. иалазе ce ове белешке: »An Andre 
Teufl per vnderbrlngung Ratz Istwans zu Raab" (16. јула 1680); .An die hof cammei wegen 
Ratz lstwans zu Erla begem" (14. j&x. 1584); .Bescheid für Ratz Istwan auf das er vmb des 
SkUanowith Pauln stell vnnd offlciolat angehallten. Wirdet auf kunfftlge gelegenhelt vertröstet* 
(6. Ok t . 1682); y  Prot. Exp. пвше .Ratz Istwan vmb bestattigung seines offlciolats vnnd ain 
gnad“ (8. јул« 1682) ; .Ratz Istwan gefangnen von Commorn werden sechs gülden reinisch 
auss gnaden bewilligt“ (6. Jyua 1684. год.).

И) Prot. Reg. H Prot. Exp. aa 1685. в 1686. ; Katona. 0 . c. ca. 26, crp. 363.
“ j У  Prot. Eip. aa 1676. пвше: Commendation schreyben für Ritz Petern. Ist ime 

ain eher klaidt per 50 П. werth veschafft worden“ . O војаодству његову опше јула i68ü. 
Prot. Reg. „An den von Zierotin Ratz Petern ein weidaschaft vber 100 trsbanten zu Vywar 
eruolgen zu lassen", ao већ 6. uapra 1684. овше y  Prot. Exp. .Ratz Istvan vmb des ver
storben Ratz Petern weldaschaflt zu Vywar“ .
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рија кол војеоде влашког Александра и 1574. посланик кнежев на 
порти. Ове године ce борио Петар уз кнеза,*4) a кад Стефан постаде 
краљем пољачким, ишао je Петар Рац ca својим војницима у Пољачку, 
те je уз остале ердељске чете помагао краљу у ратовима, које je водио. 
Нарочито ce истакао у рату Пољака против руског цара Ивана Гроз- 
ног. Приликом опсаде града Полоика показао je 30. августа 1579. нео- 
бично јунаштво. Имао je под управом својом 100 војника, али je сам 
био у првим редовима и личном храброшћу je највише допринео, ла 
je град освојен од Руса. Многобројне ране je задобио у покољу те 
ra краљ Стефан лошаље 14. септембра у Ердел> брату своме кнезу 
Кристофу на лечење. Ca рањеним Рацом послао je краљ кнезу Кри- 
стофу писмо и препоручио je топло овог јунака саветујући кнеза, да 
му подари какво имање. Да ли ce Кристоф одазвао жељи краљевој. 
није познато. Међутим je Петар чинио и друге услуге династији Ба- 
торија. Ишао je у Молдавску, да врати на престо војводу Александра, 
затим je био посланик ердељски на порти. За заслуге добио je 16. 
јула 1585. од кнеза Жигмунда Ваторија донацију Вадкерт. Године 1591. 
слао ra je кнез поново на порту као посланика, a јануара 1593. ишао 
je у Молдавску Вели-аги. Супруга му je била Зафира Логофет, a брат 
му je био Валинт Pau, који je такође учествовао као капетан мад 100 
војника у рату пољачког краља Стефана против Русије од године 1579. 
до 1581.«)

У ово време спомиње ce још један Србин, no имену Марко 
Хорват. Године 1582. je Марко један нижи часник у Токају, но већ 
те године заузима ce за њега Ханс Рубер код ратног савета, који на 
основу тог заузимања одређује, да ce Марку Хорвату осим дотадања 
три потчине joui два коњаника и у исто доба да му ce даде 50 та- 
лира.4*) После oeor времена све чеш&е сретамо на име Марково, као 
на одличног вођу и храброг ратника. У новембру 1588. узапћена je у

**) Hurmuzakl, о. с. Volumul П. parka 1 (1451 — 1575), Bucuresci 1891. стр. 617.
“ 1 Siebmacher, Ungarischer Ađci ; Erdclyi orszéggylilési emlékek. Ili kötet, стр. 27G; 

Szamosközi Istvàri t0rténeti maradvànyai, Tòrténelmi Tér aa IflKft. стр. 33; Veress Endre, 
Lengyetorszégi Adalékok, hazànk XVI —XVIII szézad trtrténetchez, crp. 23, 28 a 38; Dr. 
Otvös Agoston, Béthorl Istvan klràly levelei, Magyar törtcnelml Tér. Nyolczadik kötet, Pesten 
1861. стр. 226; Katona, o. c. ce. 26. стр. 501 ; Szédeczki, kornyàti Bókés Géspér, стр. 23* 
u 409. Од осталих Срба ердељоких сиомињу нзворм Махајнла Гаца. којн je такође 
иротво ca својои четом крала Гтифава Баторија у  н.еговнн ритоипма. Ha стечеие 
заслуге добио je племство од краља Стефана повељои <>д 2. цпнембра 1581. Оо свој 
пршшци je онај Мпхајвло, коие je дат предвкат .dc Nemet Brod*, и«товетан ca Mn- 
хајвлом Рацом, коие 28. uaja 1853. поклааа племгтпо кгвз Жигмуид Ваторн, аазпва- 
најућа ra  .servltor Cibiniensis“ (Sicbmacher, Siebenbiirgischer Adel).

*•) У  Prot. Exp. под 28. дец. 1682. nauie: „Hanns Rueber pitt für den Marckho 
Horbath“ . У Prot. Reg. за 28. дец. 1"»82. стоји : rAn Carl Rueber dem Ratz oder Horwath 
Marco zu seinem dreien noch 2 pferd vnnderzugeben, a аатпм „Horwath Marco (Ratz) krlegs- 
dienstman Toggey werden nT* tnller anstatt der hecertten pronMroi bewilliget“ .
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Ђуру роба неког Марка Хорвата, али je тешко одредити, да ли ce то 
односи на токајског Марка.*т)

Док je трајао мир аустријско-турски развијала ce све већма трго- 
вина међу српским досељеницима. ПознавајуЋи боље него икоји други 
народ прилике на истоку, постали су Срби у трговини веза истока и 
запада. Трговина je у то доба била скопчана ca великим потешко- 
ћама, јер je за сваку лађу ca производима аустријским требала нарочита 
дозвола од ратног савета,” ) да ce сме превести на турско земљиште.” ) 
Тргујући освајали су Срби у привредном иогледу један град за другим, 
те je трговина скоро у свим већим местима била у рукама српских 
трговаца, али су тиме изазивали многе против себе те их у неким 
местима нису радо гледали.40)

Покрај трговаца и племића обраћали су на себе пажњу аустриј- 
ских власти и свештеници српски, нешто ради интелигенције своје a 
нешто и ради утецаја, који су имали у народу. Гроф Егон Салм je у 
јануару 1570. предлагао двору, да у Цариград пошаље као посланике 
Јована Ворнемису и једног српског свештеника,41) a за многа свештена 
лица српска знамо, да су од владе добијала плаћу. Међу овима су 
били свештеници, који су ce борили као и остали ратници, други су 
били духовници војницима, држали су предике у гарнизонима, где нема 
српске цркве, a у време рата соколили су своје верне да ce храбро 
држе.41)

У ратним временима отимале су ce ратне странке за српске до- 
сељенике, али у мирно доба надметали су ce, ко ће јаче скучити она

ST) Цовембра 1588. иавештавају Иогаролв в фрав>а Јурковвћ „wegen Horwath 
Marco anestierlen wahren zu Raab“ (Prot. Exp.).

**) Тако 28. фебр. 1571. nome ратнн саает: „An Pauln Wratkowitschen anntwort 
den Georgen Thurlit, das ime ain schitf mit thraidt auf des tiirggisch zu uerfieren erlaubt“ 
(Prot. Reg.).

*•) Год. 1587. настаннли cy c* Срба u y  Весирвму, o чему nume y  Prot. Exp. 
„Obryster zu Raab Andree Teufel per Ratzen so herüber gehn Wesprin gefallen“ (i*>. дец. 
1587) a „Vicentlus Gregorozzi, die freyen vnnd vnbesoldeten trabandten vnd Ratten von 
Wesprin ausszuschaffen“ (8. јулв 1588).

*e) Prot. Reg. aa 1570. год.
4|) У  Prot. Exp. од 20. ce iiT . 1571. пвше: .Der Rätzen predicant zu Comorn bUt. 

nachdem er nit allemal bey den musterungen (dieweil er an mer orten zu den Ratzen raisen 
muss) ime ain weg als den ändern sein besoldnng zu raichen. Beschluss. Die musterungen 
geschehen nit so offt. das er sich nit dabey möchte finden lassen. Wenn er aber ye nit dabey 
sein khuendtc, soll ime doch in seinem verdienen nichts abgeschlagen vnnd solches auch 
den commissarien beuolchen werden* У Prot Reg. од окт. 1б<1. стоји: ,An musster- vnnd 
khriegszalmalstcr, den ratzischen pfalten zu Raab Michaeln Pap mit 6 fl. monatlicher bsoldong 
gueUumachcn* n 21. uirr. 1571. ..An Pauln Wratkouitz den ratzischen pfaffen, so neulich 
gehn Raab khumen. wo derselbe auch gehn Wywar kheme. seines thuens vnnd wösens zu 
berichten*.

4I) Dr. Fraknói Vilmos, Magyar orszàggyUlési emlékek. Hetedik kötet 1582 —1587. Bu* 
dapest стр. 82.
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права и повластице, што су Србима дали као награду за услуге на 
бојном пол»у. У ратно време Срби су ослобађани били од пла^ања 
десетка, јер су под гим условима ступали у војску, a кад je настао 
мир, племићима je било криво, што им Срби не дај> десетак кад и 
они раде земљу као остали земљорадници. Ha сабору пожунском 1582. 
поднесоше сталежи владару закључак, да досељеници Руси, Власи м 
Срби лмају такође плаЂати десетак племићима и то без разлике, да 
ли имају кућу или само покретног иметка.4*) Дворска комора ce 30. 
јануара 1582. сложила с тим закључком сталежа,44) a наскоро je и краљ 
дао свој пристанак.4*) И поједине службе, које je влада у опасним 
временима редовито попуњавала Србима, сада у мирно доба укидала 
je или их je давала странцима. Тако je краљ Рудолф укинуо 30. јануара 
1583. српски официјолат у Токају и приходе његове, поклонио токај- 
ском властелинству.4*) Закључци против Руса, Влаха и Срба су на 
сабору пожунском марта 1593. поновљени и то у још оштријем облику.47) 
Али не само у хабзбуршком делу Угарске него и у Ердељу, где су до npe 
кратког времена ишли на руку Србима, променише ce наскоро прилике 
на штету њихову. Срби су ce непрестано досељивали у Ердељ, те су 
ce чуле све чешће тужбе староседилаца, и то и сељака#и племића, 
против српских досељемнка. Ha сабору ердељском, држаном од 24. 
до 29. марта 1583. под младим кнезом Жигмундом Баторијем (наследио 
1581. oua Криштофа) повела ce реч и о овим тужбама, те je решено, 
да они Срби, који су већ досељени, могу остати, али морају живети 
no државним законима и стојати под влашћу жулана. У будуће не 
сме нико нове српске дошљаке насељивати, a ко их ипак прими на 
своју земљу платиЋе глобу од 10 гира (форинта). Шебешком бану на- 
рочиту заповест издају у том смислу. Ове мере против Срба су no- 
новљене на сабору, држаном у Торди од 19. до 24. септембра 1585. 
године.41)

Четнички дух, којим су задојени многи досељеници српски t o k o m  
дуготрајних ратова, није могао ни у ово мирно доба потпуно да ce 
искорени. Заповедник Будима Али-паша тужи ce 18. августа 1582. 
краљу Рудолфу на српске чете, које су дочекивале трговце из Турске

*•) О. с. стр. 67.
♦*) О. с. стр. 205.
**) 0 o b o u  je сачувана у  преоису иаредоа владарева нздата врховном заоо- 

ведвиву угарске војске. Иста гласи: .Des rascUnischcn officiolats-ahtlicitung und appli- 
cierung zu dem toggaischen einkhomen betreffendt.“  (Коуорскп apxuu y  l>oqy, Ungarische 
GedenkbUcher).

**) Dr. Fraknói Vilmos, Magyarorszéggyiilési emlékek, Nyolczadik kotel 1588—1597, 
Budapest 1883. стр. 203. н 230; Dr. Kolosväri Sändor es Dr. övärl Kelemen, o. c. crp. 735

**) Erdélyi orszàggyiilési emlékek, Harmadlk kotel, Budapest 1877, стр. 60,67,2H0  n 228.
«•) У  nacuy c b o u  велв Алн-паша «denn wir haben dleselb zeit als er ausszogen. 

vernumen, wie ettlich lossgesindl vnd Ratzen die handlsleut beraubt" Turcica aa 1582).
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na их робиле и оправдава прелаз стонобеоградског бега на аустријско 
земљиште, који je пошао да казни српске хајдучке чете.4*) Нешто 
касније, 28. августа 1587., извештава Никола Палфи из Коморана над- 
војводу Ернста, да ce једна чета српских војника, преко хиљаду људи, 
кренула из околице Бечеја и Бечкерека према Будиму.49)

Ове чете и ca аустријске и ca турске стране немају у својој сре- 
дини знаменитијих људи, од имена и угледа, nero су ратовале као 
туђи најамници. Српске племићске породице из прве половине 16. 
столеКа изумрле су или су сасвим повучено живиле, без икаквог до- 
дира ca народом, из чије су средине потекле. Од старих породица 
спомиње ce године 1585. Катарина Бакић, удовица Гашпара Куна60) и 
јануара 1588. Михајло Бакић, у свези ca сабором пожунским.61) Заним- 
љиве су вести и о Ани Бакићевој, кћерки старијег Петра Бакића, a 
супруги Михајила Реваја. Ана je имала осморо деце: Ловру, Петра, 
Фран>у, Варвару удату за Гашпара Прушкоцког, Кату удату за Валта- 
зара Јакшиа, преудату за Николу Шармашаги-а и касније за Гаврила 
Кендија, Софију, удату за Ђорђа Фанчија, Јелену удату за Имру Доција 
и Јелисавету. Мати ce много бринула за будућност своје деце, наро- 
чито својих кћери, о чему нам сведоче сачувана писма Анина.5*)

Међутим ce приближавао обрт у питању аустријско • турском. 
Краљ Рудолф, који ce повукао у Праг и тамо занемарио потпуно 
државне послове, није додуше хтео прелома с Турцима**) те je још 
и 1592. обновио мир на нових 8 година, али већ идуће године на- 
ступише догађаји, који су неминовно морали изазвати отворен рат. 
Заборављени и потиснути досељеници српски избише сада поново на 
површину. У бојевима их наскоро налазимо у првим редовима и о 
њима сада почињу да воде бригу и рачуна на све стране.

Hung. за 1587.
**. М. kir. orszégos Ievéltér, Colosm. Convent. E protocollo minori X. Уаппс глаги : 

.Protectlonales Catharinae Bakits, rellctae Caspari quondam Kun de Kvsal, super cunctis suis 
bonis et possessionibus facta*.

*'j Dr. Fraknói Vilmos, Magyarorszàggyillési emlékek, VII kötet (1582— 15H7), Buda
pest 1881.

Szézadok aa 1883. (Lakodalmak a XVI. és XVII. szézadban) crp. 217, 21» н 280; 
Deik Ferencz, Hölgyek levelei, стр. 84, 41 a 43—44; Tòrténelmi Tar за 1893 (Kendy Gé- 
bomé végrendelcte 1595.-böl) стр. 175.

*•) Повушајн преговора ca Србама у  Турској u обећања, да ће цар кревути 
војску DpoTBB Турака, бвло je в aa ово време, алв меродавнв круговп ввсу оабвљио 
уавмади ове акције. Тако je ва ор. Рвхард Штрајт ступво у  преговоре ca Србима a 
Бутарвма, којн су ce ореко своЈвх свештеннка ааклвлв, да ће, чнм вжде хрвшћавсву 
војсву, свв лвстом поднгнути оружје аротвв Турака (ИавештаЈ од јануара 16'<2. 
Hurmuzaki, о. с. Vol. XI стр. 211).
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XIV.
ОД БУНЕ СРБА У БАНАТУ ДО БИТКЕ КОД 

МЕЗЕКЕРЕСТЕША.
(1594— 1596).

Крај свију неправда, нанесених српским поданицима и од угар- 
ских и од ердељских сталежа, живот Срба у турском делу Угарске 
био je тежи него оних у Ердељу и у хабзбуршкој Угарској. Српске 
ратнике, који су ce негда пуни жеље за осветом, доселили из поко- 
рене отаџбине у Банат и Бачку, да заједнички ca хришћанским сусе* 
дима војују против душмана својих, задесио je у новој домовини тра- 
гичан удес. Крајеви њихови пали су под Турке те тако све жртве, 
које су досељеници српски поднели, нису користиле ништа, него су 
шта више потомци тих досељених Срба место у прастарој српској 
домовини робовали Турцима у туђој земљи.

Података о животу ових Срба у турској Угарској немамо готово 
никаквих, али на основу оног што знамо у опште о положају раје 
спрам својих господара, можемо мислити, како je тек тешко било 
ратничкој нарави српској да подноси јарам турски. Дуготрајни мир 
аустријско-турски приморао je Србе у Банату и Бачкој да притаје 
тешко стање своје и да поаносе сва насиља турска, али чим ce одно- 
шаји аустријско-турски помутили и чим je отпочео рат, незадовољство 
ca турском управом букнуло je код банатских Срба у отворен устанак.

Тешко je тачно одредити, кад je почео петнаестогодишњи рат. 
Прелазак турских лограничних чета на аустријско земљиште и po- 
бљењс њнхово било je и у мирно време свагдања појава, a није ништа 
необично било, ако оваки нападаји добију мало већи обим те турске 
чете заузму и где који град у близини границе. Првих година задњег 
деценија XVI. столећа учестали су оваки нападаји, особито од стране 
босанског паше Хасана. Године 1592. нападне он на град Бихаћ у 
Босни п освоји ra заједно ca целом околином, која je још од краља 
Матије била у рукама угарских владара. Ca овим кораком Хасановим 
настали су између Аустрије и Турске одношаји, који ce ни no чему 
нису разликовали од отвореног рата, a кад почетком 1593. постаде 
великим везиром ратоборни Синан-паша, спремали ce Турци, да и фор- 
мално прекину мир. Хасан-паша крене с пролећа ове године велику
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војску и нападне с њоме град Сисак, чија ce посада храбро бранила, 
док joj 22. септембра не стиже у помоћ војска, којој су на челу били 
Тома Ердеди, Рудолф Егенберг и Херберт Ауерсперг. Ови, и ако бро* 
јем слабији, бацише ce свом снагом на непријатеља и до ноге ra по- 
тукоше. У боју паде и сам Хасан паша ca многим одличним Турцима.

Пораз Турака код Сиска убрза намеру порте, да отворено зарати 
на краља Рудолфа и велики везир Синан паша крене наскоро војску, 
с којом ce већ 4. септембра налазио у Београду. Истодобно заподе- 
нуше бој с Турцима и заповедници горње Угарске na освојише више 
градова у жупанијама хонтској, ноградској и гемерској. У то стиже и 
Синан ca војском те заузме након кратке опсаде Весприм и Палоту. 
Пошто je већ било поодмакло јесење доба, не хтеде ce после ових 
успеха упуштати у дал>е ратовање него ce врати ca својим четама у 
Београд на зимовање.

Краља Рудолфа затекао je рат потпуно неспремна. Није имао ни 
новаца ни војника a ни савезника, те ce морао лаћати свију могућих 
средстава да одоле непријатељу, Обратио ce на сталеже аустријских 
покрајина својих, апелирао je на западне градове европске и под раз- 
ним изговорима je ударао нов намет на иарод и на поједине имуЂније 
људе. Од страних градова пружише му новчану помоћ шлањолски 
краљ, nana, разни талијански кнежеви и вароши као Фиренца, Ферара, 
Модена и Парма, велику предусретљивост показаше кемачке државе 
као и чешки сталежи, но највише je допринео угарски државни сабор, 
који није презао ни од каквих жртава. Да би добио потпору и у војној 
снази, ступи eefc t o k o m  1593. у преговоре ca ердељским кнезом Жиг- 
мундом Баторијем, a знајући, како je тешко стање хришћана под 
Турцима, надао ce и од н>их користи у току ратовања.

Ca хришћанима у Турској рачунало ce увек кад je било речи о 
рату на Турке, a сви, који су правили планове о побуни хрншћанских 
поданика турских, стављали су Србе на прво место, јер су они најтеже 
могли да ce свикну на робовање. Ову идеју, да ce споразуму ca Ср- 
бима у Турској у сврху заједничког ратовања на Турке. пригрлила je 
не само аустријска влада, него и кнез Жигмунд, те с пролећа 1594, 
док су још текли преговори о савезу цара Рудолфа ca кнезом Жиг- 
мундом, водила ce жива преписка и ca српским виђеним људима у 
Банату. Повода су за то дали сами Срби. који нису имали стрпљења 
да сачекају развитак догађаја na да ce у згодном моменту споразуму 
и придруже хришћанима него су на своју руку подигли буну npo- 
тив Турака.1)

Подстицања je свакако било већ одмах у почетку устанка. Ha
() Б уау  баиатских Срба детељао je обрадво проф. Јован Тоивћ у  студајо „0  

устаиау Срба у  Бааату 1594. годиае с нарочвтвм аогледом на савремеое праллк« 
у  еу««динм зеиљама, Београд I8d9.s
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граници српској према Ердељу било je доста српских хајдучких чета, 
које су Турке нападале no друмовима, a кад им je до невоље дола- 
зило, побегле би на ердељско земљиште. Чим je започео рат аустриј- 
ско-турски, рашириле ce вести no народу о тајним преговорима кнеза 
Баторија ca царем Рудолфом и о скорашњем енергичном продирању 
хришћана у турске крајеве, те чете хајдучке добише новог полета и- 
у њихове редове почеше Срби ca свију страна хитати. Ердељске власти 
су мирно допуштале, да ce чете образују на њиховом земљишту, шта 
више, ишле су им и на руку у томе. Ердељски погранични заповедник, 
лугошки бан Tbopfce Палотић, соколио je ратмике српске и обеЋавао 
им je лотпору. Исто ce тако живо заузимао и потииривао устанак 
Фрања Гести, један одглавних војничких заповсдннка ердељских. С no- 
четка су ce ограничили на нападаје турских каравана, али кад ce број 
четника умножио, лаћали ce они и тежих задатака: почну нападати турске 
замке и тврђавице. Ha челу једне оваке чете био je Петар Мајзош. 
који je негда био у служби лугошког бана, a у последње време ста- 
новао je у турском градићу Охату, недалеко од Темишвара. Мајзош 
удари ca својом четом у марту 1544. на Вршац,*) пороби ra и спали, 
затим нападне на неке паланке, те отме становницима све покретно 
имање, марегу, новац и ствари, a затим пребегне ca већином својих 
ратника на ердељско земљиште. У исто доба je друга чета под запо- 
ведништвом Јовака Лугошакина пустошила у пределу око Алмаша, 
не налазећи нигде озбиљног отпора. Велики везир турски Синан-паша, 
који je баш тада намеравао да крене војску од Београда, где je зи- 
мовао, према аустријској граници, јави кнезу Баторију за нападај срп- 
ских чета и замоли ra, да ухвати Петра Мајзоша и другове и да их 
казни.*) Батори одговори, да ce таки разбојници сад у ратним време-

9) Једаи опсац стављн опсаду Вршца у  кисивје нреие п велв, да су Срби 
опсели оосле освојења Бечкерека Бршац. 'Заповедппк вршачке турске оосаде о->- 
аове вођу српсвих уеташа Јаика Калабура aa мегдан. Јаико ce одазове ооаиву u 
убнје у  двобоју турског заооведнвка, алв Србв ипак, услед кретања вовог uante 
Хасава млађег, дпгиу оисаду (Wolfgang! de Bethlen Hlstoria de rebus Transeylvanicis. 
tomus lertìus, Cibinii 1783. стр. 231).

*) Ирво GBCMO Саиан-паше кнезу Баторвју y  отнарл устанка гласи: .Urakn.ik 
ura Erdély vaida. Mikor hozàd érkezik az en levelem, ugy ércsed, TJiömösvarhoz tartozó 
uévti vàrosbeU Maidzos Peter, ki azelött Lugasson ìs egynéhényszor lakot, mostan két szàz 
latornak elöljaröja lött az hatalmas csészàr birodalmàra Versecre rea mentek voli és az bà* 
nyàkra is az bànyàkban cgynóhànyot megölt, màr liajoikat, pćnzeket mind elvitte, mindcn 
latorsàgot megtudtuk, kit az idc vaio nćpek szinte oda az te orszàgodba kergettek és nyo- 
mozlak. Azért az illik te hozzàd, liogy azt Maydzos Petert minden térsaival cgyetemben Ke- 
rcstetvén megbuntesed a mint ennek elottc az hatalmas csàszàrnak hivségedet mutassad, 
ebben is mutasd meg hùségedet, hogy afféte latrókat mindernd tòltàltatvàn, eróssen meg 
büntessed öket, hogy töbször az hatalmas csàszér birodalmàra nc gytiljenek és kàrt ne tc- 
gyenek. Az a latór immàr harmadszor tett kàrt az hatalmas csàszàr birodalmàban, kiért illik 
és méltó, hogy ki kerestcssed és térsaival egyetcmben megbüntcssed. Illyen latorért nem j6
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иима свуда појављују но он ће ca своје стране настојати, да похвата 
оне четнике, који су пребегли у Ердел» и да их no заслузи казни и већ 
je издао у том смислу налог лугошком бану Ђорђу Палотићу.*)

Срећан почетак охрабри Србе и целој акцији даде много озбиљ- 
нији изглед. Вршац постаде легло усташко и број њихов je растао 
лепрекидно, те устаници прошире свој делокруг и ступе у додир и ca 
аустријским војним властима. Ердељ je додуше био у непосредној 
близини устанку и ca Ердељцима су лобуњеници имали јаких веза — 
у њиховим редовима су били и многи ердељски Срби — али npero- 
вори кнеза Баторија ca царем Рудолфом још нису били завршени и 
сталежи ердељски нису још хтели, да ce кида ca Турцима те кнез није 
смео устаницима да даде издашнију помоћ, јер je морао да таји пред 
Турцима своје везе ca побуном. Између Аустрије и Турака je владао 
рат те аустријске власти нису морале да крију своје преговоре ca 
побуњеним Србима. Невоља je била само то, што je граница аустријске 
Угарске била удаљена, но кад у мају генерал Тајфенбах, заповедник 
војни у горњој Угарској, поведе своје чете из Кошица и опседне 
турски град Хатван na ce тако приближи устаницима, ступе ови у 
живахну преписку ca Тајфенбахом.*)

te read vaiami szonak lenni“ . Набрзо после тога nume му uodo пнсмо, које je  ва 
нвежев двор ствгло 8. аорола, адонео ra je  једап Лугошаиви. У  гшсму велв взиеђу 
осталог: ..  mlnt ennek elette most is hivségedet mutasd meg az hatalmas csàszérnak, 
arra is gondod legyen, hogy az latrokat dltal ne bocsàsd orszigodon, megbüntessed öket, 
mert nem mind igy leszen rövid nap Immàr elvàlik, egy felé az dolog. Ez napokban vaiami 
latrok egy czüst bànjàhoz vaio Virsicza nevü palankra rea menvén, az megégettek és minden 
marhàt beilöte kivették, ki Erdéli volt benne s ki màshova vaiò. Azért az llllk te hozzàd, 
hogy afféle latrokat megkerestessed és megbüntessed, mert ezt az hatalmas csàszér athnameja 
eilen cselekettik, mi legyen az oka? jobb lészen neked, ha az alatiad vaio népedet meg 
birod*. (Државип архнв y Будвипештп, Acta publica Transylvaniae ab anno 1583.—1594.)

4) У  одговору велв Баторп: n. . .  Irja nagysàgod, hogy az latrokat orszàgomon àltal 
ne bocsàtonàm, arrùl nagysàgodnak az irhatom, hogy afféle gonosztévò emberek ez mostani 
hadi Idóben mindenut igen megszaporottana. Mindazàltal arra nekem oly gondom vagyon, 
hogy mlndcnfelé az hatarokra vigyàztatok és az sok àll utokat, Osvényeket, mellyeken afféle 
gonosztćvo emberek szoktanak ki s be jàrni. meghadtam, hogy elrekeszck, hogy annàl jobbau 
khessen az reàjok vaiò vigyézàs és gondviselés, sótt az, kik Versedzre Utöttek vòlt is erössen 
megparancsoitam az lugassy bànnak, hogy eó maga azokat is kikeresse és az kiket bennek 
megtalalhat, megfogassa, minden kedvezés nélkiil megbtintesse . • * (Acta publica Transyl
vaniae ab anno 1583—1594).

*) O ареговорвма Тајфеибнхоини ca Србима виаио оне белешке у  ратпом архвиу 
у  Вечу: 15. иаја 1594. послат je „An herrn von Teufenbach antwort auf seine schreiben 
vom 7, 8 B 10 may per ersetzung der hohen ambter im vetdt neben ändern artikln. Item 
werden ime abschrifft etlicher verlohnten schreiben vberschickht. Item per correspondenz mit 
den Räzen* (Prof. Reg.); 30. uaja иише ратив саветпАп herrn von Teuffenbach per bass.i 
lemesvariensis ankhunfft gehn Pescht vnd correspondenz mit herrn von Starhenberg, auch 
vberschlckhung der assecuration für die Rätzen*. a 1. јуна овше .Herrn von Teufenbach 
recepisse per volckhilff staigerung der hungrischen trabante» besoldung und tractation mit 
den Ratzen“ ; 15. јуна вздат je иалог „Teufenbach wegen der Räzen auffstandt soll darauf
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Befc no првом писму Синан-паше види ce, да je он сумњао у 
исправност кнеза Жигмунда, али кад прође неколико дана и нападаји 
усташа ce поновише, a кнез ни једног устаника не ухвати, било je 
Турцима јасно, да за леђима устаничким стоји сам кнез. После Вршца 
нападну Срби на Вокчију те и тамо попале и поробе што су год 
нашли. Број ратника ce даномице множио и при крају марта удари 
усташка чета од 500 људи на град Моржину, становнике поубијају и 
сву марву отерају собом. Међу устаницима познаше Турци многе 
главније људе кнеза Жигмунда и војнике ккежева војводе Фрање 
Гестија. Неколико банатских српских усташа похватају Турци те их 
рашчережише и бацише на точак, но Срби ce брзо осветише Турцима, 
похватају лађе њихове, које су из Липова пошле у Ердељ да довезу 
соли и поубијаше Турке на њима. Синан-паша изашље једно оделење 
војске да испита, која су места заражена буном. У Ирхови ухватише 
Турци усташу Стакка ca меколико другова, у Белшовиии шесторицу, 
у Девихаби седморицу, у Азовици четворицу и седморо 6pafce неког 
Лазара, село Нађ Јур пристајало je цело уз устанике, у Ирхову нашли 
су тридесет побуњеника, у ердељском месту Билени такође су сви 
становници били побуњени, a многи, који су недавно поробили турске 
паланке, налазили су ce у Зелишћу. Главна сила устаника стојала je 
ca војводом Мухником у околини Алмаша, одакле ce спремала да 
нападне утврђени град турски Фачет.

Синан-паша напише писмо кнезу Баторију, које му донесе Му- 
стафа-чауш 1. априла и пребаци му, што никако не хвата усташе.*)
gedenckhn, wie inen mit puluer vnd volckh zu hilff komen mOcht werden* ; нетог даиа je 
н&ложево „An herrn Steffano Bathori per hilff für die Ratzen. In simili Simoni Forgach“ . 
У  исти uax јавв ратнн савет ,Archiduci Maximtliano werden die Zeitung der Rätzen wider 
die Turckhen erhaltnen victori vberschickht*. a HO. јула наложн „hungrischen standt an
bringen Rätzenhilf“  {Ibidem) У  внше маха јављао je Тајфеиб&х ратлом савету о кре- 
та&у н успесама српсквх чета. У  Prot Exp. под 1. јуиом виа ова белешка „Teufen
bach vmb geldt und volckh und wegen der Rätzen praeparation wider den Turckhen“ , a аод 
22. јуном „Teufenbach per der Ratzen fortruckhcn continuiert noch, da man ime getdt, 
volckh und munltion schickht, will er Hatwan baldt haben".

*) Писмо C h u o u o b o  гласп : „Fiam Erdéli vaida Bathory Sigmond. Mi kor az én leve- 
lem hozzàd érkezik, igy ércsed, ennek ciòtte az Erdély tartomannyéban vaiami latrok egybe 
gyUlvén az hatalmas csàszàr birodalmàra Versedzre, Bokchyàra menvén, azokat megdultàk. 
Megirtam vaia, hogy afféle latrokat megfogassad és megbüntessed, de miért hogy eddig óket 
meg nem büntetted, ezutän tobben gyültcnek ismit öszve, ugy mint ött szàzon és Mardzinàra 
üttottenek, az ott valokba, kit meg Oltenek s kit megsebesitettenek és minden marhàjokat el- 
vévén, kottya vetére hàntak. Mostan ismit az szàndékok, hogy az kastélyra Fadzattra is reé 
mennyenek ezek az latrok. mind Oeszthy Ferencz névii szolgàdhoz tartozók és illyen lator- 
sàgot cselekettenek. EzelOtt oda hozzàtok vaiami hajok is mentek volt sóért, kiket vlsza nem 
boesàtottàtok, mi annak az oka? En fiam az én ezom neked mindenkor tanàcs, meri nem 
biinteted meg azokat az latrokat, mi annak az oka, csak gondolkodgyàl felòlie. hogy noha 
azok az latrok cselckeszik az làtorsàgot, de az hire mind te rajtod vagyon, nem illik illyen 
szokat magadra venned. Ha akarnàd, azokat az làtroket kOnyen kikerestethetnéd és megbiin-
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Батори ce у одговору своме извињавао пред Синаном, да не стоји у 
вези ca устанком ни он нити његови људи, но да je тешко њих no- 
хватати, јер ce крију no шумама и брдима. Пориче, да су међу уста- 
шима били људи Фрање Гести-ја, него су скупљени из свију крајева 
и земаља, као што ce у ратним временима увек купе свакојаки људи 
да робе и пале. Он ће ca своје стране све учинити да похвата оне, 
који ce крију на ердељском земљишту те je веЂ издао заповест лу- 
гошком бану да тражи и да хвата устанике.7)

tethetnéd, mert az klk czelekettek, azok mind fó emberek, kit én megértettem, sokat làttom 
én immàr és sok forgat az en fejemben. Itt ml kózòttunk is az jobbàgyok fOltàmottak volt, 
de én megfogattam óket s kit négyé véagattam, kit nyàrsba vonyatom, kit horogba vetettem, 
bennek egynéhànyon pedlg oda Erdélybe szallatak közüllök, az klket meg nem foghattak. 
LeveJet irtam hozzàd ez dologért, én fiam valamit màst ne gondoly, hanem fogad meg az én 
szómat, mlnden dolog az tir isten kezében vagyon, az utolsórul gondolkodgyàl fiam, mi az 
oka, hogy az ilyen latrokat meg nem kerestetted és meg nem bunteted. Az hajókat is, kik 
Uppàrul oda hozzàtok sóért mentenek, mi az oka, hogy vlsza nem hocsàttod, az hajókat 
bocsàssàtok atà, ne hàborgassàtok az kereskedó emberekett, tudod mit végeztUnk, miert cse- 
iekeztek az athname eilen, ha tudod venni, az én szóm mindenkor baràtséghoz vaiò, ha aka* 
rod, hogy bUnös ne iégy, hid meg az en szomat. EzelOtt fó embereket ktlltem vaia Thömösvär 
tartomanyàba, hogy az mely latrok onnan az tóbbivel edgyiltt az bànyàkra mentek volt, azokat 
meg drkàljàk és Irhova nevii faluba, Ztancz nevu latrort talàttàk egynéhàny magàval, Belso- 
vicza nevu faluba hatot, Devlhaba hetet, Azoviczàn négyet és Lézàmak het Oczét, Nagy Jur 
falubeliek mind latrok voltanak, Irhova vàrosba harmincz latrot talaltanak, Erdelyhez tartozo 
Bilena nevii falubeliek mindenestiil az latrokkal voltanak, az melly marhàt innét elvittenek, 
Zetistyén talàltak meg benne. Azok az latrok mostan mind Almas tartomànyban vadnak 
Muhnik vaidàval, azokat kerestesd meg és biintesd meg. Az a valda Muhnik mindenkor la
trokat tartott, az athname szcrint làssad, vagy meg Olessed óket vagy màshova kiìtgyed, azoti 
légv, ott ne tarcsad Almàs tartomànyàban hanem màshova kulgyed, az tobb latrokat is biin
tesd meg. Az én tanàcsomat vagy fogadod vagy nem, szabad legy vele1*. Твх дана иослао 
je Свнав кнезу још једио онсмо, у  коие јавља „Thömösvär tartomanyabul vaiami latrok 
gyülekeztenek, kik az Erdélyiekkel egyetértven, az ide vaio szeginysigre mentenek, mar- 
hàiokat erróvel elvittek, sok kàrt töttenek. Az kik Ut TOmOsvàr tartomànybellek voltanak, azokat 
meg fogattyuk és meg is bilntettyuk, de az Erdélyhez valók oda Erdéiyben szalattanak, azo
kat ti is megbUntessétek. Ez idelg az hatalmas csàszàrnak hivségcdet mutattad, most is 
axon legy hogy azokat meg buntessed, erre gondod légyen, hogy az latrokat ki kerestetvén, 
megbüntessed és az mint óket megbUntetlk, ird meg ennékemv (Acta publica Transivaniac 
ab anno 1583—1594).

f) Одгоиор Баторвјев гласн: .Nagysàgos bassa etc. Meghozzàk az nagysàgod 
levelit, meljben irja nagysàgod, hogy az latrok kàrt tennének és hogy azokat, ki keres- 
tetnem, megbiintetném; arrùl azert nagysàgodnak mostanis egyebét nem irhetok annàl. 
az mint ezelott irtam vaia, afféle gonosztévOk nem csak ott, hanem it ez orszàgban is igen 
megsokasottanak és sok kàrokat cselekesznek, kirul nagysàgodnak sokat Irhatnànk, ha va* 
lami hasznot làtnak, de annak egyebb semmi nem oka, hanem ez mostani hàboru ido és 
semmlképpen annak eleit nem vehetni illyen erdös és hegyes helyben, mellyeken mindenféle 
nemzetségek egynéhàny orszàg eilen szabadon a hova akarnak, oda mehetnek. Mindazàltal 
meghadtuk erössen, ezutàn is meghadgyuk mint az lugassl banusnak s mint az egyébb 
véghelyen vaiò tisztartoinknak, hogy azokat az latrokat mlndenüt kikerestessék és megbtin- 
tessék. Nagysàgod is hadgya meg az végbelieknek, hogy Ok reàjok vigyàzanak és buntessék 
óket. Ahol nagysàgod irja, hogy afféle latrok ide voltanak, azt nem tagadhattyuk, hogy ide
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Устанак ce међутим рапидно ширио. Лугошки бан Палотић je 
храбрио устанике и обећавао им, да ће кнез Жигмунд ca молдавским 
и влашким војводама и ca угарском војском напасти Темишвар, a 
осим Палотића подстицао je усташе и Валтазар Ватори. Кнез Жиг- 
мунд je имао озбил>ну намеру, да што npe зарати с Турци.ча и да ce 
користи ca покретом српским. Стунио je у додир и ca влашким вој- 
водом Михајилом, a наставио je живо и преговоре о савезу ca царем 
Рудолфом. Ho преговори су ce ови отезали, a ни сталежи нису никако 
хгели да прихвате кидање с Турском, те je кнез био принуђен, да 
непрестано пориче пред Турцима везу ca устаницима. Темишварски 
паша Хасан управи кнезу 1. априла писмо, предочи му рад устаника и 
јави, да су Турци потпуио утврдили, да побуњеници несметано прелазе 
у Ердељ и да су многи од њих лрави Ердељци, те ra замоли, да их 
хвата и казни 8) Батори одговори Хасану као и Синан-паши, лорицао

valok is ncm voltak kOzzütük, de csak Isten tudgya, azok honnan gyiiltcnek egybe. egy ünen 
is, mas honnan is. Nagysàgod elhidgye, hogy itt az mi birodalmunkban scnki oity fó ember 
nincscn sem Geszthy Ferencz scm mas, az kirul nagysàgod ir, az ki afféle latrokat fejecrt 
hàtam megct mcrne tartani, hanem csak azok co magok akarattyàn vadnak, senkitiil nem 
fiignek. Az kiket pedig nagysàgod ir, hogy ide szalattanak, küzüllök értheté nagysàgod, hogy 
cz orszagh* so!; hcgyck. havasak vadnak és affélek mint azokra az hegyekre. crdókrc fogta- 
nak, illyen nyàrl idOn immàr mind éjel nappal ott vadnak, lappognak az ialukra nem mernek 
jönni, fòltalàlhatna, vaiami en tulem lehetségcs, mindenben az athnamehoz és az hatalmas 
csiiszitr parancsolattydhoz tartom magamat. lrja nagysógod, hogy az só hajókat nem akarom 
alù bocsrìtani Lippàra. Senki azt inkóbb nem akarna mit én, ha az sonak kelette volna, de 
mi is csudàljuk, mi legyen az oka, hogy immiir cgy néhAny idóttiil fogva semmi sót innen 

nem szälittottak, meri én azt akarnàm, hogy az hatalmas csriszàr birodalmànak is abbui 
ne tegyen fogyatkozàsa. nekem is hasznom (enne belölle. NagsAgod azért hadgya meg mint 
Mppàra s mint Tömösvära azoknak az kik sóvai kereskednek. hogy jöjenck rea, mi itt min* 
dennek igaz Olég sot adatunk, mert nekiink is abbui volna több hasznunk. ha az sònak keleti 
volna, hogy nem mind vesztegiilana, nem tudom, miert tartoztatnak itt az hajókat, holott 
nekiink semmi sziikségiink nincscn rea, hanem Inkùbb nagysàgod ez mostani Imbonì idónek 
àlapottyrinak tulajdonlcsa, kiért az cellerek nem mernek jarnl és talàn attui is tartanak, hogy 
az mint egyébkor is tórtént, ott alatt mint só vakban s mint egyébb marhàjokban sokmant 
hànvanak, ki, hogy ne törtenyek, nagysàgod vlseltessen gondot rea, mert Itt minalunk sem- 
mibul nincsen brtntasok sem fogyatkozàsok“  (Ibid).

'I  У  ппсму Xacau паше темишв&рског eroju: „Uraknak ura Erdéll vaidànak köszo- 
netemet irom mini jo iiamnak. En fiam immàr egynéhàny esztendótiil fogva onnan fòlletek 
ide az földre szoktanak az latrok mint az hatalmas csàszàrnak mint az szegenységnek kàrt 
tesznck. Ez napokban is zàzlókkal egynéhàny palànk alà jöttek, nagy kàrt tettek. kirul irtam 
vaia az tugassl bànnak, de eó megtagadà, hogy eó hirivel nincsen, az is izené. hogy eó ncki 
azokra az latrokra gondja lészen. de az mit mondot, abban semmi ncm tott. Az latroknak 
utànnok menttink vaia és mind oda az le hatàrokba mennének, az nyllvàn vagyon, még az 
nap is tudgya. hogy azok hi latrok az ti orszàgtokba valók, feó nemes emberek is volta:: 
közOttök, semmi nincsen, az mit meg tudtunk. Zlnan bassa gyakorla kérdezi tiitem, kiesodàk 
legyenck azok, a kik azt a latorsagot eselekették. En az montam, hogy azok orszàg làtrai, 
abban nincscn hire az Erdély vaidànak. Isten tudgya, mindenkor azt irom neki, hogy az ha
talmas csàszàrnak hive, igaza kcgyelmed soha baràtsàgomat nem nézi, az latroknak enge- 
delemmel vattak és az hatalmas csdszàr orezàgànak sok kàrt tesznek. Meg mikor Gyula
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'je, да има додира ca устанком и обећавао, да ће казнити сваког 
учесника у побуни. Ho тих дана долазио je један чауш султанов, no 
имену Амхат, преко Влашке у Ердељ и уз пут дозна за дволичну 
улогу коју игра кнез, na не хтеде ни ићи на двор кнежев, него ce 
одмах ca границе ердељске врати у Цариград. Жигмунда je неугодно 
дирнуо овај догађај, те ce хитно обрати везиру Синан-паши, изрази 
чуђење своје због таког поступка Амхатовог и нагласи верност своју 
спрам султана. Ни Синану није годио у ово време расцеп ca Жиг- 
мундом, јер je аустријска војска опсела у исти мах Острогон и Хатван 
ла су Турци имали на тој страни пуне руке посла. С тога ce Синан 
начини као да верује речима Жигмундовим и замоли ra, да поступа нај- 
строжије против усташа, a он ће јавити порти, да не верује речима 
Амхатовим.*)

Кнез Батори сазове за 12. мај сабор ердељских сталежа у Торду 
и преко својих опуномоћеника покуша, да изради пристанак сабора 
на савез ca царем Рудолфом и на објаву рата Турцима. Један део 
сталежа je био вољан да усвоји кнежеве предлоге, али већина није 
могла да ce одлучи на кидање традицијоналног пријатељства с Typ* 
цима. Сабор вотира додуше све, што je потребно за припремање на 
рат, али реши, да ce с Турцима не почиње непријатељство док год 
аустрнјска војска не освоји Будим. Кнез je журио раскид с Турцима 
највише с тога, што je желио да употреби у своју корист устанак ч 
српски у Банату. Устаници су баш у то доба послали били у ердељски ј 
Београд владику Теодора Тиводоровића10) ca другим посланицима, . 
да јави кнезу досадање успехе, да му понуде престо српског краља 
или деслота и да ra замоле за помоћ. Жигмунд пошаље устаницима

magyar kćznćl volt, akkor Is cz az Kazat tartomànya békességben volt, mostan is efféle latrok 
ött zàszlóval Mardzinan az sokadalma megütöttek es ott sokat levàgtanak, megsebesitettenek 
és elcven is vittcnek el bennek. Az vaidémnak es egyébb törökeknek és minden marhàjokat 
elvittek, kótya vetyére hàntak, enyl sok latorsàgot cselekettek még az palànkba is be izen- 
tenck, hogy harmad napig ki menyenek beiöle, mert azutàn oda is reajok mennek. Azok az 
latrok tobbire mind Gesztl Ferenczhez tartozók, annak vaidai ispanyi vadnak velek, mas 
Erdéii fö embeit is Ismertek meg közöllök. Ez az làtorsig igen sok, tudom, hogy kegyel- 
mednek hirével nincsen, de nem jó kOvetkezik beiöle, semmi jóra nem vélhetni ezt àrutta- 
tishoz hasonló dolog, ez illen latroknak nem kttllénék, ha az oda vaio ispànok, tisztartok, 
cgyet nem értenek vélek, mikćppen eselekedne ezt еб magétul az jobbàgy. En fiam, nem jó 
dolog ez a mit Illyen Idöben cselekesznck, vagyon e kcgyclmetekuek ebben hire, mi legyca 
ennek az oka, ird meg ennékem Igazin az vàlaszt, hogy én is ércscm. Ha az hatalmas 
csàszàrnak hiv vagy, az latrokat meg bUntesd, mert az utólja ennek nem jó leszen, az ta- 
nàcsomat (ogad meg. Az zerdàr én tiilem vélaszt var, egy* napnàl tovàbb az csauzt ott ne 
tarcsad".

•) Одговор Соаавоа je доиесен од Јонаиа Лугошаиина у  ердвљска Ббоград 
22. апрнла 1604. (Ibidem).

>*) Освм владнвв Теодора саомвње ce као вођв срасках устаинм а Доцвј&н 
Pau у  делу Wolfgang! de B«thlen о с. стр. 184.



202

заставу и храбрио их je преко свога изасланика на истрајност.11) 
Турци су видели дволичну улогу Баторијеву, знали су, да ce крај 
свег правдања кнежева корен устанку налази у Ердељу те да му врате 
мило за драго, подигне ce једна чета Турака из места Мудве и нападне 
ноћу ердељско село Бучијану, поубија неколико људи, многе поведе 
у робље a село похара и запали. Батори похита, да писмима од 
16. маја оптужи пред султаном и пред великим везиром Синан-пашом 
ове Турке, a ca себе да скине сваку кривицу ca устанка српског.1*) 
Симулирајући и даље ирнјатељство и верност лрема султану извести 
Батори 23. маја Синан-пашу, да устанак непрестано расте, да су уста- 
ници заузели већ више кастела и поубијали многе Турке, na и једног 
чауша, који je долазио из Београда на кнежев двор.19)

Турска je била у ово доба у неугодном положају. С једне стране 
опсада Хатвана, a с друге опсада Острогона приковаше целу снагу 
турску, која ce налазила у Угарској. Темишварски паша Хасан није 
ce усудио да нападне усташе само ca својим четама, a велики везир

" )  Erdély! orszàggyUlési emlékek, III kötet, стр. 310 и 311; Székely krónika стр. 74 ; 
Katona, о. с. ca. 27, стр. 37. a 38.

•*) Пвсмо Ваторнјево Сввав оаши одвео je Јован Рац. У  њему вслп Батори 
взмеђу другог: „Nagysàgod errül kölletik megtalälnom, hogy ez napokban az hatalmas 
csàszàr Mudvai vitezi itt az ćn birodalmomban egy Buchiana nevii faiurara éjel rei tìtvén. 
egynéhàny artatlan szegény embert megöltek, sokat rabba tettek, az falukat megégettek és 
minden marhajokat, barmokat clhajtottak és naponklnt több afféle kàrt tetelt, rablàst igye- 
keznének tenni az én birodalomban . . .* Ако то Турцв чннв због буцо у  Баиату, онда 
не раде право, јер његова пвје крвввца што су Србв оодвглв устапак; ои je в«*ћ 
иаложно лугошком бану в другвма, да гоие устаилке. Слвчво je в друго nnci o, 
уирављеио султаиу. Ua завршетку овсама молв султааа као в  Свиаиа, да иаложе 
пашв тсиашварскои н осталвм пограничпнм зацонеднш^вма, иека ве дарају у  Ep« 
дељце (Acta publica Transilvaniae).

'*) У  првом делу свога посиа Свиаи иашн, јаиво je киез Ваторв полвтич:се 
новости ua иаставља: .Immàr nagysàgodnak aг levelet megirtam vaia, boesàtani nagy* 
sógodhoz, azonban Illyen hlreim érkezenek, kit talàn nagysàgodnak eddlg màshonnan is érté- 
sére adtàk. Mindazàltal akarom nagysàgodnak én is szokàsom szerint megirni, hogy az ràczsàg 
oda ala az alfoldénn egynéhàny ezeren foltómadvàn, az hatatmas birodalméban egynéhAny 
castélyra rea mentenek, az benne vaiò népet levagtak s minden marhdjokba praedàt hàntak, 
sótt egy csauzt is, az ki az mi tihayénk emberivel ide jeó volt Fehérvàrul, mint az mi em> 
berUnkkel egyetemben megöltek, mostan is naponkint többen gyiilekeznek, ugy anyira, hogy 
lmmar sok ezeren vadnak és nimeth partra is izentck volt és onnan Is sok szolgàló népek, 
katonak és cgyeb szabad legények mentck közökbe, anyira meg erössetenek immàr, hogy 
egynéhàny ezer hadakozó ember sem àrthatna nekik. En ezeket halvàn az hatalmas csàszàrnak 
tartozo [hlvségem szerint mindgyàràst gondom volt reàm, hogy az menyire tülem lehetet* 
oltalmazhasson ttllök az hatalmas csàszàr birodalmat, meghattam az lugassi bànomnak, hogy 
kergesse öket, kiért mostan ismit ujobban ugyan innét udvaromtul is köllet vaiami lovag 
népet boesàtanom oda Lugosra, hogy azokkal egyiitt kergessik és szelesicsek óket és az 
klkkel birhatnak, azokat meg bUnteseék és kàrtul oltalmazzàk az hatalmas csàszàr birodalmùt. 
Anak telette az kik az csauzt megOlték is meghadtam az lugassi bànnak, hogy azokat is 
biintcsse, óket és azon vagyok, hogy mindenben megmuthassam hivségemet az hatalmjs
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Синан паша стајао je још увек ca главном војском турском код Бео- 
града, али није могао ни мислити на угушивање устанка него je морао 
хитати, да ослободи опседнуте градове. Ha порти су држали, да je 
Хасан паша крив, што ce устанак банатски тако раширио те ra скину* 
ca тог достојанства и поставе Софи-Синан-пашу за беглербега теми- 
шварског.

Усташке чете су ce међутим скупљале у градовима Вршцу, Бок- 
чији, Фачету и Моржини na су одавде нападале на околна места. Број 
оружаних усташа нарастао je на 15.000. При крају маја нападну по- 
буњеници град Охат, заузму ra и поубијају посаду, a 1. маја ce упуте 
на град Бечкерек, у коме je било много Срба. Заповедник турски у 
Бечкереку изашље пред усташе неколико угледних Срба, не би ли 
преко њих отклонио опасност, што je граду претила. Међутим ce ови 
изасланици споразуму ca устаницима, да заједнички нападну на Турке. 
Ha то турски заповедник остави град и побегне ca неколицином Ту- 
рака, a устаници потуку заостали део посаде те хтедоше напустити 
тврђаву, но српски становници бечкеречки, бојећи ce турске освете, 
силом нагоне усташе, да оставе један део чета, које ће штитити Беч- 
керек.14)

csàszàrnak. Ezek Igy lévén az csauzt sem merem azon az uton nagysàgodhoz visza bocsà- 
tani, a kin én hozzém jöt volt, féltvén vaiami szerencsétlenségtiil, hanem SencOrc bocsàttam, 
hogy inkàbb békével és bàntàs nélkUl mehessen nagysàgodhoz“ . O b o  uacuo Каторвјево 
je управо одговор ва ивсмо „Soffl Zinan bassae, berierbegi Thömösvariensls", којв je 
наследво Xacau пашу y  том достојааству. Бегдег-бегово načuo гласв: „Uraknak 
urànak Erdély vaidànak köszönetemet irom. Szeretetblil vàio levelet irtam nagysàgodnak, 
ThemOsvàri MusztafTa csauztul arca kérlek, hogy a mint ennek elette baratkoztunk egymàssal, 
mostan Is ugy legyUnk. A mint ezclott, mint az hatalmas csàszàrnak s mint az bassànak irt 
nagysàgod meghlttek igazsàgodat hivségedet arra kérlek, hogy mi szégyent ne valjunk, az 
bassa elött, onnan felòletek vaiami latrok gyUlekeztenek, Ide jöttenek Verseczre, Bokcslàra, 
Faczatra és Mardczinàra és mlnden marhàjokat elvittek. Tudom hogy nincscn hiretekkel, 
hogy enyi sok lator gyiilekezet En fiam egynéhànyszor levelem jott nekem az bassàtul, hogy 
mindenrül irjak neki, meglehetne az ti tületek. hogy az latrok csendességben lennének, de 
mìndenap tobbcn gyiilekeznek, kàrt tesznek, nehezen buntethetnl most meg oket. de az 
mely marhàt, juhokat, lovakat az mi tartomànyukbul clvisznek. azokat itt el nem adhattyàk. 
Az ellenség orszàga is peddig messze vagyon, oda sem vlhetik, hanem ez Hétt Birodalomba 
egymàs között adgyàk eli. Kérem nagysàgodat mint règi baràtomat, en szégyent ne valjak 
hanem to emberidet szolgaidat kuld reàjok, kerestesd meg az latrokat, fogasd meg és biln* 
tesd meg . . Иа нстог ервмвиа сачувано нам je пвсмо „Haidar aghac kihajae Sciaus 
bassae", које почвае ca речпма „Szolgàlatomat irom Erdély kiràlynak. Még mlkor az fàk 
viragoznl keszték, akkor kezdesék az latrok gytilekeznl . . (Acta publica etc.j-

ч ) Томпћ, o. c. стр. 45 ; Katona io. c. си. 27. стр. ;3), a nero тако и fìclhten (o. 
c. стр. 224) пншу, да Србв „coactis non contemnendis copiis — quaedam castella Turca- 
rum, nempte Ohadum, Oobranum et atia In regione Tömöslensi et validis praesidiis et muni- 
tione obfirmata, tmcldatls defensoribus, capiunt, dlripiunt, inflammant“ . И предео око 
Палчева ce ообунво, алн су овде Турцв бвлп оадмоћивјв те 27. naja наиадву и 
поубвјају у  бдваввв павчевачкој велвкв број Срба в вођу »ихова саахију Вукадвиа 
■8 Парте (Л>у6. Стојавоввћ, Старв сраски ааавси a иатпвсв, I I ,  стр. 811).
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После Бечкерека нападну устаници утврђену кулу Ердехеђ, a кад 
je не могоше заузети, нападну Вечеј, заузму град и опколе градску 
тврђаву, у којој je било 50 до 60 турских војника. Посада je нудила 
и тврђаву на предају, али устаници нису хтели да пристану на услове 
ове предаје. У бечејску тврђаву су наиме Турци посакривали велику 
множину блага, na су као услов предаје тражили да могу понети co 
бом то благо. Истодобно нападну устаници и освоје град Тител, a 
како ce баш у то доба кретала војска везира Синан-паше према Остро- 
гону, падну устаницима у руке 13 турских лађа, које су носиле про- 
вијант, топове и муницију за војску Синанову. Устаници поубијају 
Турке, који су били на лађама, један део муниције и провијанта по- 
несу собом, a што не могоше понети, потопе у Дунаву.15)

Нови беглербег темишварски Софи Синан-паша сједини своје вој- 
нике ca четама липовског, чанадског и ђулинског бега те ca целом 
војском, која je бројала 11.000 душа, пође на сусрет усташама. По- 
четком јуна ce сукоби ca бечкеречким Србима али претрпи страховит 
пораз. Срби освојише 18 топова и потукоше Турке тако, да их ce 
свега око 1000 спасло, a међу гтогинулима ce налазио и син Софи 
паше. Остатак војске сједини Софи ca четама свога претходника Хасан- 
паше, који му je хитао у помоћ те заједнички понове нападај на Србе, 
али побуњеници однесоше и овога пута победу, na почну убијати 
Турке на све стране и поубијаше за кратко време, no рачуну једног 
писца, око 25.000 Турака.1")

Устаници су сада били на врхунцу својих успеха. Радосну вест 
о победи јавише одмах и кнезу Жигмунду и генералу Тајфенбаху.

“ ) Ortelius redivivus et continuatus oder Ungarische und Siebenbürgische Kriegshändel, 
so vorn Jahre 1395. biss auf 1665. mil dem Tiircken vorgelauffen, Nürnberg 1665. crp. 148.

■•) Andree Lamberg, Historia von den Empörungen, Köln 1596; Szalay. Das Rechts- 
verhaltniss der Serbischen Niederlassungen zum Staate in den Ländern der Ungarischen 
Krone, Leipzig-Pest 1862 стр. 12; Baronyai Decsi Jànos Magyar HistoriAja lo9^—1598 közly 
Toldy Ferencz, Pest 1866 crp. 102. Томић (y цвгираиом делу ua стр. 21 в 22) пзвосв, 
према пнсму Тајфеибаховом од 10. јуна, уаривљеиом нојводи Матвјп, да ce борба 
в<милл i.-лд места 11 peraja n да je neh у  ирвои боју пао бнвшн п«ша темашварско 
ca сва три óera п само ce сви оашви спасао. У  иеиачком препису Тајфенбахова 
пвсма стоји о томе : „Es wäre ain Mazul bassa mit 11000 Türgkhen auf sy zogen in mal- 
nung, solliches schloss (Бечеј) zu entsetzen, sy hetten in aber sambt seinem sohn gcschlagen. 
also vber 1000 daruon nicht entrunen, darunter sich der sohn auch saluiert. der vatter ist 
aber mit dreyen, beegen, Krutscka, Vidin vnd Mudas todt bliben* (Hungarica aa 15<>4). Овај 
взвештач дакле ипслв, да je иаша хтео Бечеј да ослободв опсаде, док Дечв тврдв, 
(O. с. стр. 10B) да je иаша хтео Србе да иротера из Бечкерека. Да je борбу водно 
Софв оаша впдвмо na вавештаја Ђорђа Раци, којв je, npeua ипсиу геверала Волцо- 
геиа рек«о, да je темвшварско оаша иааао усташе, орв чему му je свв страдао. Ово 
сведочв в Бетлев, којп взреком тврди (о. с. 111- kötet, стр. 230.', да je Софв пашв у 
том боју погонуо сва. Најаад то ce ввдв в нз Деча-јевнх речи, кад велв. да eo 
темвшварскв беглербег аосле aopaaa вратво у  Темашвар в сједввво ce ca оретход- 
ввком својвм тј. ca Хасав аашом.
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Жигмунду су послали трофеје од победе, титулирали су ra ердел>ским 
и српским краљем17) и молили ra, да заузме престо на који су ra иза- 
брали и да им пошаље помоћи, a Тајфенбаху послаше онога истог 
човека, који je и раније водио преговоре с њиме. Изасланик oeai стиже 
под Хатван-9. јуна и саопћи генералу вест о победи, али појединости 
није тачно знао. Идућег дана стигне под Хатван нови изасланик срп- 
ски Ђорђе Рац, који замоли Тајфенбаха за дозволу, да ce може са- 
стати ca надвојводом Матијом. Тајфенбах пошаље Ђорђа ca пропратним 
писмом Матији под Острогон, одакле дојави генерал Волцоген над- 
војводи Мг.ксимилијану 14. јуна вести, које je донео овај српски и;:а- 
сланик.1*)

Кнез Жигмунд je осећао, да je дошло крајње време за искупљење 
задане речи у ствари потиоре банатским Србима. Пошаље npe свега 
једног изасланика no имену војводу Михајила, да буде устаницима ка 
руци и објави преко истога, да fce скорим доћи помоћ. У исто време 
постави Мојсија Секеља на чело одабране војске и пошље ra на rpa- 
ницу државну. Прелаз преко границе није му дозволио, јер би то 
значило отворен рат с Турцима, a на рат ce Жигмунд није могао од* 
важити без пристанка сабора. Шта више, морао je пред Турцима 
одашиљање Секеља да оправда и он je тумачио овај корак немирима, 
које Секељ има да угуши. Да би сталеже приволио на рат с Турцима 
и на отворено подупирање српског устанка, сазове их за почетак 
јуна на сабор у ердељски Београд (Ђулафејервар). Пред сталежима 
држао je кнез натрен говор, преклињао их je и молио у име родо- 
л>убд>а, заклињао их je респектом према кнежевској части његовој. да 
закључе потпору српским устаницима, указивао je на велику опасност, 
која им прети и говорио, да ce то може кадгод љуто осветити, ако 
ову прилику пропусте. Али све настојање na чак и окрутна средства, 
која je улотребио, остадоше без успеха: сталежи закључише 11. јуна, 
да ce још не кида с Турцима.1*)

Чим су дознали, да je на гранииу стигла војска ердељска, no- 
главиие српске Сава бам, Веља Миронић и владика Теодор управе

lf) Цела му je твтула гласила .Az tündöklö és fényességes kiràlynak, Erdélyorszàg 
és Räczorszäg kirälyanak Zsigmondnak, molduvai és havaselfoldi dicsOséges vajdajànak“ eie 
(Samosközy, IV , стр. 35; Katona, o. c. c b . 27, отр. 44).

'•) У  necuy Волцогва ero je : „Vcrrner bringt obbemeldter Ratz, das sich die Rätzen 
vnnd gehuldigten paurn zwischen Ofen vnnd Weissenburg in die 15000 starkch gerottet 
vnnd bereitt vier türgkhlsche schiosser eingenomben, die Turgkhcn, so darinen, nidergehauit 
vnnd des bassa von Temeschwär lager vberfallen, daselbc aufs haubt geschlagen vnnd sein 
bassa suhn gefanngen, sambt ctlich stuckh vcldt gcschtitz neben anderer ansehcnlicher pe\tt 
daruon bracht. Bitten dcmnach gcmeldtc Räzen, Inen allein ain haubt neben notwendiger 
munltion zu khomen zu lassen, getrauen sy inen vili zu verrichten. Inmitcls haben sy inen 
bis dahin selbst aln haubt erwüldt* <Hung. aa 1594).

H; Erdélyi orszàggyulési emlékek, III, kdtet стр. 812; Katona, о. с. стр. 46 в  46.
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Секељу писмо, датирано у Вршцу 13. јуна и писано у име свију cria- 
хија, свих кнезова и целог Српства и хришћанства. У писму je стојало, 
да je војвода Михајило затекао у Вршцу око хиљаду ратника, али су 
позваке чете и из других места, те ће ce за два до три дана прику* 
пити на 5 до 6 хиљада устакика. Сви, који долазе у Вршац, лолажу 
пред споменутим поглавицама и пред војводом Михајилом заклетву, 
да ће верно служити светлом краљу. Ha завршетку лисма моле Ce* 
кеља. да им пошље што npe помоћи.*0) Међутим Секељ није могао 
слати помоћи нити прелазити границе, шта више, кнез Жигмунд je 
joui крајем јуна уперавао султана и Синана. да не стоји нм у каквој 
вези ca устанком.*1)

Ни с друге стране, од генерала Тајфенбаха, нису могли Срби да 
добију помоћи. Имамо поузданих вести, да ce и овде озбиљно pa- 
дило на шиљању помоћи и већ je за вођу помоћне војске одређен 
био Фрања Балаша,’9) али je сав изглед, да одлука о тој ломоћи није

*°) TOrténelml Tàr aa 1901. годаву (Vegyes közlesek, Levéltàrl kutatàsok, közli dr. 
Vass Miklòs) стр. 444; Katona, 1. c; Dr. Szentklóray Jenó, A becskereki vàr, Budapest 1886, 
стр. 39.

*') Иреко плашког војводе Мвхајнла аошаље киез Батора једио пасмо, дата* 
pano 21. јуиа султану a у  ппсму нзиеђу другог јави „ . . . Azt is adhatom hatal- 
massàgodnak irtéssére, hogy a mit Itatalmasségodnak oda föl Is mcgirtam mlndenfelöl, Itt 
az én orszagom kirul Is mind illyen hadl és haboru ldóben nem csak ellenségek, hanem 
egyebb sok gonoez emberek is tómattanak, kik immàr is nagy dulàsokat, égetéseket, puszti- 
tàsokat és egyébb sokféle gonoszségokat, szertelenségeket cselekettenek és most is csele- 
kesznek az hatalmassAgod orszàgiban, ugy adgyak blzonnyal értenem, hogy szlnte onnan 
felöl az nimeth partrul az nimetck had&bul jöttenek aM vaiami haramiak és az fold népet 
kiviltképpen az ràczsAgot, ki ThömösvAr tùjén DunAn innét vagyon. azok t&masztottak föl. 
kik anyira megis sokasottak volna, hogy immàr udgyan haddal j&m&nak és naponkent lob- 
bültön tòbbulnénck és ide mi felénk is szàndékoznànak, kik eilen ennékem is igaz Olég 
vlgyézàsom volt, hogy enylre nc mehettek volna eló dolgokban, de mind illyen erdöe föl- 
dön nehez kikcrcsni is efféle dolgoktul megfogni öket, mindaz&ltal most is ugyan azon va* 
gyok, hogy a mint jobban Ichet cllenck àljok mint lovagot. gyalogot bocs&ttam oda az vé- 
gekbc. hogy kergessék, fogdossàk és btintcssék óket. Az kik innét az én birodalmambul 
mint hogy az gonosz emberek mindenütt taUHtatnak oda közökbe adtak magokat, azokban 
eddig Is sokat megbüntettem, most Is mindenüt kergettem Óket. semmit hàtra nem hagyok 
bene . ■ ИдуКег дапа, 25. јуна, писао je Cnuau паши „ ha szcrencséjére, kit 
igen akarnék, ezt az én Icvelemet mcgadyiik nagysàgodnak, igy ércse nagsàgod, hogy ide 
kl Tömösvär felé és az Duna mellctt vaiò föld is igen meghàborodot, az kòzség mindenütt 
foltémadott és az edig sok hcllyeken sok gonoszsàgokat és szcrcntcsélenségeket cseleket
tenek, kik között minden felól vaiò csavargó gonosz emberek valahonnan ki fölkellhetett, 
miot az nimeth partrul s mint az mihozzónk tartozò (öldriil is, mint illyen hadi és héborù 
idóbcn igaz ölegen voltanak, kik eilen mi is valamlt tudtunk, ez idelg mindeneket meg 
pròbÀltunk mindenütt kergettuk, fogdostattuk és büntetettük óket . . . (Acta publica et«*.).

Ратал савет падаје I. јула палог „Christoff Teufenbach, per bericht wegen 300 
hussarn vnd 100 archibusier, so den Rätzen zu hilf geschickht werden sollen"; аатнм пстог 
даиа „Vom Simone Forgach wierl bericht begert, wie dem Francisco Baiassi mit dem 100 
archlbuslern vnd 300 huesam zu ainem zuesprung der Ratzen eilendt aufzukhomben* ■ I I .
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извршена, јер су у то доба настале тешке прилике за аустријску 
војску. Синан стиже под Будим ca својом војском, a с друге стране 
ce приближавале татарске помоћне чете, да заједнички нападну ау* 
стријску војску, која je опседала Острогон. Опсаду Острогона. запо- 
чету још при крају априла, предузео je надвојвода Матија ca 35.000 
л>уди и већ после неколико дана отворе му градску капију Срби те 
уз њихову помоћ потуку хришћани око 60 турских војника, који ce у 
граду налазили и лочну опседати тврђаву градску. Тврђаву су Турци 
храбро бранили, поубијавши најпре све Србе, које су у н>ој затекли. 
Сав напор аустријске војске није могао да принуди посаду на предају.*5) 
Ha глас о доласку Синан-паше позове надвојвода Тајфенбаха, да 
дигне опсаду Хатвана и да похита ca четама под Острогон. Битку ca 
Сикановом војском није Матија ипак смео подузимати него остави 
Острогон и повуче ce испред нелријатеља.

Доласком турске војске у Угарску и повлачењем надвојводе Ma- 
тије решена je судбина буне банатских Срба. Будимски паша и те- 
мишварски беглербег Хасан паша млађи, који je наследио Софи-пашу, 
прикупе ca свију страна голему војску и пођу почетком јула на 
усташе.*4) Турака je било око 30000, који ce сукобе у близини Беч- 
керека ca једним оделењем побуњених Срба, Мађара и Румуна од 
4300 душа. У неједнаком боју претрпе хришћани ужасан пораз. Из 
покоља je, како један писацтврди, изнело главу свега око 300 усташа. 
Остале чете усташке биле су расуте те су их Турци једну no једну 
нападали и освајали од њих градове. Једно оделење побуњеника за- 
моли од кнеза Жигмунда хитну помоћ a кад je не добише, поделе 
сами пред Темишваром мегдан с Турцима и подлегну у борби.15)

јула „An Valentino Prepostuary wegen der Ratzen, Slcbcnbürger vnd weida ln der Moldau* 
(Prot. Reg. au 1594); под датумом 10. Јула забележено jo у  Prot. Exp. aa 1&94. ово 
„Simon Forgatsch, per der Tartern ankhunfft, ersetzung Erlau vnd des Baiasi hilflalstung zu 
der Ratzen intent*.

n) Tòrténelmi Tàr aa 1902. годвну, стр. 580; Gróf Illéshàzi Istvàn nàdor Foljegyzései 
15У2—lo03. és Hldvégi Mlkó Ferencz históriaja 1594—1613. Bàró Sàmuel folytatàsàval, kòzli 
Kazinczy Gàbor, Pest, стр. 9.

u) Upeua белешци једног летопнсца оплев.еи je Бечкерек у  попедељак 10. јуна, 
те сс ирема томе тада догодвла п бптка с Турцвма (Л>. Стојаиооић, Огарп сроска 
заввсв в матпвсп, I I I ,  стр. 84). 10. јуил je те годвие аби.тл бво у  аоиедељак, али ce 
и п а к  овај датум ие може одржатп. Muoro je блпжв вствив другв летопнсац, војв бележи, 
да су Турцн чаувелв в опленплл Вечкерек 10. јула ua дав си. Тниотија (Гласинк 
срп. ученог друштва, кш. 53, Београд 1883, стр. 111). Ho ии ona бвлешка ипје по- 
уздава, јер св. Тииотије ве оада 10. јула uero 2Ј. јуна.

u) Baronyai Decsl Jànos, o. c. стр. 106; Bethlcn, o. c. I I I ,  стр. 23в, 313 н 314; 
Fessler-Klein, o. c. IV , crp. 26. По једпом аагшсу ухватио je теившварскв паша вршачиог 
владпку a дао ra je жпвог одератв, затвм креие турску војску ua Карту, нападне 
тамошње чете сроске, раабвје вх в убаЈе војводу српског Јанкула (ЈБ. Стојавоимћ,
о. с. I I ,  стр. 311'.
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Ko je од усташа изнео живу главу, хитао je или у Ердељ или у горњу 
Угарску, да под аустријском или ердељском заставом настави борбу 
против Турака. У једном извору изреком стоји, да су од Срба, који 
су избегли погибију код Бечерека, н>их 400 ступили у аустријску 
службу,**) a од оних, који ce спасоше у Ердељ, насели кнез један део 
у Тевиш и постави овде владику Теодора за православног епископа.*’ » 
Турске чете су сада пустошиле, палиле и пљачкале незаштићена српска 
села све до реке Мориша.,в)

Средином јула био je цео Банат у рукама турским. Још неко 
иреме држали су српски устаници из Ердеља град Фачет, који je био 
на граници ердељској, но почетком августа наложио je кнез Батори 
Србима, да мирним начином врате град Турцима. Тајфенбах јави 7 
августа надвојводи Матији о предаји Фачета и дода ca своје стране. 
да je ова предаја јасан знак, да ће Ердељци држати с Турцима.1*) Тај- 
фенбах међутим није имао право, јер ce још у току ове године Ба 
тори л>уто осветио оним великашима, који су му сметали да прискочм 

рбима у помоћ,*0) затим je склопио савез ca Рудолфом и узео за 
жеиу Марију Кристину, кћерку надвојводе Карла (венчање ј л  одржано 
6. августа 1595.), те ступио у рат против Турака. Ho већ rrfl званичне 
објаве рата одиграли ce крвави сукоби ма ердељском земљишту. Првих

**) Неки Уалати (Satathy) јавв -U. септембра 1594. годиме нз Велнког Bapa;n 
Ђорђу Палфију измсђу осталог „Erinder euer gnaden auch hiemitt, dass der bassa vom 
Temeswar sei mitt denen Türggen aus Giula, Lippa, Chanad vnd Jeneo diesem profiandt 
schiffenn entgegenkomen gewest, aber sy seint durch dene armen Razen gar hartt geschlagen 
vnd welche von denen Türggen hinwegkhomben, seint auch gar sehr vnnd hartt verwundt 
worden. Da die arme Ratzen vndter Betschkereke geschlagen gewest, seint damals auss inen 
bei 400 hieher ankhomben. Jetzt seint aber dieselbigen wieder zu den ändern hinelngeschikht 
vnnd inen von mir sowoll im irer durchlaucht als euer gnaden nahmen ain guetter trost 
gegeben worden vnnd mir zweiffelt nicht, weill jetzt die partheische herr schon ausgethilgt 
seintt, vnnser herr werde alles nunmehr schon zum besten schickhen, dann vorhin seint auch 
diese den armen Razen zuwider gewesen, damit sy nicht haben auzstraiffen* (Ратнв apxuu 
y  Бечу, Feld-Acten за 159K lipeua томе ce спасло из иогнбије Сечкеречке виик* 
усташа uero што Деча тнрди {о. с. стр. 107.)

•*) Sz&zadok за 1886, Tövis és vidéke, стр. 313.
*•» Katona (о. с. св. 'Si, стр. 47) велп. да je садиастало ниого теже ропсгво nero 

што je бвло. Wcidenfeld L. (Historica narratio quorundam gestorum Sigismundi Bàthori) b i m i i

*да je устанак тако крваво угушеи, да je искоре&ено п вме српско у  оном предслу.
м) У ивсху вели Тајфенбах „Die Siebenbürger haben das schloss Fayzat, welliches 

die Rfltzen elngenomen, den Türggen wieder übergeben. . (Feld-Acten aa 1594). Срби cy 
0НЛН огорченп ua £рдел>це, што cy нх оставилв ua цедалу, али фрањв IV cTojv. 
главиом ааиоведнпку ерд^љском, пође прв крају 1694. годиие aa руком, да српске 
ративке правуче у  вериост киезу Жигмуиду (Dr. Veress Endre, CarrUlo Alfonz jezsuita- 
atya levelezése és iratai 1591—1618, Budapest 1903. crp. 79).

Erdélyi orszàggyUlési emlékek, ili. kötet, стр. 458. Главие аротавиаке своје даде 
киез ооубвјатв: Валтавара Баторпја дао je уморвта, a Јоваиу Ифју, затам тројадн 
Кеида-jà, Јонаиу Вориемиси u другвма даде одрубвтв главе.
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дана 1595. године пустошили су земљиште горњег Баната, Ердеља и 
Влашке 50.000 Татара. Влашки војвода Михајило ca својим и ердељ- 
ским четама потуче најпре Татаре a затим порази Ферхат-пашу код 
Никопоља.*1)

Аустријско-турски рат je текао с променљивом срећом. Никола 
Палфи заузме Ноград од Турака, затим нападне Острогон и ступи у 
преговоре ca острогонским Србима, да поубијају Турке, који су чували 
капије градске и да пусте у град хришћанску војску. Уреченог дана 
нападне Палфи на другој страни град те док су Турци одбијали јуриш, 
отворе Срби градску капију. При освајању тврђаве први ce попео на 
зидове веспримски капетан Радић. Међутим Острогон не остаде дуго 
у хришћанским рукама; наскоро ra Турци преотму, a услед кукавног др- 
жања грофа Хардека, падне и Ђур у руке Синан-паше (септембра 1594"). 
Идућа година била je срећнија. Честити војвода Карло Мансфелд 
освоји једно за другим Острогон, Вац и Вишеград, али своје успехе 
плати животом. У исто доба кнез Батори, чију врховну власт признаше 
20. маја 1595. влашки и молдавски владари, крене војску у Влашку, 
где заједнички ca влашким војводом Михајилом дочека Синан-пашу. 
Код града Ђурђева на Дунаву дође до битке, у којој Турци претрпе 
пораз. За то време Ђорђе Зрињски ca друговима заузме на југозападном 
попришту градове Бабочу, Петрињу, Храстовицу и Гору.

У Турској ce у то доба догодила иромена на султанском престолу. 
Почетком 1595. умре султан Мурат и за владара дође његов најстарији 
син Мухамед III., који на глас о поразу Синанову код Ђурђева одлучи, 
да сам поведе војску против хришћана. Ca 150.00 војника упадне у 
Угарску и удари прво на Јегар, који издајством немачких чета 13. ок* 
тобра 1596. освоји.83) Надвојвода Максимилијан сједини своју војску 
ca хришћанским четама кнеза ердељскога и кошичкога капетана Taj- 
фенбаха и дознавши за пад Јегра, улогори ce код Мезекерестеша, 
очекујући непријатеља. 23. октобра дође до сукоба. Султан изашље 
тога дана 40.000 војника, но хришћанска војска ове победи. Идућег 
дана удари сам султан ca целокупном војском својом на хрншћане, 
али ови и сада потиснуше Турке. Поједине чете турске eefc су почеле 
бегати и сам султан ce спремао на узмицање, a војска хришћанска, у 
уверењу да je победа већ извојевана, расу ce у пљачкање. Овај тре- 
нутак вешто употреби турски паша Цикала, нападне ca својим оде- 
лењем изненађене хришћане, унесе међу њих забуну и страх те пораз 
турски претвори у пораз хриш^ански.

•*) Hurmuzaki, о. с. Vol. XII (1594—1602) Bucuresci 19Ш. стр. 31 и 77).
Isthuanffi, о. с. стр. 406.

**) у *  оосаде Jerpa оошље ааловедвнк Њ *рв Ннколу Р&ца вадвоЈаодн Максн* 
милвјалу. да замолв 1000 вешака у  покоћ (Katona. о. с. стр. 318).

14



XV.

ОД-БИТКЕ КОД МЕЗЕКЕРЕСТЕША ДО МИРА HA 
УШЋУ ЖИТВЕ.

(1596— 1606).
За време српског банатског устанка 1594. г. и непосредно после 

њега излазе на површину три личности, које ће кроз читав деценијум 
f и дуже да воде главну реч међу Србима у Угарској. Први je Ђорђе 

Рац-Сланкаменац, човек ниског рода, који je неко време служио као 
коњушар ердељског магната Јована Ифју и касније добио плаћу на 
четир коњаника. За време банатске буне водио je преговоре у име 
устаника ca Тајфенбахом, a no свој прилици и ca кнезом Жигмундом 
Баторијем, који ra наскоро узе у своју службу и пошље ra као свог 
изасланика Татарима и касније влашком војводи Михајилу. У ово je 
доба био Рац већ у годинама. Други je војвода Марко, назван дели- 
Марко, младић, који je уживао велик углед међу Србима,1) a трећи je 
Сава Темишварац, чија улога почиње ca ратовањем кнеза Баторија 
против Турака.

Батори ce у свом ратовању непрекидно ослањао на српске вој- 
нике, који су имали више искуства и окретности од других. Кад je 
1595. на почетку ратовања Баторијев војвода Ђорђе Борбељ напао на 
Липово,*) освојио ra je заједно ca Шољмошем и ca још четир градића 
у околини, али уз помоћ лиловских Срба, који су сачињавали поло- 
вину турске посаде у липовској тврђави. Па и остала места, Борошјене, 
Чанад, Нађлак, Вршац, Фачет, Панкоту, Еперјеш и Арад задобио je

*) О пореклу војиоде Марка аиамо врло мало. У  молби својој. коју јс августа 
1611. уоравпо на краља Матију, иоавва ce на заслуге своје н велн, да je борећи ce 
da аустрпјски дом магубио све сноје ииале н иролио крв своју, а браћа и родвтел»н 
његови жввот взгубнше (Hurmuzaki, Documente privitóre la Istoria Romanilor, Volumul 
IV, partea !, [1600—1649), Bukuresci 1882;. Да je Марко y  ово доба бпо још илад човек, 
сведоче пам сачувапн сооменидп na взие||у другвх в взвештај Даввда Унгпада 
цару Рудолфу 30. октобра 1600., где хшше : „Well aber der Marco waida, ein feiner 
Jüngling . .  .* (o. c. crp. 375). Ha внше мест* иааавају взворв дела Марка Дубровча- 
вок, једаи ra пасац зове Сегедпвцем, алв je тешко установвтв, да лв ce овде радв 
о једној плв о две особе.

У  једвом взвештају од 24. јула 1596. паше, да ce војска ердељска вал&ав 
ведалево од Темвшвара. Вођа joj je Ђорђе Борбел», хоие даномвце ирвдолаве мпогв 
Србв (о. с., Vol. Ш ,  стр. 241).
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Батори тек уз издашну потпору тамошњих српских становника.*) Да 
би умножио број српских ратника, прими Батори једну групу Срба, 
на броју 10.000 душа, који ce доселише фебруара 1596. из Турске под 
окриље кнежево. Уз пут су ови Срби поубијали неке чете јаничарске 
и њиховог поглавицу, a сјединивши ce ca ердељском војском, стадоше 
одмах крстарити no турским крајевима, пустошећи и убијају^и све до 
Темишвара.4)

Почетком јуна 1596. крене ce кнез Батори, да освоји од Турака 
град Темишвар. У војсци je имао много срлских ратника, међу осталима 
су били Ђорђе Pau, дели-Марко и Сава Темишварац. Уз пут снабде 
храном Липово и Фенлак, a 9. јуна стиже пред Темишвар и опколи ra 
идуЂи дан ca свих страна. Ca севера je био Гашпар Корниш, ca запада 
су заповедали ердељским четама Алберт Кирал» и Стефан Толди, a ca 
истока и југа постави ce кнез Батори ca својим оделењем. Срби те- 
мишварски отворе одмах капију од српског дела града (Raitzenstadt), 
у који уђу ердељске чете. 17. јуна заповеди Батори јуриш на тврђаву 
градску, али Срби не хтедоше јуришати него само Мађари, који буду 
одбијени.*) Неуспех овај и вест, да опсађеном граду хита у noMofc 
београдски паша Хасан, принудише кнеза, да дигне опсаду и да ce 
врати у Ердел>.

Дели-Марко je на челу једне чете српске ратовао уз осталу ер- 
дељску војску, али je врло често упадао у турске крајеве na je на 
своју руку робио и убијао Турке. При свима овим сукобима показао 
je одважност у необичној мери. Ha њега и његову чету ce без сумње 
односи и она вест, да су под крај 1594. године 500 Срба упали у Турску, 
све до Једрена опљачкали и силно благо задобили.*) После опсаде 
Темишвара пролазио je Марко ca својом четом no турским крајевима, 
хватао je натоварене лађе, робио трговачке караване и на све могуће 
начине досађивао Турцима. Више пута je прелазио преко Дунава у 
Бугарску na чак и преко Балкан-планине, те je с оне стране њене. 
пустошио околину реке Марице. Ово je чинио нарочито онда, кад би 
дознао, да je турска војска отишла у Угарску. С пролећа 1596. прешао 
je ca 1500 војника Дукав и напао на град Плевну. Понео je отуд плена 
у вредности 400 хил>ада шкуда, ухватио je 70 Јевреја и 400 Турака ca 
супругом и сином турског заповедника у том крају.т) Једном je ме- 
ђутим и Марко љуто страдао. С четом својом протера бега кладовског,

*) Szàzadok aa 1884, Székesl Bercsényl Imre, közli Thaly Kàlmén, стр. 199.
4) Ortelius Redlvivus, стр. 1S9.
•) O. c. crp. 196 ; DécsI, o. c. crp. 257 a 260.
*) Rbcuo беа потпнса, управљево 20. децембра 1694. вз Кошвца ва геверала 

de Orazia (Feld-Acten за 1694); Dr. Vincent Makouchew, Monuments hlstoriques des slavcs 
meridionaux et de leur volsins, 2 volume, BelgTade 1882, стр. 71. Qo другом аавештају 
ааузеди cy Србв том првджвом в СофвЈу (Hurmuzaki, о. с. XI, стр. SOI).

») О. с. Vol. III, partea II (1576-1600), Bukurescl 18S7, стр. 197.
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пређе Дунав и стане робити no Бугарској. Ber кладовски прикупи no- 
велику војску и дочека дели-Марка на повратку, поубија му скоро све 
другове, a Марка рањеног зароби и пошље у Цариград.8)

Нестални и неурачунл»иви кнез Жигмунд Батори набрзо после 
венчања ca надвојвоткињом Маријом Кристином науми, да ce растави 
ca женом и да ce повуче ca управе Ердеља. T o k o m  1597. преговарао 
je ca Рудолфом, нудећи му Ердељ и тражећи у замену за њега хер- 
цештва Опелн и Ратибор. Рудолф пристаде на услове Баторијеве, на 
што овај сазове сталеже ердељске те и њих приволн, да признаду 
Рудолфа за владара и у априлу 1598. оде из Ердеља. За намесника 
свога у Ердељу именује цар Рудолф надвојводу Максимилијана, али 
још овај није у Ердел» ни приспео, кад ce Батори августа месеца створи 
у Колошвару, где уз помоћ свога ујака Стефана Бочкаја заузме по- 
ново престо ердељски. Ho ова влада трајала je кратко време, јер у 
сред планова, да раскине ca Рудолфом и да ce помири с Туриима. 
замрзне Батори изненада владање и пошље Бочкаја цару Рудолфу да 
поведе нове преговоре о уступању Ердеља. Бочкаји склопи споразум 
ca Рудолфом, али још npe него што ce вратио кући, кнез Жигмунд 
промени своју одлуку, измири ce ca својим рођаком Акдријом Бато- 
ријем и преда му 17. марта 1599. ca пристанком ердел>ских сталежа, 
управу Ердеља, a сам ce склони у Пољачку.

Влашки војвода Михајило, савезник Жигмундов у рату против 
Турака, употреби забуну и немире турске 1598., да поведе војну експе- 
дицију у унутрашност Турске. Пре тога je успео, да за своју акцију 
придобије и многе српске војнике. Узео je себи за секретара Јована 
Paua од Тевиша, човека, који je знао латински, a био je вешт и fcn- 
рилским словима, којима су ce то доба Румуни служили не само у 
друштвеном cao6pafcajy, него и у верском погледу, јер су ca право- 
славном вером примили и славенску службу божју.*) Ha двору Миха- 
јилову налазио ce сада и Ђорђе Pau Сланкаменац, ca великом четом 
српских војника. Овде у Влашкој ce Ђорђе и оженио; венчање ce н>е* 
гово обавило јануара 1597. године.10) Док je турска војска безуспешно 
опседала Велики Варад, упадне Михајило год. 1598. ca својим људима 
и ca Ђорђевим српским ратнииима у Турску. Свега je имао на 6000

•) Szamosközy Istvän, TOrtćneti Maradvänyai 1565—1603, kiadla Szilägyi Sändor, II. 
kötet, Budapest 1876, стр. 148. Према једоом иавештају Августа Навв-а ааробво je 
делн-Марка Махмут-паша у  иовембру 1600. Турцв су ce вевамерао радовали зароб- 
д>ењу овог јунава. Двлв-Марку je, тако тврдв Навв, плаћао војвода Мжхајвло 300 
талвра мееечво. Навв раалвкује два делв-Марка: једвог делв*Марка Дубровчаалиа, 
кога je Махмут-паша ааробво в  дели-Марка вз Кан>вже, кога je Мехмед Сат«рџв 
пређашњвх годвва убво (Hurmuzaki, о. с. IV , стр. 34 u 35).

*) Szamosközy, I. с.
*•> Hurmuzaki, о. с. XI, crp. S83.
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војника, које ca необичном брзином пребаци код Никопоља преко 
Дунава, нападне и потуче бега кладовског и врати ce у Влашку.11)

И у ердељске догађаје умешао ce војвода Михајило. Кардинал 
Андрија Батори заузме према споразуму ca кнезом Жигмундом престо 
ердељски, те Аустрија би принуђена, да оружјем прибави вредност 
уговору, склопљеном ca Бочкајем. Цар Рудолф позове војводу Михајила 
да нападне на Ердељ,1*) на што овај ca великом војском, у којој je и 
опет било много српских ратника, на челу ca Ђор^ем Рацом,1*) упадне 
у државу Баторијеву и у близини Сибиња потуче 28. октобра 1599. ro- 
дине до ноге војску кардиналову. Сам кардинал изнесе главу из покоља, 
али ra у бегању ухвате противници и убију ra. Истодобно je погинуо 
и секретар војводе Михајила Јован Рац. Њега су Мађари кнеза Андрије 
били заробили, али ra на заузимање војводино пустише у слободу, 
но он још исто вече пребегне својевољно кнезу Андрији и даде му 
тачне податке о војсци Михајиловој. У битци код Сибиња ухвате Раца 
Михајилови људи и Михајило му даде одсећи ноге и руке те у грозним 
мукама испусти душу.“ ) Напротив je Ђорђе Pau истрајао ca својом 
четом уз војводу и овај ra пошље средином деиембра као свога no  
сланика надвојводи Матији.11)

Међутим Михајило joui није био на врхунцу својих успеха.1*) С 
пролећа 1600. године зарати он и ca Молдавском, камо ce склонио 
био кнез Жигмунд. У војсци, с којом ce војвода кренуо на Молдавску, 
било je 4000 Срба коњаника на челу ca дели-Марком,|Т) који ce спасао

“ ) Szamosközy, о. с. стр. 191 ; Illéshàzy велв, да je Мвхајвло вмао 12.000 војввжа 
a да je довео вз Турскв у  опустошене крајеве Влашке 40.000 хрнтћава (Gróf Illéshàzy 
Istvàn nàdor fOljegyzései 1592—1603 és Hidvégi Mlkó Ferencz Hlstoriàja 1594—1613 crp. 36)#

**) Преговоре вамеђу војводе Мвхајвла в цара Рудолфа водво je Ђорђе Рад, 
воме je цар дао 18. вовембра 1698. слободаа оролаа (saluus conductus) као влашком 
□осланвву (Hurmuzaki, о. с. Ш, стр. 814).

■) Szamosközy, о. с. I I ,  стр. 838.
ч) Szilégyi SAndor, Erdilyl orsziggyUlési emlikek, IV  kötet, Budapest 1878, crp. 99 ; 

Szamosközy, o. c. IV, crp. 111.
u) O. c. crp. 455 B 460. Војвода je већ y  o»o доба вмао двферевцвју ca Бечом, 

те je вадвојаода Матвј» вастојао, да прево Раца првволв в Махајала ва споразум 
(TOrténelmi Tàr aa 1888, Regestik Mihàty vaida tOrténetéhez, crp. 735; TOrténelmi T ir aa 
1884. crp. 63).

*•) Војсна Мвхајвлова авмовааа je y  Ердељу y  пределу вамеђу Деша, Кевара, 
Сдмошујвара в  Бвстрвце в  савремевв запвсв су оунв јадвиовања, каво je велвв 
намет вмао варод да сносв нздржавају^н војввве Мвхајвлоае. Град Бвстрвца морао je 
да хравв 2000 српсвах војввва све до поласка њвхова у  Молдавсву, у  Дешу (Dees) 
je таборовао одабаша Петао ca 1U00 Срба в т. д. (Hurmuzaki, о. с. X I I ,  стр. 932 в 
966). Заповедавв српсках чета у  Бвотрвцв je бво капетав Мвхајвло Рац, a оивх у  
Кевару обервапетав Павле бав (о. с. стр. 141 в 679). Прв поласжу у  Молдавсву мвогв 
од српсвжх ратввка ве хтедоше aa време свог одсуства да оставе своје жеве в децу 
у  Ерде&у вего вх ca сввиа стварвма, које су моглж поветв. послаше ва влашку 
граивцу (о. с. стр. 891).

,f) TOrténelmi Tàr за 1884. стр. 381.
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био од турског ропства. Ha отпор није Михајило нигде наишао те ce 
већ 16. маја налазио у престоници молдавској Сучави. Прогнавши 
молдавског војводу присаједини његову државу ca својом na ce врати 
у Ердељ. Али крај свију ових успеха je моћ Михајилова била кратког 
века. У Ердељу ce набрзо дигне племство против њега и позове у 
помоћ Ђорђа Басту, заповедника аустријског у горњој Угарској, који 
je нерадо гледао, где војвода себи присваја ердељску кнежевину. Баста 
дође с војском и код Мирислова потуче 18. септембра 1600. Михајила 
и истисне ra из Ердеља. И у овом боју je учествовао велик број 
српских војника.1*) Баста похвата у робље фамилије оних Срба, који 
су служили под војводом и овај ra сад замоли у писму од 12. октобра, 
да пусти жене и децу његових бојара и Срба и да им врати одузето 
имање њихово.19) Срби, присталице војводине, држали су ce још неко 
време, али кад крајем септембра потукоше Мађари липовску српску 
посаду, пређоше и легла српска, Липово и Јенопоље, затим крајеви у 
Поморишју према Дромбару, на аустријску страну.10)

Сабор ердељски, који ce састао 21. јануара 1601., дисао je великом 
мржњом против Срба и расправљајући, шта да ce учини ca Србима, 
који су служили под Михајилом, закључно je, да Баста има одржати 
смотру над тим Србима и за које пронађе, да им ce не може ни у 
погледу храбрости ни у погледу верности ништа приговорити, да no* 
стави на границу, a остале да насели no местима изван Ердеља и да 
no цену живота не смеју доћи ближе Ердељу. Исто тако имају ce из 
државе прогнати сви остали Срби, који ce налазе у служби код пле- 
мића као земљорадници.*1) Овим закључком ce хтело племство осве- 
тити Србима за њихово држање, али Баста није извршио жељу сабора, 
шта више, Срби постају наскоро главни ослонац његове владе у 
Ердељу.

Војвода Михајило ce ca остацима војске повлачио после пораза 
према Влашкој те ce код Фогараша сједини ca војском Бабе Новака 
и дели-Марка, који ce вратише из Молдавске, али ce не упусти у даље

*•) О. с. стр. 291. Хурмузаки (Documcnte pri vi tore, Vol. IV, partea I, стр. Hfe) велв, 
да ce делв Нархо тек код Фогара^а грвдружво ca својвх 2000 српских к о њ &в к х а  
аобеђеаом војвода.

**) У  писму cbou, датврввом ,ех castris in valle Kirko“  пвше Мвхајвло «Endlichen 
bitt Ich, eur gnaden wollen befehlen, damit doch (vnserm beschluess nach) meiner bojam 
vnnd meiner leute auch der Ratzen ihre weiber vnnd kinder sampt ihrem güet einmal frey
gelassen möchten werden" (Hung. aa 1600). Баста je в  сам вастојао да прввуче Србе 
ua своју страау те je 1. овтобра 1600. вз табора на редв Олтв авдао прохдамацвју 
»Oenerosis, strenuis, egregils et nobUibus dominis Baba Nowak, caeteriaque capitanels, cen* 
turionibus, ductoribus ac vniuersis mllitibus haidonum et Rasdanorum in exerdtu Michaelis 
valvodae exlstentibus etc.* У  орокдамадвјв велв, да ће вх све првнвтв у  службу ж 
ваградвтв вх (Basta György, Leveiezése és irataf, Budapest 1909, стр. 423).

**) Hurmuzaki, o. c. XII, crp. 1047 в 1077.
•*) Erdilyi orsziggyUJési emlékek, I V t crp. 581.
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ратовање него ce нагоди мирним путем ca Бастом. Овај je мир био 
врло нуждан, јер ce на другој страни јавила још већа опасност за 
војводу. Пољаци упадну у Молдавску, протерају отуд чете Михајилове 
na насрну с војском и у Влашку и после крваве битке 20. октобра 
1600. победе и протерају војводу, који сада побегне у Праг и замоли 
ломоћи у цара Рудолфа.**) Ca војском пољачком врати ce и кнез 
Жигмунд, на што племство ердељско остави одмах Басту и почетком 
фебруара 1601. пристаде уз свог старог кнеза. Жигмунд разасла позиве 
и српским војницима, али изгледа, да ce Срби нису одушевили за 
његову акцију. И сам Баста падне у руке Жигмундове, те ra овај баци 
у први мах у тамницу, али ra ускоро пусти на слободу. Жељан освете 
прикупи Баста у горњој Угарској војску, позове из Прага војвоау 
Михајила те заједнички кренуше војску на Батор ja, с којим ce сукобе 
3. августа код Нађгорослова и хаметом ra потуку.

Чим ce Михајило појавио у Ердел>у пристане одмах уз њега Ђорђе 
Pau, кога je дотле Баста држао у затвору у Сатмару и касније у Ке- 
вару*9) a тако исто и дели-Марко, те су учествовали ca својим четама, 
које су на брзу руку прикулили, у овој битци. После битке нападне 
Pau на Ењед и спали га.м) Баста није веровао у искреност Михајилову. 
Bojao ce, да ће он, ослањајући ce на српске и влашке чете своје, које 
су сваким даном све то веће бивале, придржати Ердељ за себе, na 
19. августа даде мучки убити војводу и одрубити му главу. Присталиие 
Михајилове обузе страх на вест о убијству његову и ништа им не 
преостаде него да ce подложе Басти,*6) који сада поче сам управљати 
«■нежевином и то тако окрутно, да je пропиштала земља ca његове 
тираније. Баторм покуша уз турску помоћ да ce поново дочепа кне- 
жевског престола, али набрзо ce измири ca Рудолфом и оде за навек 
из Ердеља.

После смртм еојводс Мгхајплд изаберу његови бојари ca при- 
станком Бастиним Шербана Радула за војводу влашког против војводе 
Симона, кога су поставили Пољаии иза победе над војводом Миха 
јилом. Шербан ce ca српским и влашким четама својим упути у 
Влашку, где je после дуге борбе успео да потисне свога противника 
и да у септембру 1602. уђе у престонииу Трговнште.

Споразум ca кнезом Жигмундом још није донео потпун мир Ер- 
дељу јер je Баста морао најпре да савлада неколико великаша угарских,

'*) Цолазећв у  Праг дође Мвхвјвло ca 100 воЈивка у  Лугош, ,alda soll ein 
schloss sein, darinnen R&czen, die sich nur mit rauben vnd straiffcn erhalten, wohnen-. Ови 
лугошкв Србн всорате војводу све до немачке граввце (Hurmuzaki, о. с. Vol. IV, 
partea I, вввештај Увгвадов од 80. октобра 1600).

*•) Szamosközy, о. с. IV , стр. litf.
**) Szilàgyi Làszló, Erdilyl orszäggyülesi emlékek, V. kötet, стр. 11.
и) О. с. стр. 12. Баста оставв лешвву Мдхајвлову в» пољацн, те je Срби уаму 

□ заковају (о. с. стр. 18).
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који ce на челу ca Мојсијем Секељем не хтедоше покорити него помоћу 
Турака наставише борбу. Тек што je успео да ове изагна ca ердељског 
територија, морао ce борити ca Татарима, које je још npe звао кнез 
Жигмунд, a у последње време поновио je позив војвода Симон да му 
дођу у помоћ. Баста 19. септембра 1602. порази на реци Серету и 
татарску војску, после чега дели-Марко хтеде провалити и у Молдавску, 
али ra Баста задржа од тога, јер није хтео да изазива Пољаке.**)

Сада je настао потпун мир, који je међутим трајао само кратко 
време. Мојсије Секељ, потиснут од Басте на турско земљиште, употреби 
боравак међу Турцима, да исходи од султана потврду за ердељског 
кнеза и опрост данка за 10 година. Ca својим лристалицама, с којима 
je делио изгнанство, у1>е средином априла 1603. у Ердел», где му при- 
ступи велик број племића и Сикулаца, који ra прогласе за кнеза. 
Војска његова бивала je сваким даном све већа те заузме ердељски 
Београд, затим удари на Самошујвар, одакле Баста побегне у Сатмар, 
да из горње Угарске доведе чете, с којима ће поново заузети Ердељ. 
Дотле je Секељ ca својим војводама заузео Бистрицу, Шегешвар, 
Међеш na и сам Колошвар, те je јуна месеца држао у својој властн 
већи део Ердеља.

Баста je био склон да ce измири ca Секељем под условом, да 
један део Ердеља остане у аустријским рукама, али док ce Секељ 
колебао, да ли да прими понуду, притекне Басти у помоћ војвода 
Радул. К њему je Баста био послао једног изасланика да ra покрене 
против Секеља, али како ce Радул није дуго могао на ово склонити, 
обрати ce изасланик на дели-Марка, који je имао под собом 1000 
српских и влашких војкика те придобије Марка, a затим и Ђорђа 
Раца. Ова двојица принудише и Радула, да пристаке на акцију против 
Секеља. Дели-Марко стиже почетком јула ca четама под Терчвар, a у 
исто доба пође Pau под Пражмар.*7) Секељ пошаље једно оделење 
своје војске против ових влашких и српских ратника, али ra ови 
6. маја лоразе. Ha то ce сам Секељ креке против непријатеља и код 
Брашове утабори своју војску, ушанчи ce и од кола начини заклон. 
У то je стигао и војвода Радул те 17. јула дође до пресудне битке. 
Мађари су, осокољени ватреним речима Секељевим, нападали из заклона 
на Србе и В ахе, али дели-Марко јурне ca својим пешацима и посред 
кише непријатељских стрела и метака проломи наслагана кола и начини 
пролаз за осталу војску.**) Татари одмах побегоше чим ограда nBÄe,1")

м) О. с. стр. 16, 111 a 189. Молдавскв војвода Јеремнј» Могвла je орево једаог 
вааслввствв захвално Баств, што je аадржао војводу Uapxa од упадаја (Basta Gyöfgy 
hidvezér levelezése és tralai (1597—1607), IL kötet, Budapest 1913. стр. И0).

,T) O. c. стр. 62; Szamosközi, Törteneti Maradvänya! 1566—1603, Ötödik kötet crp. 
17-4 ; Negyedik kötet crp, 181.

**) Samosközy Istvin, o c. III kötet, Budapest 1877. crp. 212.
*•) Székely Mózes, Irta Virfalvai Nagy Jinos. Szizadok за 1869. стр. 721.
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a Мађари ce држаху неко време, док наскоро и они не почеше узми- 
цати те ce и Секељ даде у бегство. Српски и влашки војници јурнуше 
за непријатељима и у бегању један војник смртно рани и обори с 
коња Секеља. Ђорђе Рац познаде Секеља, догрчи и одруби му главу, 
те je заједно ca коњем кнежевим однесе Басти.“ )

После ове победе врати ce војвода Радул у своју земљу, a у 
Ердељу остави Ђорђа Раца ca 2000 Срба и Влаха и наложи му, да 
буде Басти на услузи.*1) Њега пошље 4. новембра 1603. Баста бун- 
товним поглавицама мађарским, Ђорђу Борбељу и друговима, који су 
изнели главе из покоља те их позове, да ce врате у верност цару.**) 
Док je настојао, да бунтовнике умири и привуче себи, награђивао je 
оне, који су ce истакли ca верности и храбрости своје. Српском капе- 
тану Симону Лоди локлони 20. септембра добра, која су негда при- 
падала војводи Луки, a другог српског капетана, Симона Хорвата, 
постави 7. новембра за главног капетана лугошког и карансебецжог.” ) 
Србе раздели Баста no граници, a поименце стави овеће посаде у 
Липову, Лугошу, Карансебешу и Белињешу.“ ) Покрај Раца остао je у 
Ердељу као заповедник српских чета и војвода Марко, који je одмах 
после Секељеве буне имао сукоб ca неким Мађарима, при чему je и 
ратни савет у Бечу морао да интервенира.*5)

После угушења Секељевог устанка наступили су за Ердел» тешки 
дани. Глад, сиромаштво и пустош влада на све стране, a чете Ба- 
стине окрутношћу уливају народу страх у кости. Тамнице су биле 
препуне, конфискација имања и вешала су на дневном реду. Земља je 
била пуна хајдука и Срба, који су од пљачке живили и Баста je пред- 
лагао цару, да узме у службу 6 до 7 хиљада хајдука и Срба, који су 
необично вични борби, да их стави у ред хришћанске војске, која 
ce борила против Турака и да на тај начин ослободи Ердељце од 
ових четника.**) Кад je Баста држао, да je бунтовничку земљу сасвим 
умирио и да je л>уде од утецаја у народу истребио, остави 7. априла

м) О. с. стр. стр. 714; у  белешвама фрање Мнво стојв, да je Севеља убво вевв 
Мвхвјало Катона шз свла Cslk-Szent-Mihäly-a, којв je уаео главу Севељеву, a ковм 
да je аадржао Рац aa себе (Gróf Illéshàzy стр. 214).

*') Szamosközy, о. с. Ш. стр. 177.
•*) Basta György etc стр. 116.
" )  О. с. стр. 107 в 118.
м) Кокорскв архва у  Вечу, Ungarische Gedenkbücher. У  peme»y авше .auss- 

thellung der Ratzen in Lugos, Karanzebes und in den bezirk umb Belllamos* в надаже re- 
вераду, да вастојв „damit sy demnach! aldort nit Ublhausen und dem armen man grossen 
schaden thuen" ; Basta György etc. стр. 144.

w> Ha тужбу Маркову вадаје ратвв савет 11. јува налог .Obrister von Moliardt 
soll ein vnparteylach gericht ersezen vnd die appelation wegen des Marci Deli beschwarung 
wider Michael Zelezi vnd Georgen Megyar dahin dltlglm. Interim sy des arrestes erlassen* 
(Prot. Exp. a Prot Reg. aa 1604).

**) Basta György etc. стр. 18> a 444.
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1604. Ердел», a управу кал њим повери грофу Томи Капреолу, од 
кога наскоро преузеше улраву неколико царских комесара. Басту име- 
нује сада цар Рудолф за главног команданта у рату против Турака.

Почетком 1604. вратио ce у Угарску Стефан Бочкаји, ујак нег- 
дањег кнеза Жигмунда Баторија. Бочкаји ce био у последње време 
повукао у Праг, јер су му противници конфисцирали ueo горњо-угарски 
и ердел»ски посед. По налогу цара Рудолфа добио je сада натраг 
велик део свог поседа, али je и даље живео повучено. Кошички за- 
иоведник генерал Белгијозо није међутим ни њему дао мира, него ra 
je глобио и сумњичио на сваком кораку. Овако поступање свакако je 
допринело, да Бочкаји, одиста ступи у везу ca младим Гаврилом Бет- 
леном и лругим незадовољницима, који су испред Немаца побегли на 
турско земљиште. Једна чета генерала Белгијоза, у којој ce налазио и 
Сава Темишварац као један од заловедника, нападне ове бегунце у 
околини Темишвара, али темишварски Турци прискоче мађарским 
устаницима у помоћ и спасу их од погибије.*’) Овом приликом падне 
иреписка Бочкајева ca мађарским незадовољнмцима у руке Белгијозу, 
те он позове Бочкаја у свој табор на пољу Ракомазу, да ce оправда, 
a кад овгј не дође, изашље војску против њега. Војска ова, којој ce 
придружише и многе ердељске српске и немачке чете,**) освојк Боч* 
кајев град св. Јоб na ce крене на остале градове његове. Међутим 
Бочкајев присталица Павле Ервенди прикупи многс хајдуке и с њима 
нападне ноћу 14. октобра код Алмашда гснерала Пецена, који je ca 
3500 војника хитао у табор Белгијосов, сатре му војску и њега самсг 
зароби.

Услед ове победе порасла je моћ Бочкајева, број његових при- 
сталииа бивао je све већи те хајдуци његови нападну на нека српска 
села, спале их и покољу српске жене и децу. Изреком ce спомињу 
српска места у околини Уј-Кало-а, која су том приликом пострадала.**) 
Српски војвода Марко Сегединаи похита ca 1700 ратника у табор Бел-

”  Magyar tòrténelmi évkonyvck és naplók, JI, crp. I I .
**) При поласку ердељских чета иастојали су царскв комесарв, да u у  аемљи 

остаие довољио војске. У  пнсму и>вхоиии вв Колошвара 12. октобра, управљевоч 
иадвојводв Матаја, стојв: „Damit aber das lanndt nit gar an khriegsvolckh entblössct 
würde, sein im veitlager bei Weissenburg drey oder vierhundert Zäckeln mit etbo souil] 
hungrishen pfärdten, die vnndter dem obristen herrn Balthasar Khornis, Morsa, Mareen 
wayda, vnnd Ratzy Georgen gedient vnnd eur khaye. mt. rath herrn Benedicto Myndzenty 
als ire inen zuegeordnetem haubt verblieben . . Споинњућв Караисебеш в Лугош 
веле „Soll es aber eur kay. mt. gchorsambist nit pergen, dass solche balde heuser mit 
lautter Rätzen besezt, so Ire gemeinshafft vnnd correspondentz mit den Türggen vnnd pan- 
duren haben vnnd derowegen solche heuser in grösser gefahr stehen . . .* н стога 
n. . . wirdet aber khunfftig diese zwo vöstungen zu erhalten hoch von nOtten sein, die 
Ratzen alle herauss zu thuen vnnd hergegen teutsche vnd Hungern hienein zu legen“* 
(Eipedit aa год. 1604.).

•*) Szamosközy, o. c. IV . crp. 258.
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гијозов, који ce налазио недалеко од Великог Варада. He ocefcajytw 
ce овде сигурним, крене генерал своју војску према Кошицама, да отуд 
приступи операцијама против Бочкаја. Код Токаја je војска прелазила 
Тису, напред су ишли немачки војници и док су они прелазили, оду 
Срби, Сикулци и Мађари у оближње место Ракомаз. У зору 25. октобра 
1604., кад ce нико није надао, дојуре Бочкајеви хајдуци и нападну 
Србе. С почетка су секли и Мађаре, јер их нису распознавали, али 
наскоро почну викати Мађарима и Сикулцима, да ce склоне у страну 
те су нападали само Србе, које потуку тако, да je једва њих 25 ca 
војводом Марком умакло, препливавши с коњем преко Саве.**)

Дошавши пред Кошице хтеде Белгијозо ући ca својом војском 
у град, али ra становници кошички не пустише, него и они присташе 
уз Бочкаја. Сва места у горњој Угарској одметнуше ce једно за другим 
од Белгијоза и признадоше Бочкаја за владара свога, те je Белгијозу 
остала још једина нада у Басту и аустријске чете, као и у Радула ca 
српским и влашким четама његовим. Баста, коме ce после пораза код 
Ракомаза придружио и војвода Марко, крене ce ca 14000 војника 
против Бочкаја и олколи град Кошице, али ra не мога заузети него 
ce повуче према Еперјешу.41) Бочкају приступише дотле два нова 
града, Филек и Сатмар, те он позове 12. децембра и ердељске сталеже 
да му ce придруже.

Догађаји у горњој Угарској изазвали су одмах и у Ердељу живо 
кретање. Варницу бацише и овом приликом српски војници, који 
крајем октобра приредише крваве локоље у Карансебешу и Лугошу. 
Карансебешки Срби, на броју 300 ратника, завадише ce ca мађарским 
и влашким племићима и позваше у помоћ своје сународнике. Hofcy 
19. октобра дођоше Срби из Михолда под предвођењем дели-Симе, 
затим из Лугоша41) и из Крашове ca Цветком на челу те у зору тог 
дана нападну Мађаре и Влахе, иокољу их и поробе.**) Тих дана дигну 
ce лугошки становници и поубијају многе Србе из лугошке посаде. 
Они Срби, који осташе на животу, оду у Липово, доведу отуд ли- 
повске српске војнике те с њима потуку многе грађане, спале и оплене 
град лугошки.44)

Ha овако немирном земљишту сасвим je природно, што je и устанак 
Бочкајев брзо ухватио корена. Bek у новембру 1604. пређе на његову 
страну Јенопоље. Наскоро затим, јануара 1605., учини то исто Кевар, 
чија je предаја у свези ca заробљењем брата војводе Марка. Бочкајеви

*°) О. с. стр. 241, 247 в 248.
4|) Erdélyi orsziggyiilési emlékek, V  стр. 249.
4f) Вођа лугошхах Срба авао ce к&оетаи Лука Рац (Hurmuzaki, о. с. Vol. IV ,  

part I ,  стр. 375).
**) Szamosközy, о. с. IV , стр. 254.
**) О. с. стр. 255.
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војници заробе брата Маркова ca неколико другова и баце их у нађ- 
бањску тавницу, али Бочкаји обећа заробљеницима, да ће их пустити 
и обдарити, ако му предаду Кевар. Нађбањски становници су симпа- 
тисали ca Марковим братом те сами ступе у везу ca Кеварцима и 
наговоре их на предају.4*) Власт Бочкајева ширила ce и даље. Идућнх 
дана пристадоше градови Липово и Карансебеш уз њега, осим тога 
заузму присталице његове на јуриш Самошујвар, a Ha његову страну 
пређе и удвархељски капетан Јован Петки. При овом комешању Срби 
су често пута страдали. Тако средином јануара 1605. оде дели*Марко 
ca 60 српских војника у Деву. Тамошња немачка посада je нагињала 
устаницима na ce завади ca Србима и искасапи их скоро све. Запо- 
ведник чете дели*Марко спасе ce бегством из покоља.4*)

Странка аустријска у Ердељу бивала je све мања, племићи и гра- 
дови остављали су je и ступали једни за другим у редове Бочкајеве, 
кога сталежи на сабору 21. фебруара 1605. изабраше једногласно за 
кнеза ердељског. Саси међутим осташе верни цару Рудолфу и њима у 
помоћ пошаље војвода Радул српске и влашке чете на челу ca Ђорђем 
Раиом, који ce био у последње време повукао из Ердел>а у  Влашку. 
Pau ce упути у град Међеш, кога 25. марта заузме баш пред долазак 
његов једна мала устаничка чета. Грађани ступе потајно у споразум 
ca Рацом те он уђе идући дан у град и побије мађарску усташку 
посаду.4Т) Рацу су обећали Саси, да ће ra признати за ердељског вој- 
воду те их je он преко целе зиме заклањао, станујући час у Сибињу, 
a час у Међешу и Шегешвару.4*) Из ових места су ce Срби често 
пута залетали ло околини те су робили противничке поседе. Једна 
чета српска из Рацове војске нападне 27. маја 1605. град Ењед и од- 
несе отуд марве и другог плена у вредности 10.000 форината4f)

У горњој Угарској учврсти Бочкаји врло брзо свој положај. Ha 
сабор у Серенч послаше 22 жупаније горњоугарске своје изасланике 
и ови 20. априла прогласе свечаним начином Бочкаја за свога кнеза, 
који ce сада називао угарским и ердељским кнезом. Бочкаји именује 
Владислава Ђулафија за намесника свог у Ердељу и пошље ra ca 
1000 хајдука, да сазове сталеже и умири земљу, у којој ce услед по- 
новног доласка Paua и његових чета страсти још већма распалиле.

и) О. C. стр 314.
w) Magyar tòrténelmi évkOnyvek és naplók a X V I. — X V IL  szizadokból. I. kotet, Buda

pest 1881. стр. 37.
4T) Erdélyi orszàggyiilési emlékek, li., стр. 300.
**) Gróf Illéshàzy crp. 171. Рац ce y  ово доба аазааао врхованм каоет&вом аад 

ердељскнм четаи* рамског дара (ZatonkemenI Ricz Gyòrgy, az rómal csàszàr ófelsége 
Erdélyben tévO hadainak fókapltànya, Magyar tòrténelmi évkOnyvek è$ naplók, U. kötet, 
crp. 52)

*•) O. c. crp. 64.
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Ђулафи сазове сабор у Марош-Вашархељ, али дознавши, да Pau на- 
мерава напасти и запалити ca свих страна овај град, пренесе сабор у 
Келементелке, a кад ce заврши већање, упути ce с војском у Ебеш- 
фалву. Рац ce потајно прикраде табору Ђулафијеву и ноћу 19. маја 
изненада нападне на Мађаре. У крвавом покољу униште српски 
војници Ђулафијеву пешадију и само ce један део коњице спасао.*0)

Ђулафи побегне из локоља у град Шард и овде прикупи нову 
војску na с њом опседне Шегешвар, али ra заузети није могао, јер 
Рацу пође за руком 14. јуна, да пошље у град помоћних чета. Овај 
нови неуспех Ђулафијев je накнадила предаја градова Колошвара и 
Самошујвара, који признаше Бочкаја за кнеза. И Сасима су били 
дозлогрдили вечити немири, те ce и они почетком јула одрекну сваке 
везе за Рацом, измире ce ca Бочкајем и признаду ra за кнеза.“1) Према 
овом измирењу имао je Ђорђе Pau да отпусти своје војнике куЂама* 
али он не хтеде о томе ни чути, нити ce хтедоше градови Шегешвар 
и Сибињ предати Бочкају. Ђулафи задоби Фогараш и Брашову na 
науми да пође и против Шегешвара, који je бранио сам Pau, али 
28. јула изненада умре. Његов наследник Петки здружи ce ca Али- 
пашом и крене на ЦЈегешвар.41) Баш пред што fce непријатељи доћи 
под град, пошље Pau 20. јула једну одабрану чету Срба од 520 
момака под вођством јована Чонке, да из Шегешвара однесу неке 
топове у Удвархел». Мађари дочекају у заседи ову чету и потуку 
тако Србе, да ce само њих неколицина cnace. И сам Чонка падне 
нелријатељу у руке, a под хаднађом Јованом Бранковићем убише 
Мађари коња.м)

Да би учинио краја немирима на граниии послао je био Бочкаји 
joui с пролећа ове године у карансебешки банат Павла Петнехазија 
ca задатком, да неприметно изведе Србе из пограничних места и да 
их настани дубље у Ердељу. Петнехази успе, да их из Лугоша и Каран- 
себеша изведе под изговором, да fce у Јенопољу или Липову бити 
исплата, те их поведе у Липово. Вођа ових Срба, који дођоше у 
Липово, звао ce Ђура Бешлија. Заповедник мађарске посаде липовске 
Људевит Ракоии не хтеде Петнехазија пустити у град него само српске 
војнике. Српска посада je била сада у Липову неразмерно већа, изно- 
сила je 2000 људи, док je Мађара било свега 250 војника, те ce Бешлија 
као вођа српски споразуме наскоро ca својим војницима, изазове 
свађу с Мађарима и позове Турке, да им преда град. Темишварски 
паша пошље алајбега Кулак Суса ca 300 коњаника, које Срби 6. јула

•*) О. с. стр. 51 и 31; Erdélyl orszàggyiìlésl emlékek V. kötel стр. 802.
a>) Magyar tòrténelmi évkOnyvek és naplók, H., стр. ЗУ.
" )  Erdélyl orszàggQlési emlékek, V. kötet, стр. 304.
” ) Magyar tòrténelmi évkOnyvek és naplók, 1). crp. 36, 51 ■ 70.
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1605. пусте у град. Неколицину Мађара поубијају, њих 23 заробе, a 
остале заједно с Ракоцијем прогнају из града.м)

Тако je кнезу Бочкају преостало, да још једино разрачуна ca 
Србима и Власима у Шегешвару, око кога ce све већма стезао ланац 
непријатеља. Почетком августа дођоше Стеван Чаки и молдавски вој- 
вода Симон ca својим четама под Шегешвар, a у исто време пошље 
Бочкаји изасланике војводи Радулу да ra склони на мир, надајуЋи ce, 
да ће онда и Paua лакше савладати. Изасланици ккежеви склопе 5. ав- 
густа не само мир него и савез ca Радулом, али ce крај свега тога 
Pau и дал>е држао у Шегешвару.65) Тек кад je крајем августа дошао 
Бочкаји лично у Ердељ и повео преговоре ca Рацом, преда му овај 
9. септембра 1605. град. Један део његових чета ступи у Бочкајеву 
службу, немачке чете оду у своју домовину, a ca остацима војске оде 
Pau у Влашку.**)

О ч и с т и в ш и  тако ueo Ердељ настојао je кнез Бочкаји живо, да 
држави својој излечи ране, што су joj дуготрајни ратови нанели.57) 
За свог намесиика у Ердељу поставио je Људевита Ракоиија, a уједно 
ступи у преговоре и ca царом Рудолфом, да начине коначан мир међу 
собом. Аустријски двор je хтео себи да олакша положај при скла- 
пању мира, те no свој прилици no бечком наговору покрене војвода 
Радул акцију против кнеза Бочкаја. Он пошље Ђорђа Paua као свога 
изаслакика, да припреми земљиште и за кратко време придобије Сте- 
фака Беде, Вука Камутија, Јована Бранковића и многе Сикулце, али 
Бочкаји дозна за овај покрет и наложи Жигмунду Ракоцију, да ухвати 
Раца. Ракоии je већ раније, у писму од 10. маја обратио пажњу Јована 
Петкија на понашање Рацово, који je непрестано водио тајне договоре 
ca Халмађијем и Камутијем,*®) a добивши налог Бочкајев, даде 7. јуна

м) Szamosközy, о. с. IV, стр. 352; Magyar tòrténelmi évkOnyvek és naplók, II. стр. 39. 
Заипмљпво je, да je Бочкајв неоосредио иосле одметиућа лвповсквх Срба обдарво 
лвповскпг каиетана Владвслава Раца од Слаокамева, поклоиившп му повељом од 
2. августа 1605- села Деску и Мвкелаку. Ово je оо свој прплицв иаграда, што Вла- 
двслав није орвстао ca осталим липовским Србпма уз Турке, a могуће je, да je 
Tiiue хтео придобпт Ђорђа Раца, којп je 6no у  сродству ca Владнславом (Lendval, 
Temes vàrmegye nemes csalàdjal, Budapest 1896. I. kötet стр. 88).

м) Ишгванфп погрешио прикааује ове догађаје. Ои велв, да je Рац бно оасед- 
вут у  граду 'Валу, те ce после дуге оосаде морао предатв. Бочкајс газаробн в хтеде 
ra потајио укловвтв ca света, алп ce за Раца заузие Ракоцн в спасе ra (О. с. стр. 534) 

м) Erdélyl orsz&ggyUlésl emlékek, V. kötet, стр. 306.
ftT) У  ово доба c j совудилв Турцв Бочкају круву в наслов краљевскв. Боч- 

»ајв прпмв круву, алп саио као дар, a no као краљевско asaмев»е в одбвје иазвв 
крал>а. За  крупу, коју му Турцв дадоше, говорвлв су векв, да je крува ввзавтвј- 
сввх царева, док су другв тврдвлв, да je од пегдаавх српсввх десоота (Isthuanffi 
Nicolai, о. с. стр. 542).

" )  TOrténelmi Tàr sa 1885 (Okiratok Erdély tOrténetéhez) ctp. 304.
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1606. ухватити Раца, Бранковића и другове, те Раца и Камутија баци 
у самошујварску тамницу.6*)

Док су ce у Ердељу низали ови бурни догађаји један за другим, 
рат аустријско турски губио je после битке код Мезекерестеша дота- 
дању жестину своју. У извештајима аустријских заповедника ca бојног 
поља видимо, да су Срби и овде били велик фактор. Тако на пр. кад 
je надвојвода Максимилијан освојио 1597. године Папу одТурака. први 
ce успео на градске зидове Радић Рац.вл) И Срби из турских погра- 
ничних места узимали су учешћа у рату. Тако 19. марта јавља генерал 
Дијонис Кноцер надвојводи Матији, да je у Бачкој скупљено на 15.000 
Срба, који моле, да им ce постави један вођа na fce напасти неприја- 
теља у рођеној му земљи.61) По другој једној вести налазило ce ове 
године 150 Срба војника у Јегру.") У борбама, које je водио Палфи 
у околини Толне, Бабоче и Кањиже године 1599. и 1600, истичу ce 
Петар, Аврам, Никола Црни и Продан, којима извори дају за презиме 
реч Рац. Петар, Аврам и Продан Рац су ca својим четама мапали 1599. 
године, недалеко од Калоче, на Турке, баш кадсу ови вукли Дунавом 
лађе, натоварене храном и муницијом. У сукобу побију преко хиљаду 
Турака и отму им 58 лађа.в$) Никола Црни Pau и Продан Pau нападну 
идуће године на Харшан» и заплене овде богат плен.*4)

Аустријска војска освоји 1601. Стони Београд, где je такође било 
доста Срба*5), али идуће године при освајању Кањиже претрпи штајерски

*•) О. с. crp. 314 в 416; Szamosközy, о. с. IV стр. 354.
••) Isthuanffi, о. с. стр. 459.
•’) Пвсмо je датирано у  Пожуну u у  њему стојв . . . . .  das an yetzo in die

l.VOOO Rätzen oder Wallachen bei Watschka beysamen sein, die bitten allain, dass er Eorsi 
Peter inen ain haubt ehlst wolle zu fürdern, der sy regieren vnd phucren khunc, weill sy 
willens sein, dem feind ln seinem landt selbst schaden zu thuen* {Hung. aa 1599).

•*) Фалечкп коњвчкв ааиоведввк Ннкола Kasa онше 1. маја 1599. у  једном 
□всму .Tertius dies est, quod Tartari ad Bereny appulerunt, Rasciani quoque stipendiarli, 
numero centum et qulnquaginta, hesterna die sunt Agriam Ingressi“ (Ibid).

u) Katona, o. c. cb. 27, crp. 605, 603 в 673; Isthuanffi, o. c. стр. 479 a 792.
•*) Чвгв хајдучке залазвле cy дубоко y  Вачку н долаалше су у  дотвцај ca 

српскнм бачввм становнвштвом. Нвкола Палфв, да бв ојачао иедавно освојеви 
Острогон, ступв у  преговоре ca бачкнм Србвим u ооаове их, да ce преселе у  око- 
лину остроговску. Србв орвстаиу aa то, тв годвне 1598. положе поаовв в валуђерн 
као во^е пресељеавх Срба заклетпу вераости. Том ирилвком су к*о сведорба о ао- 
ложевој заклетвв вздаве две оовел»е. у  једвој су обвеас срасввх калуђера ва места: 
Aranyos, Borsód, Nagy Geöricze, Kispatalom, Katymàr, Vémtelek, Madaras, ÜjvAros. Nagy- 
patatom, GyOngyén, Legyen, Gara, Vasküt, Sèri, KOrtvélyes. У  другој повељв ce спо- 
мвњу бачкв Србв ва места: Halmas, Side, Màtéhàt, Sebesegyhét, Kelebia, Tovànkùt, 
Bajànk, Melyküt, Istor, Jankó, Ivénka, Màda, Szentpàl, Rèma, Borotta, Temérdekhiti, Senti- 
vÄn, KunbÄji, Szentes, TatahAza, Kotokhàt, Arokh&t, Biked (B&cs-Bodrog V&rmegye, I I ,  
crp. 108).

“ ) У  Једвом ивску од 21. сеитембра 1901. стојв .Des bassa selbst bekhantnuis 
nach seindt taussent Türggen in Welssenburg gewest, ausser der Juden vnnd Ra£en* (Hung.
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надвојвода Фердинанд пораз, услед кога паде Београд поново у турске 
руке. Надвојвода Максимилијан покуша у два маха tokom  1602. и 
1603. да заузме Бугшм, алн му намера не испаде за руком. Крајем
1602. године преговарали су обрштари Егенберг и Колонић ca Србима 
у Турској у ствари преселења на аустријско земљиште"), a свршетком
з» 1601). Нешто раввје, августа те годвне, упала je no заповеств веспрвиежог ил- 
аетава Тобвје Грофа једва чета у  турсво земљвште ваа Kona»a „vnd bey ein ratzi* 
sehen dorff etllch Türgen vnd Ratzen antroffen, von denselben 7 lebendige samt bey die 
50 stukh vnd khuevlech, item 18 klepper mit guetem wint gottlob anhero gebracht. . .  .** 
(Ibidem).

м) У  ратвом архвву y  Бечу (Expedit, September, No. 66) валазв ce вао првлог 
другом спвсу ваветтај Ђорђа Пернешвја о условвма, оод војвна су Србв хтелв 
да ce преселе. Извештај je датлрав 2. јаиуара 1608. в гдасв : .Conditionen, so die 
Ratzen oder Walachen begeren, das ihnen durch glawbenbrieff bäder herren obristen von 
Raab vnnd von Kholenitsch zuegesagtt vnnd versprochen solle werden : 1. Das ihnen sicher 
geialt zuegesagt werde, das ihnen von niemandts khain laidt zuegefuegt wlertt, auch das sie 
in kheinerley weg von niemandts angetasst trlbuüert noch zu sclauen gemacht werden sollen.
2. Das ihnen ein gelegenhait vnndt ortt an ainen sichern ortt eingeben werde, alda sie heuser 
vnndt ihre Wohnungen oder dorffer bawen oder stifften mögen, ö. Begem sie freyheit, damitt 
sie in 10 jahren durchauss zu kheiner dienstbarkhelt, robett, stewer oder gar kheiner aussgab 
gedrungen noch genöttigtt werden, seis auff wessen grundt es wöll, aldahln sie gestöUtt 
werden sollen, vorauss aber die knessen, deren vber 12 oder 15 nicht, weliche vnter ihnen 
schier wie halbe edlleutt seindt, dieselbigen auff ihre lebenlang in freyheit gehailtten werden 
sollen. Nach aussgang aber der 10 jahren die gemalncn Ratzen auff wessen grundt sie werden, 
seindt vhrbüettlg, alle dlenstbargckheit, wie andere vnterthanen schuldig seindt (doch nicht 
mehrers) dem grundtherren zu laissten. 4. Begeren sie, was sie fuer benante türckhische 
heuser vbergeben werden vnnd sie ausser munition, prouiant, weggen, fahnen vnndt solicher 
ross die fuer ihre khay. mt. oder ihr fl. dt. tauglich währen bekhomen khönnen, das soliches 
niemandt von ihnen nemmen, sondern ihnen ohne yederman alles verhindern, eruotgen solle.
5. Das alle, die so im nägsten einfall, weliches die raberischen vnndt darzue gehörigen gra- 
nitz khriegsuolckh vnlengst gethan haben vnnd damahls gefangen worden seindt zu uorauss 
vnndt in Sonderheit aber drey oder vier ihrer khnesen vnd füernemmer Ratzen ohne alle 
caution oder Schätzung loss vnndt ledig gelassen sollen werden. Nun volgen hernacher ihre 
erbuettungen. Erstlichen das sie das hauss Dombo, weliches ain gemaurettes vnndt mltt wasser 
vnndt gemöss ringswaiss vmb gegebnes vesstes hauss isst, darinnen dann an yetzo nicht 
vber 50 Thürckhen, der Ratzen aber vber die 300 starckh sein sollen, wie sie füergeben, disel- 
bigen Tuerckhen zu fangen vnnd das hauss vbergeben wöllen. Gleichsuahls wöllen sie auch 
mitt dem hauss Döbregess (weliches auch ain gemaurettes hauss, darinnen nicht vber 30 
Tuerckhen, der Ratzen aber vber 200 seindt) thuen. Yedoch begeren sie da nicht mehrers, 
das doch bey 1500 zu ross vnndt fuess khriegsuockh hinein geschlckht werde, damitt nach 
vbergebung obgedachter baden heuser soliche besezt werden mögen. Item sagen sie auch, das 
man dlse sachen ins werckh zu sezen sich gar nicht saumen soll, demnach dlss gewiss Ist, 
das die Tuerckhen, so sie an derselbigen reuier oder granitzen seindt, ihre abgesandten zum 
vesier bassa geschickht vnndt auffs wenigisst vmb 1500 Tuerckhen auff dise granitzen dlsen 
wlnter zu legen, anhalltten haben lassen vnndt ihnen beraytt von dem vesier bassa zuegesagtt 
worden vnnd gewisslichen der Ratzen füergeben noch in 14 tagen ankhommen vnndt auff 
bemelltte heuser nicht weniger auch gehn Khoppan eingetailtt werden sollen, darumb dann 
diss ihr erbuetten zuuor vnndt ehe gedachte Tuerkhen ankhummen, soll ins werckh gericht 
werden, mitt angehengter protestatlon, da sich soliches Verzug, die Tuerckhen ankhummen, 
dise vnndt andere heuser starckh besezt wurden, khundten sie ihrem erbuetten schwlriich
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1603. склапао je и цар Рудолф план, да помоћу Срба заузме један 
турски град. Аустријском обрстлајтнанту у Болондвару понудио ce 
један српски војвода, да ca својим сународницима нападне Турке и да 
освоји један град турски. Ово достави ђурски обрштар Егенберг цару, 
који 18. децембра наложи надвојводи Матији, да прихвати ову покуду 
српску. Међутим резултат ових преговора није иознат. Забележено je 
даље у изворима, да je капетан Папе Милош Pau освојио ca својим 
војнииима године 1605. град Вазонију, који je касније предао Баћањију 
на управу.

Од знатнијих Срба спомиње ce у овим крајевима Михајило Бакић, 
који je учествовао године 1602. и 1603. ка пожунском државном ca- 
бору*7), затим Матија Бакић, који je служио као мустершрајбер код 
војничке интенданиије. Михајило Бакић од Лака имао je ca супругом 
Кларом Франкопанком тржачком двоје деие, Петра и Маргиту. Њима 
je још раније, тестаментом својим од 1564., оставила мати велик име- 
так, a године 1600. начини и Михајило последњу вољу, у којој остави 
Петру град Холић, a Маргити, удатој за Мелхијора Балашу, остави 
град Сашин. Петар Бакић je дакле био богат и виђен магнат, имао je 
неколико спахилука и градова у свом поседу те кад ce 2. фебруара 
састајала нека комисија аустријско-турска, наложено je међу другим 
великашима и њему да пође као пратилаи аустријских комесара, на 
коњу, ca слугама и шаторима, што je могуће помпозније.**) У војсци je 
носио чин капетана и узимао je учешћа у многим ратним сукобима. 
Био je у блиском сродству ca Петром Ревајем, коме 14. фебруара
1606. године пише писмо о фамилијарним стварима,” ) но с којим ce 
наскоро завадио ради Сузане Форгачеве, супруге Фрање Реваја.

Од осталих познатијих Срба вредни су спомена Никола Pau, као 
и Михајило и Петар, браћа Раци. Ова двојица замолише марта 1601. 
од uapa Рудрлфа опустело село Бесмир код Коморана као награду 
за војничке услуге.то) Дал>е je служио у војсии капетан српских чета 
Петар Pau од Толне, који je средином 1605. молио uapa Рудолфа, да

nachkhommen. Sie vertrusten vnse auch, weliches zwar nicht unglaublich, well Khoppan bey 
weitem nicht so vesst als Dombo, auch bade Dombo vnndt Döbregess yedes zwo vngrische 
meill wegs vnter Khoppan ligtt, das, so baldt die von Khoppan solichen tumuli vnndt vber- 
gehung bädcr heuser vernemmben vnndt hören, werden sie vnserer zu Khoppan auch woll 
nicht erwartten, sondern Sntweder ödt verlassen, oder in brandt steckhen. Weliches ich eweren 
gnaden, so weit ich von ihnen bericht worden, gehorsamblich erindem sollen".

и ) Према декрету цара Рудолфа вмао Je и Мнхајнло opaca, да сабирв аореа. 
Ово су право вмвлп само вајбогатвјн н наЈугледннји веливаши (Dr. Kolosvàri és Dr. 
Óviri, o. c. crp. 817).

•») TOrténelmi Т4г за годнну 1879. crp. 163 и за годиву 1900. стр. 317; Turcica 
sa 1604.

•*) Hung. aa 1606.
,0) Prot. Exp. aa 1601.

15



226

му у награду за тринаестогодишњу ратничку службу подари добра 
Фрање Алагија и Фрање Ибрањија. Овај Петар Pau од Толне умро je
1607. без мушких потомака.’1) Од ердељских Раца живио je син Петра 
Paua од Тевиша, Адам, који je 4. маја 1602. склопио уговор у ствари 
неких добара ca Јованом Балентићем од Тевиша. Адамје 1. фебруара 
1609. добио донацију Галго те ce породица његова од сада зове Pau 
од Галго-а.7“)

Кад je Бочкаји придобио за себе ердељске српске војнике, тру- 
дио ce, да наговори и остале Србе, који су у западној аустријској 
војсци служили, да ce њему придруже. Да би успео у овоме изда 
23. јула 1605. године из Кошица проглас, којим шаље поздрав Ср- 
бмма и зове нх, да оставе uapa Рудолфа и да стуле с њим у савез; 
хвали народ срлски, који није научио ником да робује, a најмање 
Немцима; обећава Србима, да ће им дати некадања права, која су у 
Угарској уживали; плаћаће их и поступаће с њима као ca својим Ма- 
ђарима; упозорава их, да су му остали Срби, они, u ito  стоје у Влаш- 
кој под командом војводе Радула, они у Ердељу ca Ђорђем Рацом 
на челу и они у Липову под управом Лудевита Ракоиија обећали вер- 
ност. Позива и њих, да му ce придруже, a не буду ли то учинили, он 
ће им ce љуто осветити.7*) Овај проглас међутим није имао великог

*') О молбп Рацовој пише 4. јула 1605. „Clementer inteltexit screnissimus prin- 
ceps dominus Mathias arhidux Austriae, dominus noster benignlssimus, quatiter egregius 
Petrus Ratz de Tolna, maiestatis suae caesareac ac regiae capitaneus eqoitum Rascianorum, 
sibi ab diuturna ac fidelia sua seruitia militarla bona egregi! quoque Frandsci Alagy et alle- 
rius Frandsci (brani, ut qui a fide ac fidelitate maiestati suae debita ad rebelles defccerunt, 
conferri petieritu. (Фиванцијска архив y  Бвчу, Ungarische Gedenkbücher).

n) Orszigos levéltór, Erdélyi osztàly, Gyulafehérviri kàptalan, Cent S. nr. 4.
” ) Prot. Exp. за 1*>06. Цовеља ова адресправа „Generosis, egregiis, nobilibus ac 

strenuis, ductoribus, viceductorlbus et vniuersitati militum Rasdanorum ln castris caerareanis 
militantium etc. grate nobis düectis*, датврана je, ,in libera ciuitate nostra Cassouiensi, 
die '23. july, anno domini 1603* u гласв: »Stephanus dei gratla Hungariac Transylvanieeque 
princcps et Slcuiorum comes etc. Generosi, egregi!, noblles ac strenui nobis dilecti. Salutem 
et graliam nostram. Mi okon kelletet legien minekwnk magunk elete oltalmaert az nemeth 
chazar haday eilen fegiuert fognunk, hizzwk, hogi kegielmetek voltakeppen és bizoniossan 
erthi, mellben minthogi mind isten és emberek eleöt melto és nagi igassagunk uolt és nagion. 
mind az egez magiar nemzcttel egietemben, kiknek reghi szabadsagat sokkeppen megh 
rontuan telüesseggel, el keseritettck uala és ekkepen igaz igiwnkben meghsegituen az szent isten 
bennwnket» minnemw is szerenchekkei latogatot legien mind eddigh aztis szemeiuel lattia ke- 
gielmetek mindennap. Akarok azert kegieteket is szeretettel inteni, meghgondoluan az magiar 
nemzetseghez kegielmeteknek es az egez racz nemzetsegnek reghi idöktiil foguan vaio kotelesse- 
get cs hogi mindenkorvalakik az kegielmetek nemzeteben kereztien birodalom alat voltanak. nem 
egiebhez hanem az magiar feledeiemhez halgattanak. Mostis, kegielmetek az magatok louat es 
meghmaradasat gondoluan, ne adna magat idegen nemzetsegh köziben ualo buidosasra, olliakhoz 
az kikkel sem termezeti, sem erkölche es magauiselese megh nem eggiezhet. Gondoliatok inkab 
reghi lako helietekct es töb ncmzetscgtökböl vaio, atiatok fiait, kik az mi blrodalmunk es szam- 
niunk alat meghtelepettenek es valahot kik vadnak mind hauaselfoldeben Raduly vayda mellet 
es Erdelyben Racz Georgiel, Lippaban Rakoczi Lajossal, mindcnwtt az mi hwscgwnkrc attak
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утеиаја на Србе, шта више, многи ратници и готово сви главнији 
људи ердељских Срба настанише ce no свршетку рата на аустријском 
земљишту.

Липово, које je 1605. пало под Турке, није дуго остало под тур- 
ском влашћу. Српски војници у Липову дознаше, да Турци намера- 
вају да их све потуку na ce споразуму ca својим владиком Савом, који 
их je и раније одговарао од предаје Турцима те су чекали само на 
згодну прилику, да ce с Турцима раврачунају. 23. априла 1606. запути 
ce једна чета Татара од 500 душа да роби no околини Липова и бег 
липовски пође на њих да их гони. Срби ce међутим махну Татара и 
вратс у Липово, a бега не пусте унутра те он побегне у Београд. Не- 
што Турака, што je још у граду остало, потуку Срби, у чијим je ру- 
кама била ратна заира. Владика Сава доби после тога као награду 
владичанску столицу у граду Тевишу. Турци из Ђуле пођу у помоћ 
липовским Турцима, али ce врате не постигавши ништа.74)
és köteteztek magokat. Raduly wayda eö maga is. Az mellet hazatok nepet, felesegteket es 
giermekteket tekinthetek, kikre köteteskeppen minemw gond uiselcssel tartoztok magatok Is 
tudgiatok, mi keglelmeteknek mlndenben ha nemi akariatok az mi kegielmessegwnket es is 
akaratunkat aianliuk es ha io inteswnket megh fogadlatok es töb hiueink köziben hozzank 
iöuen az mi szolgalatunkja adglatok magalokat, fogadgluk az mi fejedelmi szonkra es hitwnkie, 
hogi keglelmeteknek nem chak bantasa nem lezen hanem valaminemw allapotia es fize- 
tese tob magiar hiueinknek lezen, keglelmeteknek is azon (ìzeteset meghadattluk es lambor 
szolgalattlaert, kinek erdeme szerint ualo allapottia lezen. Ez mi Inteswnket penlgh kegiel
metek eglebre ne magiarazza, hanem chek keglelmetekhez vaio io akaratunkra mint hogy 
töb atiatok fiais az mi zamiunk es birodalmunk alat lmmar io allapotban vadnak es az 
elöttis nemet között es nemet orszagban soha racz nem lakott, akarok az mi inglen vaio 
kegielmessegwnket magunktul aianlani, meliet ha kegielmetek uezen, sem magatok sem 
maradekitok blzonlosok legletek, benne hogi megh nem banniatok, ha penigh fogadnl nem 
akariatok es buldosasra uagi egleb vezedelemre iuttok, mi mind isten s mind emberek eleött 
es az töb kegielmetek attia flal elott is menteknek tartiuk magunkat, hogi okal annak nem 
tezwnk. Valete".

'*) Magyar tört. évkOnyvek és naplók, II. kötet, стр. 74. Ilo  Самошкезвјевок прн- 
чав»у догодала ce оредаја Лиаова овако : Стефана Петнехаавја ваговорв сежретар 
Свмов Дејав, да ступв у  преговоре ca двповсквм Србвма, беа зиања Бочкајева, у  
сврху предаје града. Петвехази пошаље јенопољсвог владвву Саву у  Лнпово, којк 
ce договорв ca српскнм вођама, да предаду град Мађарвма, алв под условом, да 
ам Бочвајп опростп рапвју веверу. Главнн Србн су бвлв мшетан Радуп, Петар 
Калауз, Стевав Ilan, делв Сава, Недељко Бошњак (Boszno), Радав Огарховвћ, Пеја 
■ другв. Овниа аададу Петнехаап, владвка Сава н осталн главнн д>удв квежевв 
веру, да вм неће ништа бвти в да he и у  буду^е моћв остатн у  Лнпову само да 
град оредаду. Људеввт Ракоци доававшв шта ce спреиа, пошље Ловру Нађа ca 
300 хајдува ирема Јевополу, да yi>e у  лаповскв град, аво вк  ra Србв предаду. У  
лнповсхој тврђави je бвло 600 Турава под управом ј&ничарсхог are Хафвз-паше, 
Ћштмн Чорбаавје в  Абдурамана, a у  варошв су билв Србв в вешто Турава. Ha 
ди и  звак уставу Србв, пусте Нађа у  варош в освоје je 7. априда. Темншварскн 
nama пошаље одках ва Бечеја, Павчева в  другкх пограннчних места 2000 војаака 
•у помоћ лвоовсквн Турцвма, али овв нншта не успеше. 18. апрвла паде в  твр^ава 
двповск* у  руке сраско-мађарсве (Szamosközy IV. стр. 859.—361). О предајк града
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За време преговора о миру проглашено je примирје између Ау- 
стрије и кнеза Бочкаја, но у пркос том примирју трудио ce Бочкаји» 
да истисне аустријску посаду из оних тврђава, које ce налазиле међу 
његовим градовима. Број таких неосвојених места био je повелик, a 
најважнији je био међу њима град Токај, којим je управљао капетан 
Ханс Рубер на челу једне срлске чете. Опколивши град успе Бочкајев 
војвода Цобор, да одсече сваку везу ca спољашњим светом те у граду 
избије глад. Ипак ce tokom 1606. месецима држаоТокај, али ce најзад 
морала посада, присил»ена глађу, упустити у преговоре и под условом 
слободног пролаза преда град Цобору.76)

Преговори о миру ca Бочкајем, који су од аустријске стране 
започети крајем 1605., провлачили су ce кроз прву полу 1606. године. 
Тек 23. јуна 1606. утаначен je у Бечу коначан мир, no коме припадне 
Бочкају ueo Ердел», затим Сатмар и Токај као и жупаније Угоча и 
Берег. Истодобно започну преговори о миру аустријско-турском, при чему 
je Бочкаји био посредник. Након дужих преговора склопљен je 11. 
новембра исте године под Комораном, тамо где утиче речица Житва 
у Дунав, мир на двадесет година између цара Рудолфа и Турака. 
Миром овим обвезао ce Рудолф, да ће платити султану једном за 
свагда 200.000 форината и тим ће ce откупити од дотадаљег плаћања 
данка, a земље добива свака странка онолико, колико je у момента- 
ном поседу држала. Овим миром на ушћу Житве завршено je петнаесто- 
годишње ратовање Аустрије ca Турском, a њиме ce свршује уједно и 
један од најбурнијих перијода у животу угарских Срба.

налаанио података в у  ипсму Катарнпе Палфв, уорављеном из Тревчвиа 15. мај« 
1606. Ђорђу Турзо*у. У  пвсму стоји: „Hicbevor hab ich geschrieben, das die Rilzen 
die Lippa vndt andere vestungen wlcdcrmal eigcnohmen vndt die Türken, so darinne gewe
sen, alle nidergehaut, diese verwichene wochen ist der Türke wiederumb zur vestung ge
ruckt vndt dieselbe belcgert auch mit siebenstücken geschutz beschossen, die Ratzen vndt 
haiduken aber sein nächtlicherweile heraussgefallen, der Türken viel erleget vndt inn die 
flucht geschlagen, also das der Türcke das geschutz daselbst verlassen müssen1* (Hung. 
aa 1606).

w) Magyar tòrténelmi évkOnyvek és naplók, II, стр. 79; Isthuanffi. o. c. стр. 536.



XVI.
ОД МИРА HA УШЋУ ЖИТВЕ ДО СМРТИ 

ЂОРЂА РАЦА СЛАНКАМЕНЦА.
( 1606— 1611).

Мада су она мутна времена, која наиђоше на Угарску при крају 
летнаестог и почетком шеснаестог века прогутала као жртву небро- 
јене српске војнике, ипак су нови српски досељеници ca турског те* 
риторија с године у годину попуњавали редове Срба у хабзбуршкој 
Угарској и у Ердељу. Ратничку природу српску привлачили су ратни 
догађаји, који су у то време беснили на земљишту Стефанове круне, 
те je при завршетку рата био крај свију губитака, које су поднели у 
разним сукобима, број српских ратника неумањен, ако не и већи него 
на почетку ратовања. Нису само Срби ca територијума турске Угарске 
ступали у редове хришћанске војске него су долазили и дубоко из 
турских крајева, из Славоније, из Босне и из Србије. После утаначе- 
ног мира настало je питан>е, шта да ce учини и где да ce стално на- 
стане ови српски војници, који су досад били разређени у већим и 
мањим групама no гарнизонима, док су фамилије њихове биле при- 
времено настањене у разним местима.

Решење питања о насељу ових ратника задавало je доста бриге 
аустријским властима. Дугогодишње ратовање одвикло je српске чете 
од сваког другог посла, њима je пљачкање, отимање и убијање npe- 
шло било у крв те ce после свршеног рата нису могли да снађу у 
новом, мирном животу. Тешко je било пронаћи згодан предео, у коме 
би населили ове Србе, јер они нису никако хтели да буду јобађи 
мађарских спахија, a ови опет не хтедоше друкчије уступити земљи- 
шта за насељивање, шта више, поједине спахије ce опираше и од 
тога, да им овај ратнички елеменат у суседство дође.

Прву вест о намери трајног насељивања српских ратника имамо 
већ из 1604. године. Ратни савет изда у априлу ове године налог ко- 
моранском обрштару Моларду, да села, намењена српским ратницима, 
подигне и назида и да их подвргне својој управи.1) Средином ове го-

‘) Ратал архд8 у  Бечу, Prol. Reg. aa 1604. Ове годпне ce палазила велнка иао- 
жваа српских ратппка у  Баствиој војсци у  гораој УгарсвоЈ. те ратнн савет 2. јува  
вздаје налог .Camera soll berichten wegen des deputlrten geldt auf das rasclanisch kriegs-
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дине бавио ce и војвода Марко ca својим четама у околини Коморана* 
a кад ce идуће године почело озбиљно радити на склапању мира- 
оставио je Марко коначно Ердељ те ce ca својим војницима, као и ca 
војском Саве Темишварца и Петра Paua, налазио на западном рати- 
шту угарском.1) Од овог доба њихове и друге чете српске постају 
актуелним питањем, које ратни савет дуго времена тако рећи и не 
скида с дневног реда.

Ратни савет у Бечу настојао je npe свега да доведе у ред плаћу 
српских најамничких четника. Војвода Марко и Петар Pau, који су у 
Ердељу бранили аустријску ствар, a Bek дуже времена кису примали 
плаКе, захтевали су, да им ce плати сада 50.000 форинта1) те влада 
изашље 13. јула Ђорђа Лешенбранда и Матију Бакића, чиновнике вој- 
ничке интенданције, да одрже смотру над 6 компанија српских коња- 
ника, да саставе регистар о њима и да им издаду плаћу за 5 месеци, 
уз потврду њиховог војводе.*) Идућих дана наложи ратни савет двор- 
ској комори, кека плаћа војводи Марку 400 форината месечно, a 4. 
августа именује Марка за обер-капетана над српском коњииом.*) По- 
што je рат joui трајао, настојао je ратни савет, да задовољи српске 
најамнике, јер je помоћ њихова била јако нужна, те ce ca највећом 
готовошћу одазвао молби војводе Марка и грофа Хајнриха Дампијера, 
под којим су такође служили српски коњаници, да изда плаћу за из- 
државање њихових чета.*)

volkch in Ober Hungarn“ (Ibid). O селвуа, одрсфеннм aa иаселење Срба v околвив 
Конорааа, амано вз ове годаие још једну нотицу. U*. јуна нздао je  ратив саиет 
обрштару Моларду налог „die acht hierin bcncntc Rdzcn in der herrschafft Comorn zu 
wohnen einkhumen lassen in den ncwgestifftcn dörfern“ (Ibid).

*) Prot. Exp. a Prot. Reg. aa 1604.
•) Ратии савет иаложв 16. jyua 1606. обрстлајтпавту Гпитеру X cre j y  „den Marco 

weywoda mit den rascianischen pferden die beschaffcnhcit im hungarischen Alttcnburg reco- 
gnosciren lassen* (Ibid).

*) Под датумои 17. jyua 1605. аабележено je y  Prot. Reg. .Recepisse von Leschen* 
brandi vnd Bakitsch per der ratzianischcn pferdt musterung vnd zallung halber, solen beuelen, 
es dem Marco weywoda vnd Rätz Peter mit denen 50.000 gülden praetension hicher remittim*, 
a оод 13. јулом „Leschenbrandt vnd Bakitsch sollen die 6 compagnia rascianischen pferdten 
mustern, gebreichige register ferttigen, inen alsdann die 5 monatsold gegen ircs waywoda 
Obligation raichen“ (Ibid). Beh 2. августа подвосе ова дпојпца ратиом савету „V erzeichnis 

der Razen, irer accordo vnd practensiones der noch ausstandig vnbezahllten rests“ (Prot. Exp.)
•) У  ствари нојводе Марка иалаже 17. јула ратан савет дворској хоморп .per 

crinderung, das Marco waywoda monatlichen zu veldt mit 400 gülden interteniment vnderhalten 
werde“ , a 4. августа „Marco weyvoda würdet seines oberhauptmans beuelch vber die ras* 
dänischen pferdt erlassen vnd ime 400 gülden monatlicher bcsoldung bewilligt“ (Prot. Reg.).

*) Кад je  Марво тражао веаадаву му плаћу, валожп ратни савет 3. септ. коиорв 
.damit dieser (Марко) ins veldtJeger nach Comorn sich verfügen khundt, haben die herm 
Ine mit seinem ausstandt zu bedenggen vnd abzuferttlgen". И ств ов&кав валог je вадав
6. сеит. коморв aa воњаввке српске под грофом Д&мпвјером (Prot. Exp ).
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Погодба, учнњена ca војводом Марком и његовим најамничким 
четама, гласила je на 6 месеци, од првог августа 1605. до послед- 
њега дана јануара 1606. По истеку овог рока продужена je служба 
најамничка, a пошто je међутим наступило примирје и у изгледу било 
склапање мира, одлучи ратни савет, да начини коначни обрачун ca 
најамницима и да их разреши од даљег службовања. Цару Рудолфу 
препоручи 30. марта 1606. војводу Марка ради његове верне службе7) 
и на предлог Матије Бакића наложи 14. априла дворској комори, да 
исплати четверомесечну плаћу српским коњаницима и да их даде од* 
вести у Шопрон, где fce Бакић одржати над њима смотру и распу- 
стити их1). Ca исплатом најамнине није ишло тако брзо, те ратни 
савет у мају понови налог комори, да изда Марку заостатак плаће, a 
у погледу даљег издржавања упути Марка да ce обрати директно цару 
у Праг*). ИдуЂег месеца je издата инструкција Петру Бонхомо, да ca 
Матијом Бакићем одржи смотру над српском коњицом и да ју отпусти 
из најамничке службе10).

Сада ce морало приступати и решењу питања, шта да ce учини 
ca Србима, отпуштеним из војске. Један део Срба, на броју 1200 коња- 
ника, који ce налазили no селима око Ђура, желили су, да ce стално 
настане у близини ђурске тврђаве те обрштар ђурски барон Брајнер 
поднесе 2. новембра 1606. ратном савету предлог, како да ce ово 
населење изведе11). Брајнеру наложи 9. новембра и надвојвода Матија, 
да ступи у споразу« ca спахијама, на чијем опустошеном земљишту 
ће ce Срби настанити, дизати куће и обрађивати земљу. Из писма над- 
војводина видимо, да je Србима одређено поссбно предграђе у Ђуру,

3) Prot. Reg. О том аакл>учку стојп „Imperatori commendation für Marco weywoda 
wegen seiner erzaigten khriegs dlensten und praetension'.

•i У з сроске кошаиике оал&апле ce n љвхове породиде, као што ce води ua 
оелегаке, којом je  ратил савет иалождо коиорп .die vier monatsoldt auf die rascianische 
pferdt, wollen die herrn gegen Odenburg Hehren lassen und diesem musterschreiber, der die 
abdankhung vnd vonainanderschaffung dieser pferd und deren, die sich bei ihnen befinden, 
verrichten soll, auf zehen lag gebreichiges lieffergcldt reichen".

") Ратзп саветипцп пздају 18. uaja валог коиорв „wegen der monatlichen 400 
gülden rcinisch vcldtbcsoldung vom ersten tag monats august des 1605. jars bis lezten tag 
monats januarii, in allem auf 6 völlige monat, wie ire kayserliche mayestat gnedigisl bc- 
willicht haben, bei dem khayserlichen hoff khriegszollambtc abreiten lassen vnd wurdet er 
(Марко) zu Prag wegen ferneren vndcrhaltung bei irer khayscrlichen mayestat anzuhalten 
wissen’* (Prot. Exp.). Uo једпој вестп од 23. маја тражили су српски нојипцп .ча uu- 
селсње скојнх жеиа n деце u аа обрађпнање зеиљс „ein ödes dorff in der hcrschafftt 
hungarischen Alttenburg oberhalb Zameh, auf der haidt zwischen Pottersdorf, Vnscrc Frau 
genandt, einzugeben vnd zu bewilligen’* (Prot Exp).

I0) Parim  савет je  0. јупа аздао „Instruction für Pettern von Bonhomo musstcr- 
maister vnd Matthiasen Bakitsch musterschreiber zu musterung der rascianischen pferdt* 
(Prot. Reg).

иј OupiuTRp оодвесе .fürschlag wegen niderlassung vnd vnderbringung der Rätzen. 
so sich vmb die vesslung Raab zu begeben willens' (Prot. Exp).
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које je названо Нова Bapoui, затим села Никлорос, Лубниц и Мечир. 
Даље je наложио надвојвода Брајнеру, да ca спахијама изведе на 
чисто питан>е робота, десетине и осталих права, како ce спахије не 
би могле тужити будућем сабору, a нарочито да удеси све ca Србима, 
који ће потпадати под коморанског и ђурског обрштара и имати 
дужност, да кад год затреба, врше ратну службу против Турака и 
против других непријатеља царевих. Обрштар поднесе о свему овом 
извештај ратном савету и уједно затражи, да ce Србима изда плаћа 
за још два месеца и да ce снабду вином, хлебом и другим животним 
намирницама1*). Ратни савет уважи овај захтев Брајнеров, бојећи ce, 
да ће Срби иначе прећи у Аустрију и пљачкати аустријско станов- 
ништво те наложи 12. и 17. децембра дворској комори, да број срп- 
ских најамника код Ђура смањи преко зиме, али да им свакојако изда 
плаћу1*). Ho упркос поновљеној наредби дворска комора, no свој при- 
лици због оскудице у новцу, није Србе задовољила. Невоља нагони 
српске коњанике, да од становништва силом отимају хране за себе и 
своје коње, те Брајнер јави почетком јануара 1607., да су Срби јако 
притеснили околна села14). Ратни савет изда 3. фебруара налог барону 
Брајнеру, да за тих 1200 српских коњаника одреди неколико опусте- 
лих села у бискупији ђурској и то између Ђура и Папе. Становништво 
у Мађаровару, које je већ почело да пати због близине српских чета, 
замоли владу ća заштиту, на што ратни саветници нареде, да ce 
Србима издаје U у будуће провијант, јер без помоћи владе они ce не 
могу одржати у тим пустим селима, те ће бити принуђени, да узн$- 
мирују спахилук Мађаровар или шта више, да ce упуте чак у Аустрију15).

'•) Registratur No. 20; Prot. Exp. У  иолби својој тражн обрштар „auf die rascia
nischen pferdt zween monatsoldt in ge!lt auch habern vnd anders zu verordnen.*

*•) Ha подиесав Врајиерон наложк ратии савет .Auf die kayserliche hof camer. 
Die herrn haben zu fiirkhomnng, das dise khrlegsleuth auf Ossterreih nit begeben müssen 
in mangi der zallung, Verordnung zu thuen, von Kab aus mit brodt, habern vnd wein zu 
versehen, dann sonsten nicht müglich ist, das sy sich erhalten khunden. Wollten aber die 
herrn ain zallung auf dise ain tausent zwayhundert pferdt verordnen, khunndte alsdan auf 
der herrn eiinderung ain reduktion fürgenumen vnd diese anzall pierdt Uber wintter gerin 
ge rt vnd dieselben an den granizen braucht werden“ (Ibid).

u) O наветтају овом сапуван j<* aannc „Obrister za Raab Hanss Preiner anbrun- 
gen, die von den Rascianern vmb Raab herumb betrangte dorfer betreffendt. Besclilus. An 
die kayserlichcn hof camer, die herrn haben diesen kriegslcutten ain zallung zu verordnen 
khunden dieselben alssdan bey ferrern gcdult erheltten, reformirt vnd an vnderschidtHche ort 
aussgethailt verden“ ; 17. jauyapa цсте годкне поднола je днорска комора ратпом са- 
b« t v  изиештај „wegen einraumung eines òden orths für die rasszianischen pferdt Wieder 
auf die hoff camer zu geben, ob diese dörfer üdt sein vnd wem dieselben zugehörig, ist 
dem kriegs rath vnbewust vnd ist hierin khein anders bedenggen zu haben als das die 
grundtherrn denen solcher grundt vndt poden aigcnthumblich zugehörig sein, solchs nicht 
zu geben wellen, oder zu khunfftigen hungerischen landlag hierüber beschwarn machen, 
wellen die herrn aber vber sich nehmen, dass stehet zu der herrn bedenggen*.

**) У  иилогу c b o u , взданои »5. фебруара, в«ли ратнп савет r . . . obwohl . 
i esc pferdt auf des bisstumbs Raab verödten dürfern zwischen Raab vnd Pappa sich zu
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Док су разне власти, ратни савет, дворска комора, дворска екс- 
ледиција и заповедници аустријских пограничних гарнизона расправ- 
љали и споразумевали ce у детаљима, колико fce Срба населити у пустим 
селима око Ђура и које ће од њих задржати у служби и разместити 
no граници, избијала je све то већа невоља мећу српским коњаницима. 
Неуредно плаћање их je напослетку присилило, да отимају животне 
намирнице од суседа, поименце од Томе Надаждија, a један ce део 
одважи на још очајнији корак, наиме да пређе Турцима.1*) Ово убрза 
саветовање аустријских власти, али оне ипак не могоше спречити, да 
једна чета не одбегне почетком јула у Стони Београд.17)

И над оним оделењем српских војника, које je послато у Шопрон, 
одржана je смотра, те je њих 400 и дал>е задржано у служби, a остали 
су отпуштени. Ова шопронска чета je такође дуго морала да чека на 
плађу и провијант na je била принућена да отима храну од околног 
становништва.1*) Ha челу ових Срба je стојао Сава Темишварац, коме 
ратни савет 2. марта 1607. наложи, да угуши негодовање својих пот- 
чињених коњаника.19) Изгледа, да су баш услед оваковог држања вој- 
ници враћени из Шопрона у Ђур. одакле ce Темишварац у више ма- 
хова обраћа ратном савету за исплату уговорене најамнине.10) Бојећи 
ce већег зла наложе саветници 14. марта дворској комори, да и Сави-
quartirn ist verwilligt worden, werden sich doch dieselben an solchen öden ortten ohne der 
herrn hilff nicht erhalten noch verbleiben khunnen. Derhalben die herrn auf dise pferdt, damit 
sy nit getrungen werden, in die herrschafft hungarischen Alttenburg oder gar in Ossterreich 
sich zu begeben, lehen vnd profiandt zu verordnen haben1*. (Prot. Exp.).

Ibid. Белешка ова гласв: .Prelner vberschickht des Nadasti Tomaschen beschwä- 
rung wider die raizischen pferdt“ . Наскоро после тога, 3. аарвла, валожв цар ратном 
савету „der Raizen halber, weil sie zum Turckhen zu fallen in willens, darob sein, damit 
ihnen ein fleckhen, damit sie zu bleiben betten, eingeraumbt werde“ .

,T) 23. апрвла н&ложно je ратив савет барову Брајиеру »ain ortt ausszaigen zu 
abdanckhung vnd contentirung der 1200 rascianischen pferdt“ , a вдућег месеца палаже 
цћр Рудолф у  стварв Срба „so in der Rabaw liegen, zallung vnd damit sie nit zum feindt 
fallen vnd im landt verbleiben megen, ein stell raumen lassen", алп већ 7. јуна јавља 
Брајнер „der raszianischen pferdt abfall nach Stueilwelssenburg14 (Prot. Exp ). 0  одметању 
o bux  Срба говори a једво онсмо Стефапа Шаркаша, виде кнпетааа Малог Конораиа. 
Пасмо, управљено вадвојводв Матвјн a датвраво 27. септембра 1607. гласв взмеђу 
осталог «Caeterum et haec slgnlficandum vestrae serenitatl curavi: Rađani, qui tempore belli 
Bosnam et Posgam descenderant, nunc rursus ad loca deserta ascendunt. Occupant loca pa- 
gorum et inhabitare contendunt. Quibus dederam nunclum, ut ad me veniant ct vestrae 
serenitati obedientiam praestent, sed liti rebelles facti monitis meis non obtemperarunt. sed 
sese auulsos a vestra serenitate ostendunt. Quapropter edoceri seu informarl cupto a vestra 
serenltate, quid cum illis Racianis agere oporteat, si enim eos sic permiserimus et loco huic 
finitimo ac totius rei publlcae erunt magno detrimento et obstaculo. De illis me vestra se- 
renitas certiorem reddat citissime“ (Hung aa 1607Л

*•) Ortelius Redivivus стр. 411.
'*) Наредба ратног савета гласи: „Temessvari Zawa soll bey seinen vnderhabenden 

räuttern allen muetwllten, so sy in der spanschafft Odenburg erwisen, abstellen“ . (Prot. Reg.).
**) Prot. Exp.
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ним војницима исплати заосталу најамнину у новцу и чохи и да их 
разреши дал>е службе.*1) За комесара при спровађању овог задатка 
одређен je и послат у Ђур 23. априла Матија Бакић.1*)

Још није била пала последња реч у ствари разрешења српских 
коњаника у Ђуру, кад ce број српских војника појача доласком српске 
посаде из Токаја. Према миру uapa Рудолфа ca Бочкајем уступљен je 
град Токај Бочкају, те je јуначка посада токајска, која ce, no једној 
вести, састојала свега из 28 српских коњаника и пешака. на челу ca 
Хансом Рубером, напустила тврђаву и дошла у Аустрију, одакле ce 20. 
јула 1607. обрати ратном савету ради обрачуна за службовање у Токају.*1) 
Ратни савет наложи 27. т. м. Петру Бонхомо, да овим токајским Србима 
месечно плати сваком коњанику no 6 форинти до одласка из Токаја 
и да их онда, no дозволи царевој, разреши службе.**) Међутим о 
'сталном населењу ових Срба није ратни савет донео закључка те они 
замоле 13. децембра владу, да им одреди место, где ће становати.14)

Ca отпуштањем српских најамника из службе имало ce решити 
и питање, шта да ce учини ca главним вођама српским, ca дели- 
Марком, Савом Темишварцем и другима. Ратни савет ce већ 1606. 
године заузимао код uapa за војводу Марка и препоручио ra за 
даљу службу,**) a после разрешења његових војника од службе, по- 
нови јула 1607. своју препоруку, те uap остави Марка и даље у

**) Ha једиу молбу Савпиу о псалати војипка, решеио je „Auf die kayscrliche 
hof camer. zu verhuettung der raszianischen 1200 pferdt heraufzugs in Österreich, wais der 
khayserliche hof khriegs rath khein anders mittl als dass mit denselben fürderlichst accor* 
dirt vnd auf billichcn accordo die bezallung in geldt und thuch verordnet vnd diese pferdt 
abgedanckht werden-1 (Ibid).

**) Ibidem.
**) (> тоие je сачувава белешка од 20. jyua: »Peter von ßonhomo bericht in sachen 

die abreittung der 2S toggayerichen Razen. Auf die hoff camer, uns diesen toggayerischen 
Raizcn ist auff ihrer fürstlichen durchleucht guten verwilligung abgereith worden, uns denen 
die herrn ferrers abzukhumen vnd dieselben abzuferttigen wissen werden** 'Prot. Exp). Б»~ 
лешка од 20. jv.ia гласп „N. toggajerische Reizen zu ross vnd fuess irer abfertigung. 
Beschluss. Auf die hof camer. Die herrn haben auf diese chrlichc khriegsleit die mittl zu 
ihrer abfertigung zu verordnen, khundte alsdann mit inen accordirct werden4 (Ibidem .

**) У  палогу, пздааом 11«тру Боихоио, стоји, да uua .m it den Rascianern, so 
zu Toggey gedient haben vnd in Österreich sich befinden, bis auf die zeit ircs abzuges von 
Toggey abreitten vnd monatlich sechs gülden reinisch aufs pferdt in abreittung einbringen 
vnd wenn die ganze summa bringen mcchte, berichten, wclen ire kayserliche mayestat alssdan 
der abferttigung halber zu entschtiesscn* (Prot. Exp». Kacunje, 22. с^атеибра, забслсжеио 
je *N. bcuclchshabcr zu ross vnd fues des toggayerischen regiements. Beschluss. Auf die 
kayserliche hof camer zu Verordnung der mittl, damit dise mochten durch ainen accordo vnd 
taitsszallung abgeferttigt werden" (Ibidem).

*л) O молби овој ааавсаио je y  Prot. Exp. „N. und N. arme toggeyerischc Ratzen 
bitten vmb ein quarttier. Beschluss. Auf die hof expedition, die hat ohne massgeben 
hierüber weittere Verordnung zu thuen“ .

*•) Prot. Exp.
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служби и пошље ra на границу,**) одредивши му 100 талира годишње 
плаће.*8) Почетком јануара 1608. обрати ce и Сава Темишварац 
цару Рудолфу с молбом за унапређење. Ратни савет одговори 12. ja- 
нуара Сави, да ће, кад држава у будуће затреба српске војнике, 
имати њега на уму, a цар Рудолф изда диплому, којом имекује Саву 
обрштаром над 500—1000 коњаника српских.” ) Ово именовање вре- 
дило je само за ратно време, те с таким решењем није могао Сава 
бити задовољан. Није био задовољан ни војвода Марко него идућег 
месеца поднесе молбу, да ce и питање њсгове службе у мирно време 
реши и да му ce одреди стална месечна плаћа, a кад не доби од 
ратног савета никаквог одговора, понови молбу децембра 1608.*°)

Док ce у Бечу претресало питање о српским најамничким че- 
тама, у Ердељу ce догодила промена на кнежевском престолу, која 
je донекле утецала на стање тамошњих Срба. Стефан Бочкаји није 
дуго преживио бечки мир. Дуже времена je поболевао док ra 27. де- 
цембра 1606. не стиже смрт.*1) Деце није имао те Ердељци изаберу 
остарелог Жигмунда Ракоиија за кнеза, који je скоро цео живот свој 
провео међу Србима. Нови кнез, знајући из искуства вредност Срба 
у ратно време, трудио ce, да знатније поглавице, које су остале у 
ердељској кнежевини, привуче к себи. Нарочито je обдарио угледније 
Србе у Липову. Српском липовском племи^у Петру Краговићу да* 
ровао je 28. јуна 1607. у немачкој улици једну кућу и село Пату, које 
je припадало липовском граду.” ) Другом једном витезу, Тривуну Нађу 
или Рацу, поклонио je 16. августа исте године у Липову једну курију 
и пустару св. Ђорђе у тамишкој жупанији.*8) Повељом од 18. августа

,7) Белешка о овом ce палазв у  Prot. Exp. под 17. јулом и гласо „Imperator, 
auff Marco waida anhalten seiner jarlicher vnderhalttung halber, ine zu accomodiren vnd 
etwo auff ein granizhaus zu befürdern“ .

**) Налог ратвог савета гдасп : .Comorae, per Marco weyuodae zu seiner vnder* 
halttung 100 taller raichen zu lassen" (Prot Reg.).

У  одговору саом велп ратин савет „W an khunfftig raszlanischer nation kricgsleitt 
möchten besteh werden, wdlle ihre kayserliche mayestat seiner person befirderung gnedigist 
eingedenkh sein* (Prot. Exp.), a y  азводу o цареву решеау стоји .des Tcmesvary Saua 
halber, das er von 500 bis auf tausent pferdt bestell vnd zu einen obristen angenobmen 
worden" (Ibid). Ho једном нзвештају од 14. фебруара о. г. пмао je обрштар Сава под 
собом 813 сраска коњаивка (Ibid).

**) У  Prot. Exp. je  забележено о иолбн &£арковој под 9. фебр. ово wMarcus 
waywoda begert ein zehrung, damit er ir mayestat resolution desto fueglicher erwartten 
möge, zu verhaltten*.

*’) Qo Свбмахеру дао je Бочваје пред скрт своју олемство Вуву  Рацу од 
Саруда (2. септембра 1606) о вођп коњвце Јо ваву  Рацу од БорошЈене-а (16. cea* 
тембра 1606).

а<) Lendvai, Temes vórmegye nemes csalàdjai, Budapest 1896 1 kötet стр. 64.
**) 0. c. стр. 74. У  встом делу, ва crp. 81., споивње ce још  једав сриски 

племић, no вмеиу Радослав Павловвћ, хао ооседввк у  Липову.
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1607. дао je племство Михајилу Вићићу, Милошу Казимиру, Стефану 
Рацу, Радивоју Жупровићу, Николи Которловићу и Стефану Сави.14)

После смрти кнеза Бочкаја донесе колошварски сабор, који je 
заседао од 10. до 24. јула V#07. године, закључак, да питање о Ђорђу 
Рацу, који je лежао у тамници самошујварској, поднесе кнезу Рако- 
цију на решење. Кнез одлучи да пусти Paua на слободу.**) Чим ce 
Рац нађе на слободи, упути ce одмах у Аустрију и већ 28. јула под- 
несе цару Рудолфу предлог, на који начин би ce могао уз помоћ 
Срба и мађарских пандура освојити Темишвар од Турака. Између ре- 
дака види ce жеља Ђорђева, да ce овај задатак њему повери.3*) Из 
овог времена je сачуван опширан меморандум Ђорђев, поднесен цару 
Рудолфу. У меморандуму препоручује писац себе царевој благонакло- 
ности и истиче многобројне заслуге, које je за двор стекао дуго- 
годишњим радом својим и то радом, који je често ca животном 
опасношћу био скопчан; као сведоке своје борбе против Турака и 
дипломатске мисије код Татара и у Цариграду у време војводе Ми- 
хајила наводи Николу Иштванфија и епископа Стефана Зухаја; затим 
прелази на своју акиију након смрти Михајилове, на борбу своју 
против војводе Симона у корист војводе Радула и на рат против Та- 
тара, приказује, како je Влашку оставио, чим je дознао, да je Секељ 
уз помоћ Турака и Татара упао у Ердел»; описује борбу против 
Бектеш-лаше и против Секеља, кога je својом руком убио; у то je 
доба о свом трошку издржавао 4000 најамника. Спомиње даље 
акцију своју за време устанка Бочкајева, одбрану града Међеша, 
битку своју ca Ђулафијем, чију je војску од 12000 људи потукао ca 
својих 2000 војника; описује опсаду Шегешвара, где ce против бу- 
димског Али-паше, који je имао 1600 ратника, и против велике војске 
Бочкајеве и молдавске држао пуних 6 недеља; Бочкаји кад je видео 
верност Ђорђеву спрам аустријског двора, бацио ra у тавницу, одакле 
ra je недавно ослободио Валентин Хомонаји; у прошлим борбама из- 
губио je иметка у вредности од 100.000 форинта na пошто je од мла- 
дости био веран цару, моли сада у старости уточиште и потпору 
цареву.57)

Цар Рудолф je једва дочекао вест, да je на ердел>ском престолу 
учињена промена. Надао ce, да ће сада моћи вратити дане вечитих

м) Orsziigos IcvC-ltùr, број 1303/14U7.
•*) F.rdélyi orszùggyiilésl emlékek, szerkeszti SziUgyi SÄndor. Ötodlk kötck (1601. до 

1607.) Budapest 18̂ 9 crp. 490.
*•) Prot. Exp. aa 1607.
aTj Hungaric.1 aa 1007. У  Prot. Exp. сачуиииа je белетка од 16. иовеиора 1007. 

„Ratz Georg etlicher seiner pratensionen vnd vnderhalttung. Beschluss. Auf die kavserliche 
hoff camer, diese pretensionen. so guetter vmb Sagmar antreffendt, würdet bei der herrn 
erledigung stehen, dieser ist aber wegen seiness verdienst* vnd redligkhett mit einer gebur- 
liehen vnderhalttung billich zu bedenggen*.
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немира у Ердељу, којима ce хтео користити. У пркос склопљеном 
миру почео ce уплитати у ердељске ствари покушавајуЂи, да Рако- 
ција потисне с престола најпре помоћу негдашњег кнеза Жигмунда 
Баторија, a кад то не успе, онда помоћу младог Гаврила Баторија. 
У исто време ce опирао да потпише мир, склопљен с Турцима на 
ушћу Житве, a дошавши услед тога у конфликат ca надвојводом Ма- 
тијом, хтеде овога искључити од наследства и оставити круну шта- 
јерском надвојводи Фердинанду. Матија, коме je престо no праву 
припадао, крене из Угарске почетком 1608. велику војску, уђе у 
Чешку и оружјем нагони Рудолфа на тако звани либенски уговор. 
По том уговору, потписаном 24. јуна, уступио je Рудолф Матији 
земље Стефанове круне, затим Аустрију, Моравску и Шлеску и при 
знао ra за наследника царског престола.

У овом походу против uapa Рудолфа узеле су учешЋа и све 
српске најамничке чете на челу ca Ђорђем Рацом, Савом Темишвар- 
цем и дели-Марком. Враћајући ce из Чешке наносили су ратници срп- 
ски штете становништву те ратни савет изда 6. јула налог Ђорђу 
Раиу, да забрани својим људима пљачкање*8).

Наскоро после повратка из Чешке склопише Срби, који су сто- 
јали под командом Саве Темишварца, уговор ca ђурским каптолом у 
ствари населења на каптолском нововарошком земљишту. Срби су имали 
право, на основу овог уговора, да бирају себи судију и четир одбор- 
ника, чији избор подлежи потврди каптола. He потврди ли их каптол 
морају Срби предложити четир лица за судије и шеснаест за одбор- 
нике, између којих онда каптол бира судију и четир одборника. Од 
сваке српске главе добијао je каптол годишње три форинта, a исто 
тако од сваке продаје ку*е. Кад Србин умре без деце, његова марва 
припада каптолу; осим тога je одређен одношај нововарошких занат- 
лија, утврђене су дужности Срба у погледу оправке мостова и улица 
и забрањено je капетану Сави, који je у ратно време заповедник срп- 
ски, да у мирно доба заповеда судијама, одборнииима и другим 
Србима” ).

Док je питање ђурских Срба ca горњим уговором скинуто с 
дневног реда, српски досељеници, који су отишли у Коморан, дола- 
зили су и даље у сукоб ca грађанством те je државни сабор у Пожуну 
морао 1. новембра 1609. да донесе закључак о будућем одношају тих

Mj Prot. Reg. за 1608. Белешка о том гласн : ,Räz Georg soll seinen vnnderhabenden 
Raizen emsdich anbefolchen, darmyt sy in irem abzug nach Ungarn deren vnderthanen 
vnderwegs alntge schaden zuefuegen". Рацу je дакле, ооверено вођењв српокнг чета.

* ) Szàvai Gyula, Gyór monograflàja стр. 271. н 272. Овде je пубодковап део 
уговор, којн ce састоја од 14 члавака. Орнгввал његов, ввсав мађарсквм језввом» 
чува ce у  ђурском градсхом архвву.
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Срба и староседилаиа коморанских40). Међутим један повелик део Срба, 
који нису били стално насељени, узет je поново у војну службу, јер 
ратни савет наложи 10. фебруара о. г. обрштару барону Брајнеру, да 
уновачи 800 српских коњаника, али да не узима у новаке оне Србе» 
који су ce настанили међу мађарским сељацима41).

Ca одношајем ђурских Срба према каптолу нису могли бити задо* 
вољни ни коњаници српски, a још мање вођа њихов Сава Темишварац. 
Сасвим je онда разумљиво, да je Сава драговољно прихватио понуду 
пољачког грофа Николе Комаровског, који ra je позвао, да ca 200 
српских коњаника ступи у његову службу, али ce овај план набрзо 
поквари, јер ратни савет 9. новембра о. r. ускрати Сави дозволу, да 
иде у Пољачку4*). Разумљиво ie и то, што идућег месеца покушавају 
Србн ђурски, да добију која год опустела села за населење. По њи- 
ховој жељи тражи ратни савет од угарске коморе извештај, има ли 
опустелих села, подесних за Србе43). Неколико знатнијих поглавица 
српских, поименце Теодосије Бечкеречанин, Дамјан Pau,44) Стефан Рац 
и Валтазар Темишварац ступише средином децембра опет у војничку 
службу, a за неколико других Срба заузима ce у марту 1610. Сава 
Темишварац и препоручује их ратном савету4*). Новембра ове године

**) Чланак саборски о овом гдасв: „D e gente Rasciana curabit sua maiestas 
regia, ut cum dominis terTestnbus et capitaneis eius loci competens remedium inueniatur et 
Comaroniensibus lniurìa non inferatur“ (Hung. sa 1609.). У  декрету крал>а Матвје упесева 
je ова одлука као 26. члаиак. (Magyar ttirvénytir. 1608—1667 évi tttrvényczikkek, 
Dr. Kolosvari Sàndor és Dr. Óvàri Kelemen, Budapest 1УОО стр. 59).

4>) У  взводy  овог иалога пвше: „Obrister zu Raab, die anwerbuug 800 ratzi« 
anischen pferden betreffendt. Obrister zu Raab, herr Hanns Preiner, wirdet zur nachrichtung 
andeutt, dass khaine Razen, weiche bei den hungarischen landleutten hau&sgesessen vnder 
den rascianischen pferdt sollen geworben werden“ Prot. Reg.).

**) Сава з&молв „per erlaubung 200 rascianischer pferdt in Polen zu eines polagglschen 
grafens Nicolai Komorovsky diensten hinein zu fuehren. Beschluss. Dem suppücanten ander* 
zuzaigen : von dem khonig zu Polen ist wegen solcher Werbung irer mayestat nichts zuekhom- 
men, haben auch hierin vermelten poläggischen grafen khriegsvolckh in Hungam zu werben 
nicht verwilligt, würdet derhalben dem supplicanten diserzeit mit kriegsleutten in Polen zu 
ziehen hlemit verbotten vnd eingestellt** (Prot. Exp.).

4*) Ратни савет аакључи 1. децеибра „Auf die khunigliche hof camer, die herm 
khundten hierüber von der hungarischen camer bericht abfordem, ob diesen raszianischen 
khriegsleith in Hungarn in der Rabaer oder sonstigwo verödte dürffer sein ein orth, wo sie 
sich niederlassen vnd vom veldtbaw erhaltten khundten, möchte angezeigt vnd bewilligt 
werden*. (Prot Exp).

м) Дамј&ва Раца саомвње Катова, о. с. св. 26, стр. 349.
4t) Prot. Reg. aa 1609. в Prot. Exp. aa 1610. Белешка o tom гласа: .Teodosius 

Bechkereky, Damianus Racz, Stephanus Racz vnd Temeswari Balthasar weiln Ir khunigliche 
mayestat die intertenimenta aufgehobt sollen biss zu furfalicnden gelegenheit zu Raab mit 
eUich pfardten vnderhalten werden*. Марта 1610. напавво ce Сава y  Бечу ва поакв 
К1>ала Матнје. О томе je сачувава белешка BTemeswary Zawa per anschaffung der 
zehrungs vncosten, weill sie auf irer maystät beuelch alher komen und wartten müssen.
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издао je краљ Матија једну повељу за Саву Темишварца, у којој хвали 
и уздиже ратна дела Савина, која je као врховни капетан над 1000 
српских војника починио у војничким екследицијама ердељским, затим 
у горњој и доњој Угарској и у недавном походу у Чешкој, те с тога 
уверава Саву о својој благонаклоности. Сличну повељу je издао краљ 
и Доминику Рацу, капетану над 100 српских коњаника4*).

Ђорђу Рацу нису у Бечу поклањали велику пажњу те ce он упути 
у Ердељ, надајући ce, да fce му тамо бол>е бити. У Ердељу избише 
нови немири и Pau ce умеша у размирице, али му оне дођоше главе. 
Стари Ракоци ce захвали 11. новембра 1608. на кнежевском достојан- 
ству и место његово заузме Гаврило Батори. Год. 1610. створи ce 
завера у намери, да постави за кнеза Стефана Кендија. Потучени уста- 
ници дозову у помоћ влашкога војводу Радула и Жигмунда Форгача. 
Батори сазове сабор сталежа у септембру 1610. у Колошвар и међу 
осталим магнатима дође на сабор и Ђорђе Рац.4Т) После сабора 
удари заповедник Баторијеве војске, Гаврило Бетлен, енергично на 
непријатеље те протера из земл>е и Радула и Форгача. Особито ce 
жестока борба водила под зидинама Брашове, где je учествовао и 
Ђорђе Рац као и Аврам Рац ca својих 800 пешака. У овим сукобима 
падне Ђорђе Рац у руке војводи Радулу, који ra даде 16. јула 1611. 
у Брашови рашчережити и главу му на зид градски поставити.48)

Beschluss. Auf die khunigliche hoff camer mit errinderung, das dieser auf irer khuniglichen 
mayestat beuelch alher khomen vnd bishero alhie aufgehaltten werden, an jetzt aber wieder 
nach hauss ziehen solle, dente nun die herrn diese vncosten also anzuschaffen haben“ . (Ibid).

4*) Hof Kriegs-Archiv, Registratur No. 42.
4T)  Erdélyl orsz&ggyiitést emlékek, Hatodlk kötet 1608—1614. Ђорђев потпис гласв: 

r Geor. R4cz de Szalonkemen consll*.
**) SzékeJy Mózes, Vàrfalvai Nagy Jànostól (Szizadok a» 1869. crp. 725 арам. 4). 

O  А вр м у  Раду B .  Gróf Illéshàzy o. c. crp. 200.



XVII.
ОД СМРТИ ЂОРЂА РАЦА ДО СМРТИ КНЕЗА БЕТЛЕНА.

(1611—1629).
Петнаестогодишњи рат Аустрије с Турцима подигао je на извесну 

висину неколико нових особа међу угарским Србима, али после овог 
рата све до пред крај столећа, до великог рата за ослобођење 
Угарске од Турака. не избија на површину ни једна иоле маркантнија 
личност од српске народности. Под турском управом није то било 
ни Moryfce, a границе хабзбуршке Угарске и ердељског кнеза тако су 
биле сужене, да je на територијуму њихову тек мален део Срба 
становао. Нови досељеници били су међутим веома ретки. С једне 
стране их je задржавала од сеобе велика даљина од средишта срп- 
ског, a с друге стране одбијале су их и прилике, које су владале у 
то доба у хришћанским деловима угарске државе. Водио ce додуше 
дуго времена рат у њима, али рат верски, борба католика против 
протестаната, за коју ce Срби нису могли одушевити и у којој их 
нису ни ратне странке радо гледале.

Од племића српских из тог доба занимљив je живот роман* 
тичног капетана Петра Бакића. Љубав његова спрам Сузане Форга- 
чеве. супруге Фрање Реваја, Петрова брата од тетке, била je позната 
no целој земљи и кад ce Петар споразумео ca Сузаном те ју из 
града Холића јануара 1607. украо од мужа и одвео у град Детреке, 
својину Маргите Бакићеве, удовице Мелхијора Балаше, изазвао je 
овим неописан шкандал. Надвојвода Матија изда одмах капетанима 
у околини града Детреке-а налог, да силом отму Сузану од Бакића 
и да je врате мужу. И сам Фрања ce спремао да оружјем нападне на 
Петра, али овај поручи, да ће топовима дочекати сваког, ко на њега 
удари. Услед овога одустало ce од нападаја те ce Реваји обрати 
тужбом на угарски државни сабор, који 1608. године донесе 
у чланку 26. одлуку, да палатин има одредити нарочит суд, 
који ће судити заљубљенима, Петру и Сузани.1) Углед Петров je јако 
био спао због ове немиле афере. Суд ce додуше завлачио годинама 
и није донео конкретну пресуду, шта више, сабор угарски од 1625.

') Dr. Kolosvàri Sàndor és Dr. Óvari Kelemen, Magyar tOrvénytér 1608— 1657. iv i 
tOrvényczikkek, Budapest 1900. crp. 39.
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године, после смрти Фрање Реваја, укинуо je чланком 49. ону одлуку 
од 1608., али je ова пустоловина отуђила многе пријател>е од Петра, 
те je он дуго времена живио повучен и заборавл>ен.*) Тек после 
смрти цара Матије ступио je поново у државну службу. С пролећа 
1619. поднео je молбу ратном савету, да му ce подели једно капе- 
танско место и ратни савет затражи 8. априла од обрштара Петра 
Кохарија мишљење о Бакићевој молби. Чим je ово усвојено у 
начелу, Бакић у мају затражи упражњену ујварску капетанију над 75 
коњаника, што му цар Фердинанд II. одобри те ратни савет наложи 
Кохарију, да инсталира Бакића за ујварског коњаничког капетана.*)

Војвода Марко кије дуго издржао у служби аустријској. Августа 
1611. je замолио uapa, да му даде једну капетанију,*) a с пролећа 
идуће године оде у Праг и одатле ce обрати 12. априла ратном ca* 
вету и посебном молбом председнику ратног савета барону Јовану 
Моларду, молећи ra као свог опробаног заштитника, да ce заузме за 
њега. Описује свој тежак положај и моли, да му ce даде капетанско 
место.4) Крал> обећа војводи, да fce му испунити молбу, али ce то 
обећање није остварило те ce Марко обрати у децембру ове године 
ратном савету и замоли од њега или капетанско место или провизију, 
позивајући ce на обећање краљево и на своје заслуге.*) Изгледа ме- 
ђутим, да су заслуге дели-Марка биле већ заборављене, a официрских 
места у мирно доба било je мало те Маркову жељу и покрај Молар- 
довог заузимања не хтедоше испунити.

Војводи Марку не преостаде друго него да no примеру Ђорђа 
Paua остави аустријско земљиште и пређе у Ердел». Овде ce догодила 
недавно промена на кнежевском престолу. Победоносни генерал кнеза 
Баторија Гаврило Бетлен завади ce 1612. године ca својим владаром 
и крене војску против њега. Уз помоћ Турака победи Баторија, који 
наскоро изгуби и живот. Ердељски сабор у Међешу изабере сада је- 
дногласно Бетлена за кнеза (23. октобра 1613.). По свој прилици на

*) О љубавн Петровој спрам Суз&не пвсаво je  мвого у  иађарској лвтер&турв, 
но најочширннје je деао о том предмету публнкацаја Deék Ferencz, Forg&ch Zsuzsanrui 
(1582—1632), Budapest 1885. Саборска одлука о уквда&у парочвтог суда у  Б&квћевој 
стварм штамаава je у  делу Dr. Kolosvari Séndor etc. стр. 265, y  декрету краља Фер- 
двваида I I  aa 1625.

*) Prot. Exp. в Prot. Reg. за 1619. Бедешка о молбв Баквћевој гласи „Petrus 
Baklt de Laak bitt vmb die verledigte haubtmanschafft zu Uwar über 75 pferdt. Beschluss. 
Sacra regia maiestas, domlnus noster clemcntissimus, domino supplicanti capltaneatum vywa- 
riensem ad septuaginta quinque equos graUose concedlt".

«) Prot. Exp. O молбв je забеаежево .Gesuch des waywoden Marcus vm V erleihung 

einer hanbtmanschafftu текст молбе je публвковав y  делу Documento prlvltóre la Istoria 
Romanilor, culese de Ludoxiu de Hurmuzaki, Volumus IV, partea i (1600—1649), Bucuresd 
3882 crp. 443.

*) Expedit N. 31 aa 1612; Hurmuzaki, o. c. стр. 417.
•) 0 . c. ctp. 483.

16
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позив овог новог кнеза ступи у ердељску службу и војвода Марко. 
Тешко je тачно утврдити време, кад je Марко прешао у Ердељ, али je 
почетком 1615. још био на аустријској страни. По једном писму, управ- 
љеном јануара те године кнезу Бетлену, борили ce Немци идејом, да 
протерају Бетлена из Ердеља и да сами запоседну ову кнежевину, у 
Влашкој пак да поставе за војводу Шербана, a у Молдавској Петра- 
шка или дели Марка.7) У аустријској служби остао je Марко no свој 
прилици и кроз 1616. годину но почетком 1617. налазио ce на двору 
Бетленову, где je заузео врло угледно место. Бетлен му одмах пове- 
рава важне мисије. Баш у то доба су Турци кретали војску против 
Пољачке. Ha челу турске војске био je Скендер паша, уз кога су тре- 
бале да пођу и помоћне чете Бетленове. Овај предложи Турцима, да 
вођа тих чета буде војвода Марко, кога сав витешки свет воле у то* 
ликој мери, да с њиме хоће у рат и они који нису одређени. Марка 
предлаже за вођу већ и с тога, што je он необично подесан и окре- 
тан не само у ратовању него и у посредовању за мир. Без Марка 
мало ће вредити Турцима мађарска војска.*) У исти мах ce Бетлен 
живо заузимао код Турака, да војводу Марка поставе за владара 
Молдавске и кад je у септембру ове године помогао притешњеном 
Скендер паши и посредовао мир између Пољака и Турака, захтевао 
je од султана као награду за то, да му врати Јенопоље и да протера 
из Молдавске војводу Михну Радула na на његово место да постави 
војводу Марка.*) Турци ce међутим нису загревали за ове жеље и пред- 
логе Бетленове.

Ни Сава Темишварац није могао дуго да издржи у служби 
аустријској.10) Положај његов и његових сународника у Ђуру и око-

’) Török-magyarkori éllamokmànytór, szerkeszték Szltógyi Aron és Szilàgyi Séndor, 
Elsó kötet, Pest. 1B68. стр. 127.

*) TOrténelmi Tàr aa 1880, Belhlen G&bor fejedelcm politika! levelezése, kOzli Szabó 
Kàroly стр. 727.

*) Erdólyi orszàggyijlésl emlékek, V II kötet, crp. 81.
,c> Код ратннва срисквх, н онвх у  турској војсци као a у  хрвшћанској, бво je 

разввјен ocehaj в љубав capau супароднвка својнх. 11рамер за ово вмамо в ва 
жввота Савв Темвшварца. Ов откупв од Валтааара Лев^еда за 40 форавтв два за- 
робљеиа детета српска, a пошто су деца бвла вз српсквх врајева, заузме ce sa а>пх 
једав Србвн часивку турској војсци, одабаша Мвлош вз Будвма. Истн замолв 1615. 
год. Саву, да uy уступв ту децу, a oh he му вратата цену, коју je  Сава за в>вх дао. 
во дслв-Сава одговорв, да децу држи као своје рођеве спнове, јер иу бог ввје  дао 
од срда порода, те вх с тога ве моке ватраг продаватв. I I bcmo одабаше Савв гласи : 
.Köszönetemet es münden emberseges baràtsagomot ayanlom. Thouabba ezt adom tudtara 
kegyednek, hogy megertettem, hogy kegyednel kett racz gyermek wagion es kegyed negyuen 
forinton uette megh. Azert kerem kegyedet, hogy ugyan azon penzen bocsassa el kegyed es 
megh adom, ha penig kegyed azert eil nem boczatüa kegyelmed az rabokat, azt Is az istenert 
cheiekedem es kegyelmed Is az Istent gondold megh. Erre is igen kerem kegyelmedet, hogy 
ez level wyuö embertül izennye megh kegyelmed, mert bizonnial hidgye kegyelmed, hogy 
sem apiok sem annyok ninczen egyikenek Is es ezön levcl wyuö embertöl megh külgiuk
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лини11) ce све већма погоршавао, a плаћа, коју je добијао, није могла да 
локрије све издатке његове. Нарочито je имао невоље, што нијебиоу стању 
да плати трошкове, које je начинио код гостијоничара ђурског Адама 
Сајфрида, те ra овај у два маха, марта 1613. и јула 1615. тужи ратном 
савету и моли, да ce дугови Савини, које je починио у његовој гости- 
јоници, одбију од плаће његове.11) Овако ce стање није дало дуго из- 
држати. Почетком 1616. године бавио ce влашки војвода Радул у Бечу 
и враћајуЂи ce у своју државу, позове Саву, да пође ca својим српским 
четама у Влашку и да ступи у његову службу.1*) Сава ce одазове по- 
зиву Радулову, али најпре запита за дозволу ратни савет, који 12. 
априла ове године изда налог барону Брајнеру, ђурском обрштару, да 
пусти Саву, нека иде ca својим људима Радулу.и) О судбини Савиној 
у новој постојбини није ништа познато.

Мада je између Аустрије и Турске владао мир, на граници држав- 
ној били су оружани сукоби свакидања појава. Погранични војници, и 
аустријски и турски, залетали су ce у противничка места na су робили 
и убијали становништво. Честе тужбе, које су војни заповедници на 
граници подизали против својих суседа, сведоче нам, да су у тим су- 
кобима и на једној и на другој страни узимали учешћа српски ратници. 
Од 1612. до 1615. досађивао je непрестано мирном становништву у
kegyednek az penzt Is. Isten tarcza megh kegyedet". Темвшварац пош&е 16. јула 1616. o 
овом аахтеву одабаше Нкдоша обрштару барову Ервсту Кодовжћу вввештај, у  воме 
веов : .Az mynemö ketl racz gyermek felöl panaszolkodtanak az törökök, hogy en nalam 
wolnanak és nagysagod en nekem azt paranczollya, hogy nagysagodnak minden uoltakeppen 
meghjelenczem azoknak allapatilokot Azert nagysagodnak egiebet nem mondhatok ; en azokot 
sayat penzömön vettern, Lengyel Boldlzsar wrarotul, azok immar kerezttenek es en ls nera vgy 
tartom mynt rabokot hanem myuelhogy az isten ennekem gyermekeket nem adot, gyermektm 
helyet istenert wgy tartom mint magam fyayat. En sem chatan nem nyertem sem lopua nem 
hoztam ököt, nagysàgod blzoniossan clhldgye, hogy ennel klllömb en ninczen. Azert nagy
sagod paranczolattiara ezt akarom iras szerent felelnl. Actum Jaurlul, die 16. junil anno 1615. 
Nagysàgodnak alazatos szolgaya Dely Saua rach capitan“  (Turcica aa 1615).

“ ) Угарскк сабор од 1613. годиве довео je  оддуку, да ce плаћа&е државног 
пореза ама преветп н ва Србе, који су ставовалв ва оству Рабакез, ва нмању Сте- 
фана Терека (30. члавав у  деврету краља Матвје I I .  од годвве 1603., Dr. Kolosvàr 
Sandor és Dr. Óvari Kelemen o. c. стр. 113).

>*) O арвом подвесву Сајфрвдову аабележево je „Adam Seyfridt, burger vnd gast- 
gib, contra Temeschwary Saba, per ausferttigung aines beuelchs an proflant verweilter zu 
Raab. Beschluss. Auf die khayserliche hof camer, die herrn haben hierüber ohne massgeben 
bey dem profiantverwaltter die Verordnung zu thuen oder den supplicanten zu bescheiden“ 
(Prot. Exp. aa 1613), a o другом стојв .Adam Seyfridt beschwSrt sich wider den Temesch
wary Zawa wegen aiaer schuld! als 83 fl. 27 er., so er bey ime verzehrt Beschluss. Der rö* 
mischen kayserlichen mayestet hof khriegs rath vnd obrist zu Raab her Hanns Breyner frey* 
hen hat hierüber ausrichtung zu verschaffen* (Prot Exp. aa 1616).

'*) Erdélyl orsziggyiUési emlékek, V II kötet стр. 47.
I4) Белешва ова гласв: „Breyner, obrister zu Raab, solidem Temeswari Zawa da et 

nicht sonders bedenckheu, dem Radul wayda mit seinen leutten zuezuzfehen erlauben“ (Prot. 
Reg. aa 1616).
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хабзбуршкој Угарској неки Србин из Паркања, no имену Арањ. Он je 
ca својом четом робио марву и убијао поданике цара Матије. Многу 
штету су наносили вишеградски, пештански и острогонски Срби ; ови 
последњи су у друштву с Турцима нападали на непокорена села око 
Ујвара у намери, да их својим пљачкањем присиле на покорност тур- 
ским властима.1*) Бег копањски нападне 1615. ca 200 Турака и 1000 
Срба два села властелина Баћањија na их пороби и спали,1*) a исто 
тако су много трпели грађани вацки и коморански од српско-турских 
пограничних излета. Међутим ce и Турци тужили на оне Србе, који 
су били у аустријској служби, a нарочито на ђурске српске становнике, 
јер су ови најчешће досађивали турским местима у близини граниие.17) 
Положај ових ђурских Срба je био тежак, јер их je у граду самом при- 
тиснуо каптол, a у околини опет племићи, на чијем земљишту су били 
настањени, те су били принуђени, да пљачкањем турских места умноже 
своје приходе.18)

У држави кнеза Бетлена био je град Липово центрум ердељских 
Срба. Турци су међутим непрестано тражили од ердељских кнезова, 
да им врате оне градове, које je од њих отео кнез Жигмунд Батори, 
na дакле и Липово и сви кнежеви, који ce изређали после Баторија, 
обећавали су, да fce им вратити те градове, али су ce под разним 
изговорима извлачили да испуне обећање. И Бетлен je добио турску 
помоћ и признат од Турака за кнеза тек онда, кад ce обвезао, да 
fce њима уступити Липово и околна места. Ha турско пожуривање 
да учини што je обећао, изговарао ce кнез у први мах, да не може 
градове предати док не склопи мир ca Аустријом и док ce не утврди 
на престолу. Липовски су Срби нерадо служили иод Бетленом и на- 
брзо ce стану договарати ca противницима његовим, a кад кнез 
пошље војску, којом ће појачати посаду липовску и преузети у своју 
управу горњу варош, Липовљани ову војску дочекају и разбију. Вест 
о овом поразу стигла je почетком октобра 1614. у Ђулафејервар, где 
су сталежи одржавали државни сабор. Ha сабору одлуче, да Липово

**) Turdca за годвну 1614. в 1615. У  орвои поонсу стоји взиеђу другог: „Die 
Graaner Thurggen vnd Ratzen stralffen ohne vnderlass auf die vngehuldigte dörffer hinder 
Nouigrad, dieselben hefftig beschweren vnd berauben, ln maynung sie dardurch zur huldigung 
zu bezwingen“ .

*•) Ibidem. У  оптужбв стоЈв : „Der beegh von Koppan mit 200 Türkhen zu ross und 
bey 1000 Räzen dem Battiani zwey dörffer ln grundt abbrendt vnnd sich volgendts auf Ca* 
nischa reterlrt haben . .  .*

l1) Ibidem.
,e) Orezàgos levéltàr, Indices et repertorium expeditionum ab anno 1527 usque 1627, 

под ватонсом „Rasciani in Rabaköz degentes“ доноси : „Missile, quo mediante Stephanus 
Török a Rascianis in bonis suis residentibus dicae regiae ac honorarli sed et quarti quoque 
floreni pro intertentlone custodum sacrae regni coronae deputati rcstantìbus modis omnibus 
per officiales suos exigi facere jubetur. Viennae, 22. aprilis 1615.“
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освоје од бунтовника те сталежи и кнез издаду посебне окружнице 
на палатина, мађарске великаше и жупаннје, опишу стање у Липову, 
где Срби и Власи раде што хоће и оно мало Мађара стрепе непре- 
стано, да их Срби не поубијају. С тога су принуђени да дигну војску, 
али тиме не мисле да мир наруше него само да устанак липовске 
посаде угуше.1*) У исти мах прикупи Бетлен војску и доведе топове 
пред Липово. Кад војници липовски видеше припреме, које je Бетлен 
предузео против њих, упусте ce у преговоре и понуде предају града, 
a Срби у доњој вароши дозову Турке и хтедоше да ce одупру. У 
том критичном тренутку стиже чауш Ибрахим ca султановим ферманом, 
којим ce Бетлену даје дозвола да спорне градове задржи све дотле, 
док не склопи мир ca царем Матијом.*0) Ферману султанову покори 
ce посада липовска, a кнез за казну одузе неким Србима имање.*1)

Закључивши мир ca Аустријом сазове Бетлен априла 1616. сабор 
сталежа, који одлучи, да Липово и околна места врате према ранијем 
обећању турском султану. Извршење ове одлуке повере хаднађима 
Бенедикту Ерешу и Михајилу Балаши-ју. Првом дадоше 102 војника, 
a другом 500 Сикулаца ca задатком, да преузму Липово од српске 
посаде, да град предаду Турцима, a српско становништво да населе 
у Ердељу између Ђулафејервара и Тевиша, у месту Вајажду. Међутим 
супарник Бетленов Хомонаји побуни Србе те ови не пусте хаднађе и 
њихову војску у град него их преваре na Ереша ca његовим војни- 
цима и један део Сикулаца затворе и понуде цару Матији предају 
града. Цар ce не одазове позиву липовске посаде, јер не хтеде да 
због Липова квари недавно склопљени мир ca Бетленом.**) Сад ce 
дигне сам Бетлен на Липово, опколи ra ca свих страна и после 
дванаестодневне опсаде заузме ra 12. јула 1616. и преда Турцима за- 
једно ca градовима Шољмошем, Арадом, Фачетом, Богшаном и Нађ* 
лаком.“ )

У земљама хабзбуршке династије расла je у последње време и 
заоштравала ce све већма верска нетрпељивост између католика и 
протестаната, из које ce наскоро излегла велика опасност за целу 
средњу Европу. Устанак Чеха у Прагу r. 1618., смрт цара Матије II. 
<20. марта 1619.) и долазак католичког фанатика Фердинанда II. на 
престо аустријски значило je почетак борбе, која je позната под име- 
ном тридесетогодишњег верског рата и у којој je узео учешћа на 
страни протестаната против Аустрије и ердељски кнез Бетлен. Ha

'*) Hung. за 1654. Окружвица сталеша je датпрана 5. октобра. a Бетлевова 
9. октобра.

w) Erdélyi orszàggyulési emlékek, V II. kötet стр. 13.
“ ) o. c. стр. 25.
•*) о. с. стр. 47.
**) Szàzadok za 1884, Székesi Bercsényi Imre, irta Thaly Kilm&rt, стр. 202.
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двору Бетленову уживао je војвода Марко необично поверење кне- 
жево. Почетком 1619. године послао je кнез војводу Марка у Царнград 
као свог изасланика, одакле je у мају стигао натраг у Ердељм). Чим 
ce Марко вратио из Цариграда, пошље ra Бетлен у Праг, да води 
преговоре ca побуњеним Чесима о заједничком нападају на Аустрију. 
Мисија војводе Марка у Прагу свршила ce ca потпуним успехом; Чеси 
изјавише, да не*е ни у чем да ce разликују од Мађара, заједно fce 
живети и умрети с њима, шта више, кога Мађари изаберу и признаду 
себи за краља, тога ће признати и Чеси за свог владара; рекоше 
даље Марку, нека Бетлен ништа не оклева него нека полази с војском 
и то равно на Пожун; у мађарским протестантским великашима Typ- 
зо-у, Баћањију, Надаждију, Ревају и другима наћи ће сваку потпору. 
Свршивши тако свој задатак крене Марко 19. јуна из Прага и 13. 
августа ce састане ca Бетленом у Ердел>ум).

С Бетленом заиста ступише многобројни горњоугарски великаши 
у споразум. Осим Турзо*а обећаше Бетлену, да fce уз њега пристати 
Ђорђе Ракоци и Ђорђе Сечи, a с њима и све горње жупаније те ce 
Бетлен одазове њихову позиву и лође с војском, под изговором да 
xofce бечки мир, кога Немци не поштују, да успостави. Ha челу једног 
војног одељења кнежевог од 20.000 л>уди био je Аврам Рац,в). За 
кратко време и готово без крви заузе Бетлен целу горњу Угарску, јер 
су градови, жупаније и великаши пристајали листом уз њега те je 
средином септембра било и Кошице у његовим рукама. Сада je било 
потребно ново посланство Чесима и кнез пошаље у септембру поново 
војводу Марка у Праг, придодавши му Стефана Хусара као пратиоца. 
Кроз горњу Угарску провео je посланике Имре Турзо и дао им je 
поузданог човека, да их проведе кроз Моравску и Чешку до Прага. 
9. октобра стигло je посланство у Праг, где je Марко саопштио чеш- 
ким сталежима, да je Бетлен наговорио Турке, да држе у шаху По- 
љаке и тиме обезбедио Чехе и Ердељце ca те стране, дал>е, да je 
Бетлен изабран за краља, и то једногласно и од сталежа горње и од 
оних доње Угарске и најзад, да Бетлен ступа у конференцију земаља 
против католика и стоји с протестантима као један човек. Управничко 
веће чешко даде свој одговор Марку и обдари њега и његовог адјункта 
Хусара лепим пиштољима, дугим пушкама, сабљама и плаштовима*7).

м) Bethlen Gäbor fcjcdeJem levelezése, kladu SziUgyi Sàndor, Budapest 1887. стр. 
81. Бетлев јавл>а 29. маја 1619. палатвну .Nova ex porta, quod Marco wayvoda Con* 
stantinopoli redlerlt insalutato Turca.14

**• Erdélyi orszàggyiilési emlékek, V II. kötet стр. 112; Betlen Gäbor fejedelem kiadatlan 
politlkai levelef, kiadta Szltägyl Sändor, Budapest 1879 стр. 119.

M) Okménytàr Bethlen Gäbor fejedelem uralkodäsa tOrténetéhez, kiadta Gindely Antal, 
Budapest 1890 crp. 16.

,f) o. c. стр. 84. У  OBOU делу аааавају aa Једном месту војводу Mappa .haeres. 
magnae Walachiae“ Betlen Gàbor fejedelem kiadatlan politika! levelei стр. 137.
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Ово je међутим последња вест о војводи Марку, јер о даљој судбини 
његовој није ништа забележено” ).

Освојивши горњу Угарску раздели Бетлен своју војску те 10.000 
хајдука на челу ca Фрањом Редеји-ем пошље у Моравску, a ca осталом 
војском ce крене на Пожун и одатле на Беч. Цар Фердинанд позове 
врховног заповедника своје војске генерала Букоја на одбрану престо- 
нице, те генерал остави притешњене Чехе и дође под Беч, кога Бе- 
тлен опколн. Пожун заједно ca круном св. Стефана падне у руке кнезу, 
али глас, да његов стари супарник Хомонаји улази у горњу Угарску 
ca пољачким и козачким четама, принуди ra да дигне опсаду Беча и 
да похита пред Хомонаји-а, кога разбије и протера из земље. После 
кратког примирја пошље Фердинанд на Бетлена војску под управом 
генерала Дампијера, који опседне Пожун, али при јуришању на град 
погине 9. октобра 1620. Друга војска аустријска на челу ca генералом 
Букојом потуче 8. новембра на Белом Брду Чехе, na ce иду^е године 
упути на Угарску. Букој заузе Пожун и опседне Ершекујвар, али овде 
погине при опсади. Војска аустријска остави сад опсаду na похита 
натраг. Бетлен ce крене за њом, потуче je на реци Њитри и продре 
у Моравску. Овде у граду Николсбургу, започеше преговори између 
uapa Фердинанда и Бетлена и 31. децембра 1621. je углављен мир, no 
коме ce Бетлен одрекао краљевског наслова и вратио круну св. Сте- 
фана Фердинанду, али je за то придружио својој кнежевини седам 
горњоугарских жупанија и добио херцештва Опелн и Ратибор.

У бојевима овим учествовао je на Бетленовој страни хаднађ Ми- 
хајило Рац, који je првих дана јула 1621. тешко рањен,” ) a у аустриј- 
ској војсци борио ce од Срба Петар Бакић, капетан ујварски. Бетлену 
je Бакић у толикој мери сметао, да je 11. априла 1620. преклињао 
свога генерала Станислава Турзо-а, да Бакића као непријатеља државе 
лепим речима домами к себи или ма на који начин да ra превари и 
да ra пошал>е н>ему.*°) Јануара 1621. године наложено je Бакићу, да 
ce ca својом четом придружи генералу Букоју и одређено je 100 фо-

**) У  току год. 1619. жлвно je војнода Марко у  дивљеи браку ca Аиои Ба- 
тори, која je оставвла свога закоавтог мужа Жвгмуода Јож аку (Erdélyl orszàggyiilésl 
emlćkek, VH kötet стр. 102). Маого хасваје, год. 1632, uaCpajajy ce ва једвои иесту 
гоств, хоји су бплн код кпеза иа ручку na изисђу другпх паше, да je  бола , Marko 
vajdané asszonyom 0 nagysàga“ . (TOrténelmi Tàr за I8S3, Abafi Lajos Naplökönyv 1632. 
bòi crp. 527.).

'*) Bethlen Gabor fejedelem levetezése, kiadta Szllàgyi Sàndor, Budapest 1687, crp. 
IS4. У  ердељској кнежеввап вствцала cy ce још два Србвна y  oso доба, Стефаи 
Рац ailias Czizmazia вз Нвкопоља, коме je Бетлен даровао днпломом, датараиом у  
Нађ-Сомбату 9. дедембра 1620, олемство в другп Стефав Р&ц, ca предвкатои од 
Нађлака, кога je Бетлен учввао  племвћем у  Ђулафејервару 25. маја 1625 (Slebmach.er 
Siebcnbürglscher Adel стр. 211).

*”) Ппсио Петлевово Typso-y (о. с. сгр. 104.).
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ринта месечно као плаћа њему и његовим војннцнма.81) Изгледа да je 
у борби ca Бетленом л>уто пострадао посед Бакићев, те no свој при- 
лици због овога ратни савет наложи 19. априла дворској комори, 
да плати Петру даљу месечну плаћу, јер он иначе нема од чега да 
живи, a 31. маја наложи генералу Букоју, да рестаурира од Бакића 
одузете ствари.**) Средином јуна кретао ce Бакић поново на бојно 
поље,” ) али о сукобима његовим нема тачнијих вести. Априла идуће 
године затражи он обрстлајтнантско место у Ђуру, a септембра по- 
навља горњу молбу или, ако му je не испуне, онда моли оберкапе- 
танство у Весприму.*4) He успевши у овим захтевима тражио je, да «у 
ce даде барем капетанија у Најхајзлу над сто коњаника. Ову молбу 
му одобри цар и средином идуће године одреди му 1000 форинта 
за услуге, које je учинио и штету, коју je поднео за време ратовања.” ) 
18. маја 1624. поверено je Бакићу капетанство у Паланки, a наскоро 
je добио наслов оберкапетана паланачког. Према једној белешци тру- 
дио ce Бакић да своју тврђаву подигне, да рушевине њене поправи 
и да ce тиме спреми на сваку евентуалност.*")

Осим Бакића служио je у војсци цара Фердинанда Павле Pau, 
коме цар даде 9. августа 1623. племство,**) затим браћа Михајило и 
Петар Раци, чији ce отац негда онако храбро држао приликом опсаде 
српског дела града Острогона. У току 1621. спомиње ce Србин капе- 
тан Поповић, 1622. тражи капетанство неки Ђорђе Pau, a 1629. име- 
нован je на предлог коморанског обрштара барона Колонића Гаврило

" )  Prot Reg. за 1621. 29. фебруара je  надат вааог .Cimera wlrdt erindert, dass 
Petern Bakith monatlich hundert gülden sollen geralcht werden*, a 29. марта je аоноаљеа 
налог .Camera solle Petro Bakitsch die monatlich verwilllgten hundert gutden reichen 
lassen."

'*) Prot Exp. H Prot. Reg. aa 1621.
M) Prot. Exp. Дела белетка гласв : .Petrus Bakitsch begert zu seiner abralss Ins 

veldtleger sein bezallung zu veiordnen. Beschluss. Ad cameram aullcam zu der herrn inuer- 
melttea begerens Verordnung, darmit der supplicant ehlst ins veldtleger sich begeben 
khündte."

u) Prot. Exp. за 1622.
u) 0  вмевовању Петрову за капетава у  НаЈхајзау сачувана je белешка: 

„Petrus Bakith bitt ime die zu Neuheussl ledige haubtmanschaft Uber 100 pferdt und über 
dieselb für sein person noch 35 pferdt zu bewilligen*. Ратнв савет вааожв: „An obrlsten 
Esterhazl, der solle Petern Baklt die zu Neuheussel erledigte haubtmanschaft über 100 
hussđrische pferdt mit seiner persohn ersezen und dem khrigsvolkh fürstöilen“ (28. септ. 
1622, Prot. Exp. а Prot. Reg.) 8. јува 1628. вздао Je ратвл савет валог .Camerae per 
erinderung, dass ihr mayestät dem Peter Bakith wegen seiner praeteusionen tausendt gülden 
zu raichen bewilligt* (Prot. Reg).

*e) Белешка o том, датвраиа jaayapa 1626., r.iaca: .Petrus Bakltth referirt die 
ruinas der Palankhey und deren erhebung nothwendlgkeit“ (Prot. Exp).

,T) A magyar muzeum könyvtäränak czimeres levelel 1200—1868, leirta dr. Aldàsy 
Antal 1904. crp. 127.
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Pau за обрлајтнанта коморанских шајкаша.**) О одношајима Срба 
спрам Турака имаде мало вести. Године 1613. ухватио je Павле Нада- 
жди једног српског калуђера, који je како изгледа, долазио из Typ* 
ске и носио собом нека подозрива писма,9*) a средином идуће године 
отели су Срби 40.000 талира од Турака и донели ту суму у Стони 
Београд.40)

Кнез Гаврило Бетлен није ни после николзбуршког мира дуго 
живео у пријатељству с краљем Фердинандом II. Протестанти, који су 
живели у хабзбуршком делу Угарске, подносили су кнезу често 
тужбе против Немаца и католичких Мађара. Католици су, упркос обе- 
ћању краљеву приликом склапања мира, давали повода овим тужбама. 
С друге стране су протестанти из северне Европе непрестано звали 
кнеза, да им помогне у борби против католика те Бетлен с јесени 
1623. нападне Фердинанда, освоји његов град Нађсомбат и притесни 
му војску у тврђави Гедингу. После дужег преговарања нагоде ce 
ипак ратне странке 20. маја 1624. и обнове уговор о николзбуршком 
миру. После овога живео je Бетлен у миру, na чак ни долазак краља 
Густава Адолфа на средње-европско разбојиште није био у стању да 
ra покрене на акцију. Пред крај живота много му je бриге задавала 
друга жена његова Катарина, принцеза од Бранденбурга, коју je, 
младу и распуштену, дао изабрати 1626. себи за наследника на 
ердељском престолу. После дуге болести умре Бетлен 15. новембра 
1629. године.

•*) Prot. Exp. aa 1629.
*•) Orszigos levéitér. У  абирци Indices et repertorium expeditlonum ab anno 1527 

usque 1627 под датумом 80. августа 162S. пнше „Mandatum, quo mediante Paulus Na* 
dasdy Rasdanum quendam monachum kaluger nuncupatum ibidem sub custodia detentum, 
tanquam eccleslasticam forte personam graed rltus ad vlcarlum ecdeslae jaurlensis remitiere» 
literas vero apud eum inventas huc ad consiillum bellicum mittere jubetur.*

40) TOrténelmi Tàr aa 1879 crp. 537.



XVIII.

ОД СМРТИ КНЕЗА БЕТЛЕНА ДО ДРУГЕ ОПСАДЕ 
ГРАДА БЕЧА.

(1629—1683).
О учешћу утарских Срба у тридесетогодишњем рату тешко je 

створити јасну слику. Тачно ce додуше зна, да ce на разбојишту 
средње Европе бориле и српске чете из Угарске, али у аустријској 
војсци тога доба било je много Хрвата и Срба из Хрватске и Сла- 
воније те je немогуће оделити од н>их угарске Србе и приказати их 
посебно, a писии, који описују тадање ратне догађаје, не праве раз- 
лику између једних и других. Ho и за трајања овог рата na и касније 
било je на угарском територијуму неколико српских породица, које 
су ce истииале изнад осталих сународника својих и о којима je 
остало спомена, али улоге тих Срба нису биле од важности. До 
већег значаја није će међу угарским Србима нико уздигао док није 
почео велики рат за ослобођење Угарске од Турака, односно док 
није настала сеоба срлска под Арсенијем Чарнојевићем.

После смрти Бетленове протерају Ердељци његову удовицу Ка- 
тарину и изаберу за кнеза грофа Стефана Бетлена, a овај уступи 
престо Ђорђу Ракоцију, сину негдањег кнеза Жигмунда те 16. но- 
вембра 1630. признаше и сталежи ердељски Ракоција за кнеза. У 
хабзбуршком делу Угарске je тада, за владања краља Фердинанда II. 
(умро 15. фебруара 1637.) и Фердинанда lllM a под утицајем верскога 
рата, ухватила маха католичка пропаганда, којој je главни пред- 
ставник био кардинал Петар Пазман. При крају тридесетогодишњег 
рата умешао ce и Ракоци у догађаје, нагоњен понајвише прогоном 
протестаната у хабзбуршком делу Угарске. У новембру 1643. склопио 
je савез ca Швеђанима и Французима и објавио рат Аустрији, те je 
одмах на почетку освојио Кошице и скоро целу горњу Угарску. 
После овога ратовало ce ca променљивом срећом док ce ккез није 
измирио ca Фердикандом III. на основу новог уговора, склопљеног у 
Линцу 16. децембра 1645. По том миру добије Ракоци осим других 
уступака Кошице и седам горњоугарских жупанија.

Ракоци није дуго надживио линачки мир. У сред планова, да 
седне и на упражњени пољачки престо, умре 11. октобра 164S. и
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ердељским кнезом постаде син његов Ђорђе II. Ракоци. Неко време 
владао je и нови кнез у миру, али кад при крају 1656. склопи савез 
ca Шведском у сврху заједничког нападаја на Пољачку, навукао je 
овим чином на своју државу велику опасност. Шведски краљ Карло X. 
морао je набрзо повући војску из Пољачке те Ракоии претрпи пораз 
од Пољака и таман склопи савез с њима, допаде скоро цела војска 
његова у ропство Татара. Сад ce и Турци дигоше те док су Татари 
пустошили с једне стране кнежевину, велики везир заузе Јенопоље, 
Лугош и Карансебеш, затим збаци с престола Ракоција и постави 
Акоши Барчаји-а за кнеза. Ракоци удари с војском на Барчаји-а, али 
ra Турци сузбише те смртно рањен умре 7. јуна 1660. Међутим ce ни 
Варчаји не одржа дуго на престолу. Њега потисне Јован Кемењ и 
идуће године ra даде потајно убити, но Турци не признаше Кемења 
него дадоше изабрати Михајила Апафија за кнеза, a Кемењ, борећи 
ce с Турцима, погине јануара 1662. недалеко од Шегешвара.

Још на почетку ових бурних догађаја ердељских десила ce про- 
мена на аустријском престолу. Фердинанд III. умре 2. априла 1657. и 
престо царски заузме седамнаестогодишњи син његов Леополд I. 
Незадовољство ca немачком језуитском околином Леополдовом, ca 
његовим ратовима у Француској, a нарочито срамним вашварским 
миром, склопљеним августа 1666. године.с Турцима и то непосредно 
иза велике победе аустријске код св. Готхарда, добила je видна из- 
раза у завери, коју склопише хрватски и угарски великаши при 
крају шездесетих година тога столећа. У «есто да отклони узроке 
незадовољству, Леополд даде 1671, погубити главне заверенике, међу 
њима Петра Зрињског, Фрању Франкопана и Фрању Надаждија и 
заведе страховладу у Угарској. Устанак, који у горњој Угарској по- 
дигне 1670. гоцине син несрећног Ђорђа II. Ракоција a зет још не- 
срећнијег Петра Зрињског, Фрања I., буде угушен без већих после- 
дииа, те коловође незадовољника побегоше у суседне земље, да на 
двору кнеза Апафија, турског султана и пољачког краља рове против 
Аустрије. С јесени 1677. упадну незадовољници лод вођством Миха- 
јила Телекија у горњу Угарску, но^праве успехе пожњеше тек онда, 
кад им наскоро дође на чело млади гроф Имре Текелм.

За све ово време мало je било Срба вредних спомеиа. Петар 
Бакић je завршио официрску каријеру као командант гарнизона у 
Дрегељ-Паланци.’) Средином 1633. отишао je услед дубоке старости,

*) Љубавиа афера Баквћа н Сузаво Форгачеве, која je  иегда взазвала сеи- 
з&цвју в  јавву сабдазап у  целој Угарској, аавршпла ce тек смрћу Суаааваом. 21. 
октобра 1в31. годнве вачвпн ona тестамеат в у  ifeeuy ce ceka B&xaha ca тоолпвок, 
која сведочв, да време внје умањвло љубав њеву. У  тову вдуће годвве умрла je 
Сузава (Forgéch Zsuzsana (1582 -1632) irta Deàk Farkas, Budapest 1S85. y  сервјв Magyar 
tOrténetì emlékek).
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a на интервенцију кардинала Пазмана и Стефана Палфија, у пензију.*) 
Uap Фердинанд и његови саветници умели су да цеке дуготрајну и 
верну службу граничарску, коју je Бакић вршио те ратни савет на- 
ложи дворској комори, да подастре предлог, шта да ce учини у по- 
гледу достојно заслужене провизије Бакићеве.*) Ово су међутим 
последње вести о старом ратнику. Покрај Бакића вредни су спомена 
од Срба у хабзбуршком делу Угарске Стефан, Ђорђе и Никола Рај- 
ковић, Марко Соколовић, Мирко Марковић и Гаврило Рац. Фамилија 
Рајковић je старијег датума. Из напред споменуте повеље цара Ру- 
долфа, издате 15 <9. године, знамо, да je племић Петар Рајковић 
имао за жену Петронелу, кћер Димитрија Скендеровића од Јарка.4) 
Овај Петар Рајковић ce спомиње у години 1595. у друштву ca Јо* 
ваном Стеглићем-Раиом,5) a средином 1631. подносе владару молбу 
Стефан и Ђорђе Рајковићи у друштву ca Марком Соколовићем.4) 
Набрзо после овога, 25. августа 1633. дознајемо за Николу Рајко- 
вића, који je као обрштар служио у војсци.7) Много касније, године 
1672. живила je Сузана Рајковић, удата за Николу Фелдварија, пре- 
удата за Петра Монастерлију.*)

Мирко Марковић je служио 1638. године у војсци аустријској 
као обрштар. Средином те године тражио je преко свога ритмајстора

*) У  Prot. Exp. под 9. јулом 1633. пвше „Cardinalls Bazmanus und Stephan Palffy 
intercedlren für den Petrum Bakith. selbigen seines hohen alters halber der haubtmanschafft 
zue Palancka zu entledigen". 16. Јула ose годане нздат je валог Стефаву Палфнју 
„solle Benedictum Pogranl nach des Bakitsch abzug zum oberhaubtman zue Balanka 
installiem* (Reg).

*) Ibidem.
*) OrszAgos levéltàr, N. R. S. Fase. 1631 No 22.
•) L. c. Fase. 1621 No 5. У  повељн ce спом вљ ј аеке стварн, сачвњеве *ln 

antiqua forma Rascianorum".
*) Prot. Reg. aa 1631; Orsz. levéltàr, Indices et repertorium expeditionum ab anno 

1628-1637. 0  Ђорђу Рајковвћу вмамо белешку н вз ранвјег времена. F  Prot Reg. 
под датумом 29. августа 1603. стојв: .Camerae, das Georgen Raikowith zu jharlichen 
prouision 100 thaller vermacht worden*.

')  У  Prot. Reg. под горњвм датумом oome «Palatinus Hungariae wUrdt ersucht, 
dem Nlcoiao Rclkouiz, so des von dombergischen reglment verwilllgt, auf etllch wenig tag 
ein musterplaz zue vcnvllllgen*. У  Prot. Exp. под 28. фебр. 1638. стојв „Johannes Zmai- 
lovlch khlagt Uber den obrlsten Raikovich, wie dlser mit ihne so vnbillich gehandelt und 
begert Ihme die justiliam zu adminislriren". 17. маја o. r. xohe Рајконвћ да вступв ва 
службе в молв рекомпевзацвју, ua што ратив савет взда валог дворској воморв 
„damit er seiner getreuen langwierigen dlensten möge recompensiert werden“  (Ibid.) У  
сгварв ЗмајловпћевоЈ вздао je  ратив савет у  јуп у  о. г. валог грофу Иаолаввју. да 
сороведе нстрагу (1. с.)

*) Orszàgos levéltàr Missiles за год. 1672. Радвло ce о двфереицвЈама „inter 
Catharinam Otah Wolffgangi Czlzmazia aliter Ràcz consortem ab una, altera vero partibus 
Susannam Raikovics, primum Nicolai Földvari, jam vero Petro Monastclli consortem nec non 
Adamum et Nicolaum Földvari vigentibus complenandis expedilum“ .



25S

Петра Беницкога, да му ратни савет изда неки новац, који je био де- 
пониран код бечког градоначелника и саветниии испунише ову молбу 
обрштарову. Марковић je учествовао ca својим четама у тридесетого- 
дишњем рату. Добивши налог, да ce крене на бојно поље, замолио 
je ратни савет, да му одреди комесаре, који fce спровести војску н>е- 
гову кроз Моравску и Чешку. Ратни савет ce 18. септембра 1638. ода- 
зове молби Марковићевој.9) Почетком 1640. налазио ce обрштар Мар- 
ковић опет у Угарској. Тадањи цар Фердинанд III. постави ra заобер- 
капетана (команданта) у Копривници.10) После овога дуго времена 
не.ма спомена о Марковићу. У августу 1654. поднесоше ратном савету 
коморански Срби попис свију издатака, у износу од 332 форинта, 
које су потрошили на погреб обрштара Мирка и замолише саветнике, 
да им накнаде тај трошак из државне благајне, али ови одговоре, да 
ce та свота има наплатити из оставине покојникове.11)

Рац Габор je у новембру 1629. постао шајкашки обрлајтнант у 
Коморану,1*) a од 1636. године замењивао je обер-војводу коморан- 
ског, старајући ce око повећања дунавске флотиле.1*) У јуну 1638. 
именован je Рац за обер-војводу. У звање ово инсталирао ra je no 
вишем налогу гроф Колонић.14) Из вести, које су нам сачуване о Рацу,

*) У  Prot. Exp. aa 1638. пвше под 17. септ. «Mirco Marcowllsch obrister per Ver
ordnung eines comlssaril zu abflehrung seiner beysamben habenden reiter. Beschluss. Aul 
die einer löblichen niederösterreichischen landschafft herm verordnete zu geben, ob sie dem 
herrn suppllcanten zu abfierung seiner beysamben habenden reitter den gebetenen commissa- 
rium verordnen wolten“ , a y  Prot. Reg. за 1638. под 18. септембром стоји .Landeshaubtman 
zu Mähren per Verordnung einen commissarlum, welcher des obrlsten Markowitsch compagnia 
durch Mahren fürenu, затам „An prager hof krlegsrath per Verordnung einen commissarlum, 
welcher des obristen Marcouich compagnia durch Beheimb fueren solle".

'•) Белетке o имеповању Марковића за обервапетана коарнвничког гласе 
„Imperatori wegen accomodirung des obristen Mirco Marcouitz mit ehist fürfailenden 
wacantz auf der granitz vestung"; .Inner österreichischen hof expedition, per conferirung 
dem Mlrco Marcovltz der obcrhaubtmanschafft zu Coprenltz* (Prot. Reg. aa 1640. 31. ja» 
нуара H 24. марта); .Mirco Marcovitsch obrister bittet umb ein interteniment oder confe
rirung eines negst vacierendcn regiments“  (Prot. Exp. aa 1640, апрал).

" )  Србн y  Коморану cy сахраиилв обрштара Марва ва црквена трошак, уа 
ваиредио велвку параду, као што сведочн белешка од 27. августа 1654.: .D ie Razen 
zu Comorn legen bey verzalchnuss, was sie für des obristen Mirco begrebnuss von ihren 
klrchengeldern, bcnentilch 632 fl. ausgetegt, umb Ihnen solche wieder zu erstatten. Beschluss. 
Die suppllcanten werden invermetten practenslon bey des obristen Mirco seeligen erbschafft 
zu suchen haben“ (Prot Exp).

*•) Prot. Exp. за 1629.
**) Под мартом 1616. валааа ce у  Prot. Exp. ова белешка: „Ratz Gabor oberwayda- 

ambts-verwaltter zu Comorn, begert acht tscheikhen sambt der notturfftea darzue“ a после 
овога „Ratz GÀbor bithet inuermeltc nothwendlgkheiten zu verordnen. Beschluss. Ad cameram 
aulicam, ob die herrn den verlag zuc erzeugung hirin verzaichneter notturfften des nothwen- 
digen gelts verlag anschaffen und raichcn lassen wolltenM.

u) Prot. Reg. Белешка o томе гласа „Rätz Gabor wird die oberwayda stöll zu Comom 
gegeben, der solle von graf Khollonitsch installiert werden".
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види ce, да je био врстан официр, али му je шкодило, што je много 
пио те je ратни савет био принуђен, да му јула 1640. забрани пиће. 
Pau je дуго носио чин шајкашког старешине. Тек у «арту 1652, од- 
ступио je и на његово место je именован Петар Капелет. Од осталих 
Срба у хабзбуршком делу Угарске спомиње ce Лука Рац, коме je 
1638. год. дао племство цар Фердинанд II. и чији потомци живе и 
данас, али помађарени, затим Гргур и Јован Рац којима je поделио 
племство 1. августа 1659. цар Леополд I.15) Често ce спомиње у ово 
доба и Никола Милојковић, коме je краљ Фердинанд II. дао 1655.ro- 
дине делове спахилука Немет-Сент-Петер-а у темишварској жупанији.

Од ердељских Срба вредни су спомена Јован Раи-Тохољавић од 
Вегсендре-а, Сава Рац Темишварац, Адам Pau од Галго-а, епископ 
Сава Бранковић и брат му Ђорђе Бранковић. Капетану Јовану Рацу 
Тохољавићу и његовим српским војницима поклони 16. јуна 1631. кнез 
ердељски Ђорђе I. Ракоци посед Векерд у бихарској жупанији ca 
свима зградама. Овај посед je био својина Стефана Капронцаји-а од 
Варада, али je кнез од њега откупио то добро за ПО талира и да- 
ровао ra je Pauy и његовим Србима, ослободивши их од сваке порезе 
под условом : да учествују у свима војним акцијама, које буде кнез 
подузимао.1*)

u) Ратан савег валожво je 14. јуда 1640. »Der oberwayda zu Comorn Ratz Gabor 
solle sich des weinschenkhens gänzlich enthalten“ , a 6. марта 1662. .dass der oberweyda zu 
Comorn Ratz Gabor seinen posten Petro Capellet abtretten möge . . (Prot Reg). O Лукв, 
Гргуру и Јоваву Рацу в. „Siebmacher’s Wappenbuch* вао a .Nagy Ivàn, MagyarorszAg 
csalàdal*.

l*) Orszigos levéltàr, Erdélyl osztily, XVI llber regius Cathar. Brandenburg, et Georgii 
Ràkóczi I 231—232. Довацвјона повеља гласн .Nos Georgius Rakoczl, dei gratta Transyl- 
vaniae princeps, partlum regni Hungarlae dominus et Siculorum comes etc. memoriae commen- 
damus tenore presentium, quibus expedit unlversis, quod nos cum ad nonnullorum Hdelium 
dominorum consitioriorum nostrorum singulärem propterea factum lntercessionem, tum vero 
attentis et consideratis fidelitate fideltumque serultorum merlUs fidellum nostrorum egregiorum 
et nobllium Joannis Racz de VeghzendrÓ, capitane! allorumque militum Rascianorum In oppido 
libero haidonicali Köröszegh commorantium et degentlum, quae ipsi alias semper felicissimae 
memoriae regni nostri Transylvaniae et partlum Hungarlae eidem annexarum prlndpibus 
praedecessortbus videlicet nostris, demum nobis quoque a primordio hujus prindpatus nostri 
in omnibus occasionibus, bellidsque expeditionibus prò salute patriae fidellter exhlbuerunt et 
impederunt ac in futumm quoque eadem fidelitate ipsos impensuros confldimus. Totale igitur 
et integre praedium possesslonarium nunc quidem aedifidls penitus destitutum vulgo Vekerd 
vocatum, in comitatu bihariensi existens habitum, quod alias egregii Stephani Kapronczay de 
Varad praefuerat, sed nos ab eodem Stephano Kapronczay certa pecunlae summa, centum 
videlicet et decem talleris Imperialibus jure perpetuo emimus et approprlaulmus eisdenique 
Joanni Racz Toholiauit, Rascianorum capitaneo caeterisque militibus Rascianis, tam in oppido 
Köröszegh quam etiam aliis sub capltaneatu dlctl Joannis Racz mllitantlbus Rasdanis militibus 
ipsorumque haeredibus et posteritatibus utriusqoe sexus universis ex singulari munificentiae 
nostrae prindpalis plenitudine dandum, donandum et conferendum esse duximus, eximentes 
eidem praedium et llbertantes, Immuneque reddentes ab omni censuum, taxarum et quocumque
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И Сава Темишварац, који, како изгледа, није истоветан ca ста- 
ријим Савом истог презимена, служио je под кнезом Ђорђем I. Рако- 
 цијем. Он je прешао изтурских крајева, no свој при л и ц и  из Темишвара, 
на територијум ердељски и настанио ce у Лугошу. Ha предлог бана 
лугошког и карансебешког Павла Нађа и на основу мкогобројних 
заслуга, које je Сава стекао у борби против Турака поделио je кнез 
Ђорђе I. Сави Темишварцу, његовој жени Стани и сину Пеји, као и 
свима потомцима њиховим племство и повељом од 23. маја 1643, 
издатом у Ђула Фејервару, дао je новом племићу пуномоћ за ношење 
грба. Потпуно помађарени потомии темишварског Саве Paua живе и 
данас у месту Добока, у арадској жупанији17). У исто време je био 
инспектором молдавске војске кнеза Ракоција српски племић Адам 
Рац од Галго-а, a касније 1648. године, ишао je Адам као посланик 
кнежев у дипломатској мисији темишварском паши18). Синовац Ддамов 
Стефан Рац од Галго*а, био je у години 1662. и 1663. капетан кнеже-

vodtatarum contributionum solutkme decimarum ct nouarum pensione, ita tamen, ut Ipsi mi- 
lites Rasciani Ipsorumque haeredes et posteri omnes, armis bene Insmicti quotiescunque pro 
nostra regnique haius nostri translluanici et partium Hungariae eidem annexarum necessitate 
postuiauerimus fideliter inseruire ac in omnibus occasionibus et bellicis expedltionibus tarn 
generatibus quam etiam parUatlbus personaliter pro viribus adesse debeant et teneatur. Prout 
damus, donamus, conferimus et per manas tradimus jure perpetuo et irrevocablliter tenendum 
utendum, possidendum pariter et habendum, harum nostrarum vigore et testimonio litteramm 
mediante, quas nos in formam privilegi! nostri redigi fademus, dum nobis in specie fuerint 
xeportatae. Datum in ciuitate nostra Alba Julia, die decima sexta mensis junii, anno domini 
millesimo sexcentesimo trigesimo primo.‘

l1) У  двпломв велв квев за Саву Раца autl ex fidedigna generosi Pauli Nagy 
de Dona, certorum militum nostrorum praetorianorum capitanei ac dlstrictum caransebeslensis 
et lugasiensls bani supremi, fidelis nobis dilecti, Informatione et commendatione certo in- 
telligimus, superioribus temporibus fidelem nobis et huic regno nostro Transylvaniae servi- 
tutis operam exercendi animo indtatus, dulcissimos patriae suae lares potestati ottomanicae 
gentis durissime subjugatos derellquendo . . .  ac ut ad futures quoque temporum occaslones 
ulterioribus huic regno nostro inserviendl conatibus insistere valeret atque posset, in oppido 
nostro lugasiensi, comitatuque zewriensi existenti habito locorum sibi permanendi, inhabi* 
tandi Igitur relegit. Accedente ad haec nonnulorum fldelium domlnorum conslliariorum 
nostrorum singulari apud nos propterea facta intercessione confisi etiam eundem nobis et 
huic regno Transylvaniae eiusque prlndpibus, successoribus videlicet nostris non ìnutilius 
seruitutis et fidelltatis exhiblturum, ipsum itaque Szava Racz alias Temeosvary ac per eum 
Stannam Racz consortem suam necnon Pejam Racz filium jamnatum ac in posterum dei be- 
nignitate nascituros, haeredesque et posteritates eorum utriusque sexus universos ex spedai! 
nostra gratia et potestatis prindpalis plenitudine ex statu et conditione plebea ac ignobili, in 
qua nati sunt et hactenus extiterunt, eximendos ac in coetum et numerum verorum regni 
Transylvaniae et partium Hungariae eidem incorporatarum noblllum aggregandos, cooptamus 
et adscribimus. . . “  (Orszigos levéltàr, Erdélyi osztàly, über regius XX III. Georgi! Ràkóczi; 
Siebmacher, SiebenbUrgischer Adel стр. 210; Nagy Ivàn Magyarorszàg csal&dai crp. 544).

'*) TOrténelmi T ir sa 1885 стр. 818—822 a 326. Овај Адаи Рац je снв старвјег 
Адама Раца, воја je  1. фебр. 1609. добво донадиЈу Галго, a увук  Петра Раца, којв 
Je  16. јула 1585. добво довацвју Вадкерт (Siebmacher, Ungariscer Adel. crp. 526).
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вих копљаника1*). Потомци ових Раца од Галго-а живе и данас. Раз- 
граната помађарена фамилија њихова станује у местима Куду, Колцеру, 
Чонгви и Дежу.

Међу ердељским Србима заузимала je одлично место породица 
Бранковића, из које потиче гроф Ђорђе Бранковић*®). По непоузданом 
причању Ђорђеву били су Ђорђе Рац-Сланкаменац као и владика 
јенопољски Сава чланови ове фамилије. Покрај владике Саве, који ce 
истакао пригодом предаје града Липова ердељском кнезу, наградио je 
године 1607. кнез Жигмунд Ракоци 160 срлских липовских породица, 
које су ce тада истакле. Све те породице дигао je у ред' племића и 
даровао им je пустаре и места Арад, Чичу, Балвањ, Чонту, Баћу, 
Бикач, Сенђурађ и Сентиван, a владици Сави поклони Зубател», Брус- 
ник, Радмановце и Мелитковце. Владика Сава ce спомиње и у новембру 
1627. у друштву Петра Раца од Лилова и Лазара Раца, који je касније 
наследио Саву у црквеном достојанству, назвавши ce митрополитом 
Лонгином. Петар и Лазар су браћа Јовану БранковиЂу, оцу грофа 
Ђорђа Бранковића, те су према тврдњи Ђорђевој били у блиском 
сродству ca владиком Савом.

Митрополит Лонгин ce услед продирања турског и притиска ердељ* 
ског кнеза на православну цркву склонио око 1640. у влашки манастир 
Коману, a епархију јенопољско-липовску укинуше после његова одласка 
те сада Јенопољ постаде седиште протопопијата. Наскоро после овога 
именован je за јенопољског протопопа Симеон, старији брат Ђорђа, 
a син Јована Бранковића. У борби, која ce водила између протестант- 
ске и православне цркве, долазило je често до смењивања појединих 
митрополита православних, да би ce тиме сломио отпор против про- 
тестантизма. Године 1656, скинут je у Ђула-Фејервару ca ердељске 
православне митрополије Данило и на његово место постави кнез 
Ђорђе U. Ракоци протопопа Симеона Бранковића, који при посвећењу 
узме име Сава. Из Јенопоља поведе у Ђула-Фејервар нови митрополит 
и брата свог Ђорђа. Овај je тада још дете био те како je одсада 
живео далеко од народа српског, почео je заборављати и језик срп- 
ски. По жељи митрополитовој спремао ce млади Ђорђе за дипло- 
матску струку те ra je наскоро поставио кнез за ердељског ђака и 
послао ra с пролећа 1663. као пратиоца Јована Дацо, да носи данак

**} о. с. стр. 542—546; Sz&adok за 1886. стр. 311.
**) Гевеалошке в бијографсве податке о грофу Tìopijy Бравковвћу првкуово 

сам j  делнма ороф. дра Јовава Радоввћа „Црвлози за асторвју Срба у  Угарској у
X V I., X V II.  в X V III .  веку, Новн Сад, Издање Матнце Срисве, 1906.“ в »Гроф 
Ђорђе Бравковић в  његово време, Београд, 1911“ , затвм у  мојвм радоввиа рЂорђе 
Бравковвћ в Јован  Квидсберг у  годввв 1673. в  1674.“ (Дедо 190/, јулв 52—55) кшо 
в у  „Д ва врвлога за нсторвју лажввх Бравковвћа" (Vjesnik kr. zem arkiva, god. X. 
Zagreb 190ä).
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у Темишвар и Београд. Ово je почетак дипломатске каријере Ђорђеве. 
Из Београда je послат у Једрене, где je под крај 1663. године, после 
смрти ердељског капућехаје Петра Јанка, вршио дужност дипломат- 
ског заступника ердељског на Порти. Крајем 1665. послат je Ђорђе из 
Једрена у Цариград, одакле ce идуће године вратио у Ердел».

И ако су митрополит Сава и брат му Ђурђе живили у туђини и 
без додира ca народом српским, живот Ђорђев je од интереса no 
науку српску због утицаја. који ће овај немирни човек имати на раз- 
витак политичких прилика српских после сеобе под патријархом Чар- 
нојевићем. Дипломатска служба бацала je Ђорђа у разне крајеве и 
доводила ra je ca разним личностима у додир. Кад je ердељски емигрант 
Никола Зољоми покренуо на порти акцију против кнеза Апафија, 
пошље кнез 1667. Бранковића у Једрене, и одатле у Димотику великом 
везиру, да осујети планове Зољомијеве, a вративши ce у Раднот кнезу, 
пошље ra овај темишварском Кучук-Мехмед паши.

Идуће године пратио je Ђорђе свога брата у Москву, где je у то 
доба био центрум православља. Чим ce вратио отуда, узео je учешћа 
у расправљању спора између Ердељаца и великоварадских Турака. 
При крају 1672. поверено je Бранковићу заступање мађарских незадо- 
вољника на порти, но идуће године изда он тајне емиграната мађар- 
ских као и ердељског кнеза резиденту аустријском Киндсбергу. Крај 
свега тога успе Ђорђе, да ra кнез Апафи наименује 1675. за ердељског 
капућехају на порти но почетком 1677. буде смењен ca тог достојанства. 
Од овог доба наступају све тежи дани за Ђорђа и за његова брата 
митрополита Саву, a врхунац несреће постиже их, када Саву јула 1680. 
свргнуше ca митрололитског достојанства и бацише у тавницу, a Ђорђа 
прогнаше из Ердеља. Митрополит Сава умре у току идуће године. 
Ђорђе ce настаки у Букурешту, где je заузео угледан положај и био 
у сталноА\ дотицају ca главним особама у Влашкој. Помоћу веза ca 
аустријским дипломатама, које je стекао из раније као и садау Влашкој, 
добио je 7. јула 1683. баронат од цара Леополда I. и тиме je започео 
каријеру у великом стилу, која ће ra начинити знаменитим фактором, 
но која ће ra баш пред сеобу Чарнојевићеву довести у тавницу.

Од осталих Срба сачувано je спомена о тевишком Ђорђу и Јо- 
вану Рацу. Њима je Ђорђе II. Ракоци дао племство 2. марта 1653. ca 
предикатом од Тевиша. Помађарени потомци њихови живе и данас. 
Осим тога су постали у ово доба племићима и ови Срби: Никола 
Pau из Шаркада (16. августа 1642), Михајило и Стефан Pau из Лу- 
гоша (1. фебр. 1649), Стефан Pau од Варада (4. јула 1649), Јован Pau 
(17. априла 1653), Јован Pau од Лугоша (8. марта 1658), Симон Pau 
alias Штреке (18. марта 1658) и галошки Стеван Pau, који je године 
1663. био поджупан бихарске жупаније11).

“ ) Siebmacher's Wappenbuch ; Nagy Iviln, Magyarnszàg csalàdat.
17



У сачуваним историјским изворима спомип>у сс Срби у Угарској 
мре сеобе Чарнојевићеве као становмици ових знаменитијих места: 
Вудима, Коморана, Ђура, Острогона, Ваца, Папе, Тате, Баје, Јегра, 
Сатмара, Онода, Калоче, Стоног Београда, Кањиже, Липова, Тевиша, 
Кенђела, Јенопоља, Темишвара, Сегедина, Бечеја, као и готово свих 
осталих места Бачке и Баната. Огромном већином су дакле, стано- 
вали у оним крајевима, који су лрипадали Турцима. док су ce у хабз* 
буршком делу Угарске и на територијуму ердељског кнеза налазили у 
маленом броју ла и то не компактни него су расути били на све 
стране. По већим варошима као у Коморану, Стоно« Београду, Ђуру, 
Острогону, Кањижи, Темишвару и другима, имали су Срби засебно 
предграђе, које je носило назив „српска варош* (Raitzenstadt. 
Rätzenstadt). јер њима није било дозвољено да подижу куће и још 
мање цркве у главном делу вароши, a нарочито не у тврђави град* 
ској. Осим тога je било много и села српских, која су, малена no 
броју душа, груписана била једно до другог и стојала као оаза. оп- 
кољена туђим народима. По занимању бавили су ce Срби трговином, 
четништвом (војном и полицајном службом) и земљорадњом. Српски 
земљорадници су били привезани за сталка места, док су војнике 
српске премештали из једног краја државног у други, a трговии су 
Bek због занимања свог били вечито на путу кроз Аустрију, Угарску 
na чак и Чешку,**) a залазили су дубоко и у балканску Турску. У 
Будиму и Коморану било je средиште српске трговине као м српских 
војника. У Будиму су српски војници, названи мартолози, служили 
као турска градска посада, a у Коморану су Срби сачињавали главни 
део аустријске шајкашке војске.11)

Међу угарским трговиима онога времема заузимали су Срби угледно 
место.угледније негоЈевреји и Грци.Многобројне вести из средине 17. века 
na и раније описују нам тешкоће и матње, којима су српски трговци у 
Угарској били изложеми. Власти државне су хтелс на сваком кораку 
да ce користе великим богаство« српских трговаца, те су глобиле и 
задржавале робу њихову, да на тај начин изнуде новаца. Вишепутасу 
забраниле власти Србима пристул у поједине велике вароши, те су ови 
морали новцем да израде укидање оваких наредаба. Једном су као из- 
говор за прогон српских трговаца узимале власти православну веру 
њихову, други пут бојазан, да ће ca својом робом пренети болест,
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**) У  двлу dr. Fraknói Vilmos, MagyarorszéggyUlési emlékek, Heledik kötet (1582— 
1587) ua crp. 372 пвше, да cy Cpßn ианпкла dp cauo кроз Угарску в Аустрвју, uero 
■ кроз Чешку често да пролазе.

м) Србв су с<* радо васељаиали у  Коморав n в.егону околвву, ј«*р je Kouopaa 
вредио као центруи сроскв. У Proi. Нхр. под 14. апрвлом 1634. пнше .Stephanus Sar- 
kany, oberhaubtinan zu Klain Comorn bericht, das sich auf die öden orth viel Katzen nider- 
lassen, bllh umb befcich an herrn palatinum*.
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која влада у оријенталним крајевима, a трећи пут су наводили као 
разлог сумњу, да ce међу трговцима налази турских шпијона. Наро- 
чито су много имали да препате од војничких власти и од комор- 
ских чиновника, који су им забрањивали трговање ca појединим вр- 
стама трговачке робе.“ ) Више пута су ce заузеле врховне власти 
аустријске те забрањивале градским и пограничним заповедницима да 
киње трговце, a понекад су протестовали и Турци против аустриј- 
ског поступања спрам Срба трговаца, који су из Турске долазили у 
аустријске крајеве ради трговања.**) Трговцима je српским нарочито 
било строго забрањено да носе из Веча и да продају Турцима разно 
оружје.” )

Много више од државних власти морали су да препате српски 
трговци од разбојкичких чета, које су, у жел>и, да ce дочепају ве- 
ликог блага и скупоиене робе, нападале српске трговие и више пута 
поробиле читаву каравану или заплениле све лађе трговачке, a

**) Н аветћу овде неколико ааавса ва бечког ратвог архвва, as којвх ce ввда, 
како ce поступало сарам српских трговаца : у  Prot. Exp. под 5. окт. 1682. ааше ,Ра- 
latinus Hungariae bith die Ratzen und Griechen von Comorn hinweckh schaffen zu lassen*; 
децембра 1651. забележено je y  Prot. Exp. „Ritzen zu Comorn bedagen sich, das ihnen 
vom obristleuttenandt alda Bossanl ihr handlung mit wohl und anderen kaufmans wahren 
elngestelt worden* ; y  марту 1663. иодносе „gehatmbe und deputierte rath* ратном еавету 
„beridit Uber den arresstierten griechischen kaufleuth und Rlzen aus Türkhey gehaltene In
quisition, was sich bei ihnen für verbot tene wahren befinden, was gestalt die zu entlassen 
und das sie sich kunfftlg allezeit beim krlegsrath anmelden sollen . . .* (Prot. Exp.); y  een* 
тембру acre годиве тужв ce ратном сввету „Popovich und andere kaufleuth aus Türckhey 
umb ausrichtung wegen des ihnen zu Wienn vom Gonzaga angethanen spots“ (L c.); y  
аорвлу 1665. одржавао je ратвв савет ca дпорсвом комором заједнвчку седивцу, ut 
којој je ваме^у другог расправљамо „aus was Ursachen die Ritzen zu Raab und sonsten 
zu gedulden wahren?* (Prot. Reg), ратвв савет достаав 31. jaayapa 1669. геиервлу 
Хофхархену »der hungarischen сдттег dag wider die comornischen guamison offider über
mässige erpressung von denen hungarischen und rätzischen kaufleuth* (Prot Reg. 8» 1669); 
U. оетобра 1670. наложи ратнн самет Јовану Естерхааају .die restitutlon der von denen 
Rlzen zwischen Comorn und Gran abgenommenen sachen14 (o. c. aa 1670). У  статуту no- 
жуноком, довесеиом 26. апрвла 1664., вареком стоја „hingegen den Rlczen, Juden weder 
inu- noch ausser der Statt kein* Vnterschlaiff verstattet, noch ir gewerb passim, sondern 
selbige abzuschaffen* (Dr. Kolosvirl Sändor es Dr. Oviry Kelemen, A inagyar torvényható- 
sigok jogszabilyalnak gyujteményc, IV. kötet, Mäsodlk feie, Budapest IK97. стр. 448).

м) Таво je 26. септ. 1662. наложво ратва санет Јоввну Бстерхаавју услед 
тужбе .dass von denen ins kays. mUntzhaus Silber bringender Ritzen zu Raab von jeder 
persohn 4 П. praetendirt werde umb dergleichen exactionen einzustellen* (Prot. Reg); 11. 
децембра 1667. ввдво je ратал савет вм ог ..An Bossani, die Ratzen zu Gros Comorn 
bei ihren geworben zu schützen*1 (Reg); 2. новембра 1641. аабележено je y  Prot. Exp. 
.Rasciani damnificati per restitutlon des aagenombenen contrabants gelt, für welche der tur* 
klsche nuntlus Mehmet aga intercedirt" ; 4. дец. 1674. ш ш  ратвв савет дворској комори 
.des veslers zu Ofen schreiben wegen der zu Pressburg angehaltenen rätzischen kaufleuth 
umb remedirung14 (Prot. Reg).

**) Ha тумсбу Михајвла Молцбахера „wegen der Rätzen schädlichen practlcqucn 
und abführung allerhandt armatum und zu den kriegsweeseu tauglicher materlalien nacher
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трговцс u слугс и.иховс иоубијале. Дснсмбра 1656. напали су ралбој- 
ници недалеко од Коморана једну српску трговачку лађу ria јс поро- 
били и лоубијали око 50 душа српских. Истрага, која je поведена. 
установила je набрзо, да je учесник у овом разбојништву био и 
турски паша Васил». Између осталих разбојника пронађено je н>их 
тринаест, али од њих ухватише само једнога, Андрију Коморанца. 
док остали побегоше у Ердељ, a један од њих, Михајило Сабо, оде 
у Будим na ce тамо потурчи. Аустријске власти покушаше, да ce до- 
чепају разбојника, који су умакли у Ердељ, a кад у том не успеше, 
приковаше њихова имена на вешала и ставише их ван закона.” ) Де- 
цембра 1669. године догодио ce сличан догађај. Неколико комо- 
ранских хајдука ca војводама Стефаном Рокалом и Ђорђем Бајнаји-ем 
нападну код Острогона богатог трговца српског Жигмунда Живана, 
убију ra и поробе. По свој прилици су и у ову хајдучију умешани 
били и Турци, јер ce један део робе убијеног трговца налазио у no- 
седу турског везира у Будиму.*")

Hungern und Türkey, dass bey der wiennerischen stadt guardi Verordnung beschehen. nit 
allein bey den rotten türm, sondern auch bey ändern statt thorn acht za geben, damit der
gleichen abfuhr weder zu wasscr noch zu landt verstauet werde“ , закључв 15. септ. 1677 
ратвв савет „wegen der Rätzen practicqucn scie der hof-kriegs-rath jederzeit zuwider ge
wesen, selbige alhter zu gcduldten. beruhe allein an demc nachzufragen, wehr solche bishero 
in die statt gelassen, der denunciant solle auch seine denunciation beweisen" (Prot. Reg).

,r) Prot. Kxp. aa 16Ò6. и 1657 ; Prot. Reg. *a 1657. Међу трговцпма срасквм j* 
бвло v лвђи ii Јевреја, којп су такође взгввулв од раабојнока. Истрага je  бвла no- 
нерева грофу Ф влвпу Мансфелду. Од каракгервстнчнпх зааиса о овом разбојств\ 
raouhyjeu r .Puechaimb graf Adolph aus Commorn von 6 dee. 1656. berichtet, dass ein 
ratzischcs kauffmansschiff angegriffen worden undt darauf in die .50 seelen nidergemachi 
worden" (Prot, lìxp) : „Hungariae palatino, in simili archiepiscopo slrigoniensi. dem grafen von 
Mansfeldt zu derihme aufgetragenc inquisitions commisionn einen zu adjungiren wegen der 
rauber, welche die Rätzen ausgcblindert" (10. jnu. 1657, Reg) . „Korgatsch solle sich bemühen 
diejenige persohnen, welche sich der razischen kaufleuth und Juden-raub auf der Donau tail- 
hafftig gemacht und darüber in Siibenbiirgen geflohen, in seinen gewalt zu brungen, im 
widrigen sie voglfrey zu machen und ire namb an den galgen zu schlagen* (23. jau., Reg). 
Puchaimb graf Adolph mit dem caimecam zu Ofen wegen des beraubten razischen kaufleuth 
zu correspondieren, das von denen wahren nichts distrahiert werde und der Szabo Michel, 
welcher zu einen Türckhen worden, examiniert und bcstrafft von denen Türckhen werden 
solle und mit arrestierung des Kara Peter zurukzuhaltcn* 'Ibid) ; .Graff Adolph von Puechctml' 
aus Comorn vom 8 und 1 '2 januarii 1657. Mansfeldt, Batthiani und Nadasti, die rauber. so 
des kaufman-schiff auf der Thonau ausgcblindert, worunter die radlfürer Maroschy Janos, Deak 
und Michael Szabo von Nculicussl sein sollen, auch der leztere nacher Ofen geloffcn undi 
gar zum Türckhen worden“ (Exp); „Forgätsch. deren nahmen an galgen zu schtagen. so die 
Ratzen ausgcblindert und ermordet, denen arrestierten aber process zu formlren und sambt 
dem urtail herauf zu schkkhen* (14. фебр., Reg).

**) Prot. Exp. aa J670. Ратип савет пзда неке аааовеств гоиералу Кајзерх 
.wegen der alliier zu Wienn befindenden sich in grösser anzahl unkatholische Ratzen*, n aa 
саошптења дои.оаустрпјске нладе ce ниди „dass die Ratzen sich nicht mehr unter des 
hof kriegs rath schütz befinden11 fProt. Reg. за H»77).
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Трговци српски су водили врло разнолику трговину, они су но- 
сили на својим лађама сваковрсне производе запада на исток, a ca 
истока су преносили тамошњу робу на запад. У њиховим je рукама 
била огромна количина тадашњег покретног иметка, a нарочито им 
je велико имање лежало у готовом новцу. Често су долазили у већој 
множини у Беч, али су овде, као и у другим местима, трговии српски 
из турских крајева смели да остану само до одређеног рока.’*) Од 
робе, с којом су Срби трговали, често ce спомиње вуна и брашно, 
затим ножеви и друга метална оруђа. Поједине врсте платна и чохе 
називале су ce српским за разлику од других.**) Пренос робе из 
једне у другу државу je био скопчан ca тешкоћама већ и стога, што 
je требало најпре исходити дозволу те je више пута морала да ту 
дозволу затражи званична власт оне земље, из које je роба изво- 
жена.*1)

Земљорадника српских je било као и трговаца под свима 
управним областима угарским. У Ердељу и у хабзбуршком делу 
Угарске долазило je често до сукоба између српских земљорадника 
и спахија, којима je некада припадало земљиште српско, још npe 
него што ce Срби на њега иаселише. Нека места заузели су Срби у 
Ердељу скупа ca Румунима na су заједно водили парницу против 
властеле. Ha ердељском сабору у Фогарашу, који je држан од 1. до 
26. фебруара 1666. године, расправљано je о једном таквом случају. 
По дозволи сталежа насели кнез Михајило Апафи из околине Јено- 
поља у Тевиш године 1665. многе срмске фамилије уступив им велик 
комад земљишта. Племићи, који су имали права на поједине делове

**) Тра cpucua трговца, Петар фогаш, Петар Мииастерлији н Себастиј&н 
Костинаћ аамоле 2(3. иовеибра 1659. ратип савет .umb sie noch zu Raab zu geduldten" 
(Reg. 4» J669). O тражсњу nacoiua auauo вест a a  jy.ia 1670. „Hagyi Leca und Giovan 
Midrovich beede gebrueder Ritzen umb pass mit wahren nacher Wicnn vndt Comorn zu 
reisen* (Exp.).

*•) У  једиом иоиису A harminczad szabàlyozàsa a biztosok iltal, De rebus au- 
ratis et serlceis: „ . . .  Ab una pecia damasti Rasciani“ . У  члаику „MUvelödcs törteneti 
adatok. A pozsonyl tàrsas kàptalani cgyhàz lelbir 1557-böla отоји „casula rubri coloris 
racz kamuka floribus fidati auri pertexU*, затнм „Casulac duae de ràtz chymelett“ n најзад 
.ex racz taphota*4 (TOrténelmi Tär aa lb85 crp. 602, 603 n 777).

*•> Maja 1651. аатражи турскн иоклпсар Хасан иаша од ратиог савета 
„ertheilung passbrief inucrmelten Ratzen zu hcrauffuhrung ein 500 säckh wohl ohne mauth* 
(Prot. Exp. з а  1661); y  иовгмбру one годинс ноли јсдаи трговац сриски оз Београда 
„umb mauth freuen passbrief 2v0 sakli wohlen in Österreich und Mähren zu fuhren“ , што 
je ратш  савет в одобрво (I. с.) Августа l ‘v>7. јавља гроф Ваћањи ратиои савету 
„dass die ratzische commerzien dem lande schädlich' (Exp.). Гроф Uyxtju  Јавља 3. ј у л а  
lfc63. ратном catterv „item scyc ein ratzischcs schiff ohne pass zu Comorn ankhommen* 
(Exp;. H d  годнне 1666. и м а м о  з&иис, да je днорска комира з а  каииу одузсла epu- 
сквм гргокцима Илвја u Јакову 1500 дуката (Ехр). Год. 1073. налажс цар ратвом 
•'шшг-ту .per gedenkhung der Abschaffung der ^efährlirli nlhu-r t u  Wienn befindenden 
corrcspondicrcnden Rätzen nach Tiirckey* (Reg).
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тога земљишта. потуже ce сабору и oeaj донесе међу осталим за- 
кључцима и тај, да ce изашље у Тевиш једна комисија, која ће уста- 
иовити, шта припада племићима, a шта Србима и Власима.11)

Из средине седамнаестог столећа сачувани су нам необично за- 
нимљиви подаци о миграцији Срба у чанадској и околним жупани- 
јама.“ ) Још године 1596. поробили су и попалили Татари цело Помо- 
ришје те je десетинама година тај крај лежао пуст. Год. 1640. почне 
чанадски алајбег Али насељавати Србе у опустела места.*4) Поједини 
угарски племиЂи, као Андрија Јарми, који je no женској лози (преко 
Доцијевих) био у сродству ca Јакшићима те ce сматрао наследником 
њихових добара, узнемиривали су досељене Србе, тражећи да њих 
признаду за господаре. Али*бег ce тужио год. 1642. пожунској кра- 
љевској комори на те угарске племиће и у тужби вели, да намерава 
населити још 500 ожењених Срба у местима Палоти, Фигеду, Тевиш- 
кезу, Мел>куту-Рарош и Чато-Комарошу.и) Али-бег није био у стању 
да заштити Србе од нападаја мађарске господе те ce чато-кома- 
рошки Срби обрате 27. маја 1642. из вароши Вашархеља на краљев- 
ску комору и замоле њену заштиту, a они tse радо плаћати порез, 
који комора на нас разреже, само да не морају непрестано стрепити 
од нападаја мађарских.’6) Ca годином 1646. престала je Али-бегова 
власт у Чанаду те мађарски ллемићи Михајло Сел и Фрања Добоци 
заузму српска села и поделе их међу собом. Населење Срба je на- 
стављено, места српска су ce низала no целој околини и то не само 
у чанадској него и no другим жупанијама. Према једном попису из 
1667. постојала су у то време ова српска места: у чанадској жупа- 
нији Нађ Иратош, Томпа, Бан-Камараш, Латран, Мајлат, Сент-Миклош, 
Ковачхаза, Домб-Иратош, Фиперек, Касаперек, Башарага, Киш-Феч-

**) Sziligyi Sàndor, Krdélyi ofszàggyiilcsi emlékek, 14. kötet (1664—1669), Budapest 
1889. стр. 186; Orbàn BaUzs. Tövis H  vtdékc, SzJ/cadok aa 1886, crp. 312.

*•) Ha onor доба вмамп сиокека i i  o српскви свлвиа у  Бачмој. У околвав 
Севте ce сномвњу у  запвсу од ^б. јува 1649. српска свла : Batka, Fiizes, Cseithó 
Kalocia, Vastorok, Adorjàn, Földvär и Ludas, a y  околввв Огедвна српско еело 
Chyany. Урбар Фрање Всшелењија вабраја годвне 1652. иеђу другвм мествма ■ 
сросхо село Краук, каспвје Квравухока. садањв Бачордат, a 1659. добвдв су 
Петар Патајв u Ђорђе Дуло од палатвва ua ужвиан»* бачка српска села Карако- 
рвја в Крушевље, давашњо Körtcs (Bàcs-Kodrog Virmegye, i. kötet). Трв годвве ар« 
овога, ua жуааввјској скупштввн у  граду Szendró, оавачева су вао сраска cea« у 
оволввв Ceun* ова места: Batka. Fii/.es, Czejthó, Kalocza, Vastorok, Adorjàn, Földvir. 
Ludas; y  иколввв Човграда: Csian. Fllcs, Bókény; y  околвии Meio»Vàsàrhely-a: Bakeny 
ràcz falu n Martély ricz-falu. И aa Сенту мише, да je чвсто сроско место (Zsilinszkt 
Mlliàly, Csongräd vàrmegye fóispéniaì. Szàzadok aa 1892. crp. 224).

*') Borovszky Sarmi, Fgy alajhćfr telepitésel, Adadok az A Urti d XV II szazadi tori*- 
netéhez, Budapest 1901. стр. H.

M) o. c. стр. И.
**) o. c. стр. 13.
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кеш, Селеш, Шорјан, Торња, Киш-Ватон>а, Сеилак, Сионда, Домбеђ- 
хаз, Иринта, Кунагота, Псчка и Варјаш; у чонградској жупанији Map- 
тељ; у арадској Визеш, Папи, Фелеђхаз, Сентаљаш, Пели, Сент-Пал, 
Харомфил, Микалака, Сеи>, Марјаи, Чопрон» и Тевиш ; у бекешкој жу- 
панији Какуч, Сеиторња, Белиеђер, Нађелек, Алаћан и Пишпеки, a у 
зарандској жупанији Селеш и Шикола.,т)

Најтежи je био живот Срба на граници између турског и хриш- 
ћанских делова Угарске. Овима нису ни Турци ни хришћани веровали, 
a трибут су захтевале обе странке. Граница државна није тачно утвр- 
ђена и помииала ce непрестано на штету хришћана, који су ce све- 
тили Турцима тиме, што су робили незаштићена српска села. Тако je 
према писму Ханса Гаспара године 1653. ударила једна чета Мађара 
на српска села у Турској, у околини Калоче na их поробила и спа- 
лила, a том су приликом страдали и Срби у Баји.*5) 30. августа 1666. 
поднео je ратном савету војнички заповедник Жигмунд Пете извештај 
о прикупл>еном трибуту од српских села.и> Занимљиве податке из 
овог времена имамо и о побожности Срба и то у свим деловима 
Угарске. Често ce спомињу угарски Срби ca називом „хаџи“, што 
значи, да су походили гроб Христов у Палестини. Примера ради на- 
вешћу, да je 14. јуна 1670. дозволио ратни савет генералу Хофкир- 
хену издавање пасоша Србину Василију, који хоће у Јерусалим да 
путује")

Негдање везе, које су у ратним временима одржавале аустријске 
и ердел>ске власти ca Србима у Турској, престале су за време дуго* 
трајног мира ca Турцима. Неки Черновић покуша у августу 1663., да 
наговори ратни савет на обнову тих потајних веза ca војводама срп- 
ским у турским крајевима. Неодлучни саветници цара Леополда не 
знадоше ce користити овим предлогом, мада ce тада водио рат 
против Турака.4*) У смислу овог предлога je повео касније, 1679. го- 
дине, акцију Петар Сапари, али мирољубиви ратни савет, бојећи ce

•*) i. C.

м) Пвсмо Гасмароно je датарано у  Turo 4. jyua 1653. Ивмеђу другог пвше, 
да су Турцв .vohn disen Ungern vndter die palänkhen Kallazscha gesprengt, auf ctlkhc 
ungehuldigte rSzische dörfer geblindert vndt ihre ross vndt viehe wekhgetriben* (Turdca 
aa 1663).

•*) Sigismundus Petheo иавештава ,1. wegen des eingebrachten trlbuts von den 
rttzischen dörffern. 2. wegen der componirten strittigkheit zwischen edelleute wegen des 
rätzlschen dorffs“  (Rxp. aa 1666).

4o) У  Prot. Reg. сачуеан je onaj занис „Hof Kirchen, könne dem Rätzen Wazlly 
einen pass nacher Jerusalem zu raisen, ertheilen-.

*’) 1)елешка o to m  гдасв; Cernovich erwidert die vorige expeditiones und geheime 
Intelligenz mit etlichen waiuoden in Rosnia. Militaria und Sernia, bittet tinih renoii?tion 
derselben (Kxp. aa |o$3).
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конфликта с Турцима, забрани Сапарију даље преговоре и дотицај ca 
Србима.*1)

Пе*ски српски патријарх добио je у то доба од Турака при- 
станак, да своју власт прошири у неколико и над босанске католике. 
Отуда настаде конфликт између православних и католика, у којем je 
често пута интервенирала и аустријска влада.4*) Али нетрпљивост и 
сукоби православне и католичке цркве у Турској битно ce разлико* 
вали од сукоба тих цркава на угарском територијуму. Док су право- 
славни у Турској стојали према државној власти тек у мало боље.м 
односу од католика, дотле су у Угарској католици и у Ердел>у про* 
тестанти имали безусловну потпору државне власти при прогону пра- 
вославних.

Међутим ce на земљишту Угарске збивали догађаји, који иоста- 
стадоше претеча читавог преокрета у животу Угарске и њених на- 
рода. Bolja мађарских незадовољника, гроф Имре Текели постао je 
1680. године знаменити политички фактор. Ослањајући ce на Турке 
тражио je од uapa Леополда покрај других захтева, да му званично 
уступи целу горњу Угарску, коју je од неког времена фактично имао 
у поседу и да му дозволи венчање ca Јеленом Зрињском, удовицом 
Фрање I. Ракоција. Цар Леополд пристане средином 1682. на венчање, 
али остале захтеве Текелијеве остави неиспуњене. Ho кад Текели не 
хтеде примити од Турака понуђени краљевски наслов и показа ce у 
joui неким приликама пријатељем аустријским, постану у Бечу попуст- 
љивији и званично ra признаше за кнеза roptwe Угарске. Ha глас о

**) У  Prot. Rcg. иишс иод 11- соит. 1679. „Mungarischc hoi caniley, induditur 
memoriale der /.u Tottes sich befindenden husaru wider die Räzen, so denen Türckhen 
anhanging vnd von einem edlman Peter Sz.tpari protegiert werden, vmb cinstellung solcher 
schädlichen actionen*.

,$) Аустрвјскн иосланик на Цортв Јоиаи üaurucra Ки<*аноаа јалн ва Трвова 
20. јула 1669. .Der patriarci! von Ochrida in Bosna hat alle vnsere geistliche vnd ca 
tholische Christen vnder sich bringen wollen, desswegen ich ein scharìfen beuelch bey der 
ottomanischen porten ausgebracht, dass er selbige weiter nicht molestiren könne vnd nichts 
mit ihnen zu thuen habe“ (Turcica .»a 1669.). Нешто касније, 6. децембра o. r.. набелс- 
жево je y  Prot. Reg. „Casanova. wessen sich die Frandscaner von 18. clöstern in Bosnia 
wider den griechischen patriarchen von Pechy wegen erhaltenen belelch vom sultan, dass 
a'lc ihre clöster dem patriarchen untergeben sein sollen, bedagen, umb information darüber 
einzuziehen und sich dieser patrum anzunehmen''. O овој тужбв францишкавац« иабел^- 
жево je у  Prot- Exp. под дсдембром 1669: .Franciscaner aus Bosnien, in causa inhibit«*- 
riatien contra des patriarchen der Griechen, dass der bassa in Bosnien ihme die ihnen 
zugefuegte molestiem, cinstelle". 23. фсбруарц 1671. аабележсна je y  Prot. Exp. o b *  
иелешка: .Dupouich, guardianus in Bosnia in der stai Plumbi. bitte vint» kayscrtiche pro 
tection wider den >chisraatischcn patriarchen zu Constantino|>el, als welcher sic franciscaner. 
so auch von denen yaracenern grosse tyrannev leideten, /.u seinem glauben zwingen wolle* 
Ратив савет одгинорн ДупомвКу, да he нв.чожвтв ластупнвку аугтрвјгком. вем 
порадс иод порте, да ua љубани ирема склоиљеном мвру ооусгавв тако иоступа»» 
сораи като.шчке дркше (Ibidem).
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постигнутом успеху Текелијевом порасте на двору судтанову само- 
поуздање, те ратоборни велики везир Kapa Мустафа настави у убр- 
заној мери раније започето спремање, да удари на Аустрију, да освоји 
хабзбуршки део Угарске и да нападне на сам Беч. У Бечу ипак нису 
веровали у рат, јер je uap Леополд хтео no сваку цену мир ca сул- 
таном и био je готов на лопуштање. Uap je сву пажњу посветио 
одношају ca Француском, јер je то захтевао интерес сроднога шпа- 
њолског двора. Шпањолски посланик je непрестано гонио uapa, да 
свакојако одржи мир ca Текелијом и ca султаном na да сву снагу 
своју упери против Француза. Ово je био један од разлога, што je 
Леополд полустио Текелију. Али све попуштање није му помогло, 
јер средином 1683. крене везир Kapa Мустафа страховиту војску на 
Аустрију.

У Бечу су држали у први мах, да ће везир напасти Ђур или 
Коморан и задовољити ce освојењем једнога од тих градова. Kapa 
Мустафа међутим освоји 5. јула Ђур na ce не хтеде задржавати дуго 
у Угарској него ce крене правие у Беч. 14. јула je већ стојала турска 
војска под зидинама Беча, одаклс je недељу дана npe тога побегао 
Леополд, a обрану града ловерио je грофу Ридигеру Штаренбергу. 
Турци одмах почну јуришати на град, али ce опсада отегла те Лео* 
молдове војводе добише времена, да приберу велику војску и да 
iiotjy у noMofc олсађеницима, који су храбро одбијали турске јурише. 
Ha позив царев крене ce и његов савезник, лољачки краљ јован Co- 
бјески у помоћ Бечу те ce пољачка војска сједини ca хериегом 
Карлом Лотриншким na заједнички ударе 12. септембра на Турке и у 
страховитом покољу нанесу им потпун пораз.



XIX.
ОД ДРУГЕ ОПСАДЕ БЕЧА ДО СЕОБЕ ПОД 

ЧАРНОЈЕВИЋЕМ.
(1683—1690).

Аустријски политичари нису у први мах умсли да схвате змачај 
турског пораза под Бечом. Цар Леополд, као и после победе код Св. 
Готхарда, понуди Турцима 24. септембра 1683. мир, али Кара-Мустафа 
у обести својој одбије понуду цареву те ce рат настави. Краљ Собје- 
скн и херцег Карло Лотриншки нападну 9. октобра код Паркања 
Турке ла их победе и отму тог дана Паркањ, a 27. октобра заузму 
Острогон. После ових победа одлучи ce и млетачка република, да 
приступи савезу аустријско-пољачком. 5. марта 1684. године оствари 
ce под покровитељством папиним свети савез ових трију држава 
ради заједничке акције против Турака. Док je у току ове године 
Аустрија нападала турске градове дуж Дунава и освојила Вишеград, 
Вац и Пешту те опсела и Будим, пољачки краљ Јован Собјески je 
дотле војевао на Пруту с Турцима, a Млечићи су из горње Далмације 
no Херцеговини и из Котора no Црној Гори и no Врдима оперисали. 
Глас о успесима хришћанских савезника чинио je силам утисак на 
читав свет. a нарочито на српски народ, коме ce чинило, да je сада 
дошло време, да стресе ca себе турску власт. С почетка je аустријска 
војска наилазила тек на усамљене насеобине српске no северозападној 
Угарској. Ове насеобине, махом предграђа већих вароши или разба- 
цана села српска, ступале су вољно у редове аустријских војника, али 
српски народ у већим групама био je још увек дубоко у турским 
крајевима.

Млечићи су међутим одмах на првом кораку своме дошли у до* 
дир ca средиштем тадањег српског живља и ступили у преговоре ca 
Црногорцима, Брђанима и Херцеговцима ради зајеаничког ратовања 
против Турака. Осим тога je Млечићма ишла на руку и та околност, 
што je у близини њиховог операцијоног земљишта становао црквени 
поглавар православних Срба, пећски патријарх Арсеније III. Чарноје- 
BHt>, који je био срцем и душом наклои.ен еманциповању српском од 
Турака, те je као личност од огромног утеиаја v народу помагао намеру 
Млечића, да ce и Срби увуку у борбу. Положај Срба под Турцима
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био je тежак у свако доба, али за време ратова турских био je двоји- 
ном тежи. Путеви, којима су ишли Турци у рат против Аустрије, водили 
су кроз сред српског народа. Војска турска, неловољно дисциплинована, 
навикла на отимачину и зулуме, значила je ужасан терет за крајеве, 
кроз које je пролазила. Српски записи ло разним црквеним књигама 
из овог доба, говоре много о великим наметима државним, о глади, 
која je завладала no свој земљи и беди, која je наишла на род 
хришћански под Турцима1). Све ово je повећало вековну мржњу epu- 
ску на Турчина, те je позив Аустријанаца и Млечића, да им ce Срби 
придруже, нашао код ових на снажан одзив.

Опсада Будима, коју предузе херцег Карло годике 1684., завршила 
ce безуспешно. 3. новембра морала je хришћанска војска напустити 
опсаду, a тиме паде и већ освојена Пешта поново у непријатељске 
руке. Идуће године лратила je хришћане ратна срећа у јачој мери. 
Једног истог дана, 16. августа, добили су хришћани две великс no 
беде: Код Острогона порази херцег Карло војску турску, при чему ce 
нарочито истакли српски коњаницн под Монастерлијом1), a друго 
одељење аустријско освоји баш у тај дан град Ершекујвар. У даљем 
ратовању заузеше Аустријанци готово целу горњу Угарску, те ce Текели, 
савезник турски, мораде повући лрема Ердељу. У Великом Вараду ra 
бацише Турци у окове и послаше у јенопољску тамницу, мислећи, да 
ће тиме придобити аустријски двор за склапање мира. Ho од мира не 
би ништа, те Турци пусте Текелију из затвора.

Непрекидне победе аустријског оружја изазваше ратно одушев- 
л>ен>е у читавој Европи. Свеопћа жеља je била, да ce освоји и Будим. 
Град Будим je био тада једна од највећих тврђава, о чијој ce обрани 
Турци брижљиво старали, јер су предвиђали, да ће поново доћи до 
опсаде. У Бечу нису додуше локазали велико одушевљење за ову 
опсаду, шта више, и почетком 1686. године ce указала на бечком 
двору струја за мир с Турцима, али савезници Аустрије, Пољачка и 
Млечићи, усташе одлучно против склапан»а мира. Ни на порти нису 
били за попуштање, јер je француски крал» Људевит уверавао султана, 
да ће ce у години 1687. склопити велик савез европских држава против 
Аустрије.

Херцег Карло хтеде одмах с пролећа 1686. да отпочне ратовањс 
и као први задатак ставио je освојење Осека, чиме би одсекао Будим

') Љуб. Стојамонић, Старн српски ааавси u  натиаск. Веоград 1902. и&вга I. 
óp. *1824., 18?б, 1862., 1870. и 1876. 0  опом добу нвмасаи je onoiapuy в аанвм- 
ламу студнју Лоиак Томнћ цод нашисои ,Дес*т 1ч>двна л л  ж-торвјв сросног 
народв н цркв<* и о д  Турцнмв (I6HB—1698) Г.еоград 1903.* Omu « o r a  обрађује овај 
оредмет «гтудмја протојереја Д. Н. Jaxmnfaa .Mai» ц^рковиои arropia пранослмамх* 
СербовЂ коица XVII. »1>ка. I i  para 15*02.“

*) Wagner, f-fistoria Leopoldi I, crp. ‘tf>7, Uikkr, I, 181; Hammer, o. c. crp. 776.
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и околиму од Славопије те тимс олакшао опсађивање самог Вудима. 
Противности, које поникоше између херцега Карла и изборног бавар- 
ског кнеза Максимилијана Еманујила. зета Леополдова, осујетише овај 
план. Баварски кнез je тражио, на основу ранијег обећања царева, 
самостално заповедништво над војском, те je требало војску поде- 
лити на двоје. У јуну донесе uap решење, да цела војска мора поћи 
на Будим под управом херцега Карла. Целокупна војска аустријска, 
која дође сада под Будим, бројала je на 80.000 душа, међу њима 
многи добровољци из различних држава европских. У лепом броју 
дођоше витезови из аристократских породица француских, шпањол- 
ских и талијанских, a исто тако из Баварске, Швапске, Бранденбурга и 
Шведске. У Будиму je посада бројала 10.000 војника, којима je на 
челу стојао седамдесетогодишњи јунак турски Абдурахман-паша. Опсада 
je полагано напредовала, јер су Турци под својим јуначким вођом 
одбијали храбро хришћанске јурише. Велики везир до1>е у помоћ опса- 
ђеном граду, али није био у стању, да пробије хришћанске редове и 
да дође до града. Ha догледу везирове војске наложи херцег Карло 
2. септембра 1686. опћи јуриш, који ce заврши освојењем града. Међу 
мртвим Турцима налазио ce и храбри Абдурахман-паша. Кад je пао 
град, велики везир побегне ca својом војском у Осек.

Опсадом Будима дошли су Аустријанци на домак бачких и ба- 
натских Срба, те ови ступе у додир ca хришћанским заповеднииима. 
Док je опсада трајала, пошљу банатски Срби једног виђеног човека 
свога, Новака Петровића, цару Леополду у Беч. Новак изађе пред 
цара и изјави, да je он у стању из темишварског дистрикта у Турској 
извести три хиљаде Срба и ставити их под иарску управу na с њима 
заједно ратовати против хришћанског непријатеља, Турака, али тражи 
за себе и за своје другове заштитно писмо од цара, да могу слободно 
иЋи куд их je воља и да ће им ce после освојења Будима дати једно 
место у темишварском дистрикту, где ће моћи мирно и несметано 
живети, затим да им ce одреди један генерал, који ће над њима 
управљати. Дворски ратни савег узе у претрес поднесак Новаков и 
увиђајући велику корист од његове понуде, прихвати je и 26. ав- 
густа 1668. изда одлуку у погледу преселења Новакових другова, a у 
исти «ах јави генералу Стевану Чакију о читавој ствари и одреди ra 
за заловедника оним Србима, које буде Новак преселио.9) Почетком

•j У  ратном архину у Вечу, у  одељењу h’eld-Actcn, Türken-Krteg 1686, S. 19 
«аопћен je ковцеит овог ивсна paruor савета генералу грофу Чаквју. У  пвсму, 
датвраиом 26. аигуста 1686.. пзмеђу осгалог стојв: Demnach bey ihrer kayserlichen 
mayestat einer nahmens Nowak Pctrovich gehorsambst angebracht, wassgestalt er ein 
dreytausent dermahlen in dem temesvarischcn district vnter lürckischer jurisdicHon wohn
hafte Christen in kaystrliclic devotion hcnibcrbriiifccn vnd sich mit selbigen gegen den 
erbfaindt bestmöglichst gebrauchen lassen wolle, mit vnterthänigster bitte, (ür Hine vndt
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октобра исте годиис била je сеоба ових Срба ио свој ирилици већ 
спроведена, јер ратни савст даје даља упутства грофу Чакију у ствари 
Новаковој.4)

После пада Будима заузме аустријска војска Сегедин, Шимон- 
торњу, Печуј, Шиклош и КаДошвар, те je сада још остао Стони Бео- 
град, Јегар, Сигет, Кањижа, Велики Варад и Темишвар од већих гра- 
дова угарских у турским рукама. Ови градови, изузев Темишвара, били 
су одсечени од турског земљишта, те су ce борили ca највећим те- 
шкоћама.6)

Напредовање аустријског оружја и успешно преселење прве 
групе Срба покрене и друге сународнике Новакове из темишварског 
округа, да ce споразуму с н>им и да ra опуномоће на преговоре ca 
аустријским двором. Новак ce прихвати посредовања и јула 1687. за- 
тражи од изборног кнеза Максимилијана Еманујила препоруку. да ra 
на двору царском приме, јер je вољан, да опет иде у Турску и изведе 
отуд 10.000 српских становника. Главни захтев ових Срба при прелазу 
на аустријску страну био je, да их не ставе под команду мађарског 
заповедника. већ да им даду за поглавара или Немца или Србина. 
Изборни кнез му даде препоруку, те ce Петровић споразуме с владом, 
која му 17. августа даде овлаштење, да из темишварског дистрикта 
изведе ове Србе. за које су у исти мах одредили место ради насе- 
лења. Ca овим овлаштењем оде Петровић у Турску, изведе отуд Србе 
и настани их привремено у околину сегединску, али број њихов није 
износио 10.000 душа него према сведочанству сегединског заповед- 
ника Нехема 4.892 особе. Ову сведоџбу Нехемову пошаље Петровић
obbedeuth zugleich herübertrettende comilltones protectionales zu erthellen. mittels welchen 
sie, sambt ihren famiglien, durch die kayserliche und königliche gebiett sicher wohnen 
mögen, zu assigniren und einen generalen, von welchem sie Ihre dependenz und direction 
haben sollen, zu denominiren und eine allerhöchst gedachte kayserliche mayestät Diro ober- 
wehntes dess Nowak Petrovich offertum gefallen lassen*. У  Prot. Reg. забвлежеио je o 
горлем предиету ово: „Bescheid für Nouak Petrouich wegen herüberbringung ettlfch 100 
Christen auss dem temesuarischen vnnd assignlrung denenselben eines orths zu Ihrer 
vnterkhomung. — Chiaki Stephan notificatur der dem Nouak Petrouich wegen herUberbrin- 
gung ettich tausent Christen aus dem temeswarischen vnnd assignirung denenselben eines 
orths zu ihrer vnterkhomung. auch dass sie von ihm« grafen Chiaki dependieren sollen, 
gegebene beschaidt"; y  Prot Exp. imme: »Chiaki Stephan auss Tokay den 20. septembris 
1656, er werde sich dem erhaltenen hcfetch wegen des Nouak Pctrnuich conformiren“ .

4) Prot. Reg. a» IHÖ6.
*) И з овог доиа нмаио једаи нодатак о Србима у  гор&ој У гарскоЈ. У  Сатмару 

cv трговцв сроски л грчнв молн.ш доаволу, да могу itOAohu једну иравослааву 
цркву. О томе оите v Prot. Exp. -Wallis bericht von 14. vndt 15. octobris 1685. das waft 
decreti von der hungarischen hof canzlei denen Razen vnd Krlechcn in der spannschafft* 
marcktn Zathmar vnd Nemet ein kirchl zu erbauen erlaubt worden, erholten befelch, wie er 
sich zu verhalten*, a под 16. иовемброи исте годвве ааболежеио je v Prot. Reg. 
^Wallis, recepisse auf sein vom 14. octobris gethanen bericht wegen des griechischen 
archidiaconi Demetry Monastelli anniassenden klrchengepeu".
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свршетком августа ратном савету и уз њу приложи поновну молбу. 
да Србс никако ме стављају под мађарску Befc под немачку команду, 
да ce досељеницима одреди за становање Вечкерек и Липово, a њега, 
Петровића, да поставе за капетана Србима.*) Ратни савет испуни од- 
мах ову последњу молбу.

Истодобно ca преселењем ових Срба под Новаком Петровићем 
ступило je 1.500 српских раткика католичке вере на земљиште осло* 
бођене Угарске. Ово су Буњевци, чије вође Дуја Марковић и Јуро 
Видаковић понудише ратном савету јула 1687., да служе у војсци 
цара аустријског, a као услов траже за то Сегедин, Суботицу и Бају, 
да ce у њима населе. Изборни кнез Нманујило препоручи и Србе Бу- 
њевие те ратни савет прими њихову понуду. Септембра 1687. нала- 
зило ce већ њих 5.000 Буњеваца у Бачкој. Марковић и Видаковић ce 
упутише сада равно у Беч и замоле у име досељеника, да не постав- 
љају мађарског, већ немачког команданта над њима, затим да им ce 
предаду уговорена бачка места ради населења.7)

•) Fetd-Acten. Türkenkrieg 1687, 7. 2; Prot. Reg. aa 1687. доногн под 17. авгу- 
сгом: »Beschaidt für Nouak Petrouiz wegen gestellter vnd noch mehrer Aufbringung einer 
anzahl Ratzen auss dem temesvarischen dtstrict und einraumung gewisser orth“ . У всто време 
je to ј*в»ено в Карафв. У  Prot. Üxp. поддатуиом о г у с т  1687. ивш е: .Nouak Petrouich, 
Rascianorum mititum ablegatus et capitancus. legt eine attestalion von dem herrn de Nehem, com- 
mendanten zu Segedin, bey, dass er an die türckhische confinen geschlckhet worden, daselbsten 
die Ratzen aufzuwerben und herüber zu bringen, wie er dan auch bereits würcktich 4892 
zusamben gebracht habe ; bitt dahero 1. diesen leuthn einige territoria zu assignirn, damit sie 
wohnen vnd sich durch den veitbau erhaltn können: andertens vertangn sie keiner hungarn 
sondern teutschem commando vnd bottmassigkeith vnterworffn zu sein, vnd drittens bit er 
Nouak für sich allein, dass er fuhrohin allezeit von diesen zusambengebrachtn leuthn aiss ihr 
capitain erkhend vnd ihme auch zu seiner wohnung vnd subsistenz das orth Beskereke vnd 
Lippa möge elngeraumbt werden, dan vmb schieinige expedition vnd abfertigung*.

*) Под датуиом 1. с**атембра 1687. паше у  Prot. Reg. »(Graffa, referendo se auf 
das vnterm 17. passato wegen des Nowak Petrovitz abgangene rescript, remittitur hiemit, 
ein anderer dergleichen Rätzn, welchc sich in 1500 wörhaften männern bestehend anerbotlen. 
treu zu verbleiben vnd andere mehr von feindt herüber zu bringen, gegen deme, dass ihnen 
zu Segedin, Sobathiz vnd Bouia zu verbleiben vnd die drey vorgeschlagenc palauken zu er
bauen erlaubet werde.“ У  Prot. Exp. аабележнно je „Caraffa notificirt auss Hperies den 
22. octobris 1687., wie das er den Novak Petrovitz vnd denen gesamhte Ratzen die paten
ten, sich in Inbenentn örtern niderzulasscn crthelllet. ihnen auch fahnen vnd munition geben 
vnd das iuramentum fidelitatis ablegen lassen, anbey seine mainung wegen Lippa, sovill 
den Novak Petrovltz betrifft.“  O Буњевцвиа je y  Prot. Exp. запнслно сеитембра 16B«. 
.Churfürst zu Bayern recommcndirt sub dato Veitiager bey Slzar 9. july 1687. die catholi- 
sehen Ratzen, damit ihnen 3 balanckhen /,u erbawn vnd zu bewohnen eingeraumbt werden 
möchtn“ v набра» аатим »Rasciani calholici ablegati Markovich et Juro Vidakovich bittn 
vmb einige deuastirte casteilen vnd territoria für 5 m. auss der Türkhey herilbergegangene 
Ratzn, damit sie vnterkhomben vnd sich ernähren mögn, versprechn dargegen jederzeit vnter 
dem commando eines teitschen generals oder officiers wider den erbfeind die waffen zu 
führen." Овн оодацв o Бу»евцвма оублвковавв cy до сад на нвше иесга, м<фу огта- 
дам u у  књиаа Ивавв Иванвћа, »Вуњевцв u Шокцм, Београд 1899* стр. №. u 69.
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Ратни савет одлучи, да ce прво споразуме ca аустријским гене- 
ралима на граници, којима су прилике досељеника тачно познате, те 
запита генерала Карафу, да ли да ce Петровићу даде град Липово за 
населење Срба и како да ce понаша према Вуњевцима и према њиховим 
вођама Марковићу и Видаковићу? Још npe него што je стигао одго* 
вор Карафин, појави ce h o b  компетенат на заповедништво над Бу* 
њевцима у лицу Дубровчанина обрштара Пијетра Ричардија, грофа од 
Лике. Пошто je и сам био католичке вере затражи Ричарди децембра 
1687., да ce Буњевци, који су међутим заузели себи станове у Калочи, 
Баји, Суботици, Сенти и другим местима бачким, предаду њему на 
управу, na ће он с њима нанети много штете непријатељу и осигу- 
раће земљу од разбојника. Ричарди je дотле служио под управом 
грофа Рабате на славонској граници. те ратни савет запита Рабату, 
да ли ce може Ричардију поверити улрава досељених Буњеваца, a кад 
Рабата препоручи Ричардија, наложи ратни савет 26. јануара 1688. 
истоме, да оде у Бају и Калочу, да преузме управу над Буњевцима 
и да пошље извештај о стању код њих. У исти мах јави о томе и 
генералу Карафи, те Ричардија стави под његову команду.1) Карафа 
уведе Ричардија у звање и именује Марковића и Видаковића буњева- 
чким капетанима. Сада ce оба капетана обрате (априла 1688. године) 
ратном савету с молбом. да их потврди у капетанском достојанству 
њихову и да им изда званичну потврду о предаји насељених места

•) У  Port. Reg. под датумом 11. нов. 1687. usine: „Caraffa, antwort wegen des 
Nouak Petrouich vnd andere chatolischer Rlzen. soll wegen des von Nouak Petrouich in 
recompensam praetendierenden posto Lippa mehrere infortnation einziehen.* O Рачвр- 
дајевој молбк je забележено: .Copia inemorlalis vom herrn obristen Riciardi, im welcher 
er begehrt, das capo über die Ratzen zu Caloza, Baia, Sabotcha, Senta vnd anderen orthen 
an der Thelss zu sein, mit denen er dem feindt grossen abbruch thun vnd die linder von 
der raubereyen sicher halten wolle, welches zu elfectuiren er 9 punkten vorschlaget. Beschluss. 
Herrn grafen von Rabatta vmb bericht vnd guttachten zu communlciren, was an ihre kayser- 
liehe mayestat dero obrister herrn don Pietro Ricciardi graf de Llka in allerunterthenigkeit 
gelangen lassen. Pressburg den 30 decomber 1687.* Карвфн a Рпчардвју доставм ратаи 
савет своје одлуие 26. јануара 1688. 0  томв су сачуаав« v Prot. Reg. ове бвлешке : 
•Caraffa, dem Ricciardi seie verwilliget, die Ratzen bey Baya und Caloza zu commandlren 
und in disdplin zu halten, mit der dependenz von ihme grafen Caraffa*, аатвм .Ricciardi, 
wird ihme wegen des gebetenen commendo über die bey Baya und Caloza sich befindenden 
Ratzen aufgetragen, sich nach selben orthen zu begeben und von derer beschaffenheit aus
führlichen bericht zu erstatten.“ Истог дааа je вадата в o b *  одаука: .Hof Cammer, ihre 
mayestät indinlreten den obristen luanoulch als oberspan zu Possega und Verouitiza, das 
commando vber die in selben orthen subslstirende Ratzen zu conferirei sie hol cammer 
wolle wegen der besotdung ihre gemutsmainung entdecken": 26. jauyapa IB88. довео jw 
ратаа савет одлуву: „luanovich, wird ihme ats oberspan der spanschafften Verovitiza vnd 
Possega auch das militar commando vber die in selben spanschafften sich befindende Ratzen 
conferiti" (Reg.), a 16. фебруара Јанља Илановвћу „dass ihme die hof cammer wegen 
des commando vber die vmb Possega subslstirende Rätzen vnd Croaten jährlich 600 fl. aus- 
geworffen. gegen dem beding, dass er die cammeral gefötl bestens beförderen solle" (Reg)
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на Дунаву и Тиси и да им врати храну, коју им Мађари отеше од- 
мах мри мрсласку на аусгријско земл.иштс. Карафа, лаиитан за митљење, 
одговори, да молбу Марковића и Видаковића треба испунити.*)

T o k o m  1687. пожњела je војска аустријска нове успехе. Херцег 
Карло и изборни кнез Еманујило извојеваше код Харшања 12. августа 
велику лобеду над Турцима, коју прозваше другом мухачком битком. 
После ове битке предавао ce један град за другим, док ce у деием* 
бру није и најсевернији град турски, Јегар. предао. Херцег Карло 
лође сада у Ердељ, где начини ca кнезом Апафијем уговор, no коме 
Алафи признаде суверенитет uapa Леополда. Текели je био сасвим 
потиснут из горње Угарске, те je боравио на турском земљишту 
na ce најзад морао (јануара 1688.) предати Аустријанцима и тврди 
град Мункач, који je под управом Текелијеве супруге Јелене Зрињске 
храбро издржао двомесечну опсаду аустријску. Херцег Карло и кнез 
Еманујило заузеше осим тога градове Стони Београд, Липово, Лугош 
и Карансебеш. Војска хришћанска je напредовала и у Хрватској и 
Славонији. Овде je генерал Диневалд октобра 1687. имао у својим 
рукама читав низ места, међу њима Ораховицу, Пожегу, Церник и 
Краљеву Велику, a још npe овога, крајем септембра, освојен je Осек 
и Валпово. Над Србима, који су ce налазили у овим освојеним кра- 
јевима славонским, постави ратни савет почетком 1688. године грофа 
Ивановића за команданта.10)

Што су Аустријанци дубл>е продирали у турске крајеве, то су 
Срби све одушевљеннје пристајали уз њих. Мада je напредоваље 
аустријско било непрекидно, ипак становниии српски у Турској нису 
могли да сачекају долазак војске, него су многи од њих ca ona- 
сношћу живота свога лробијали ce кроз турске страже и ишли у 
сусрет хришћанима. Почетком јула 1688. логоровала je војска код 
Илока и no извештају једног заповедника сваки дан су лрислевали у 
логор наоружани Срби из Срема и Босне, na су ступали у војску 
хришћанску.11) Крајем тог месеца налазио ce логор код Сланкамена. 
одакле су генерали Валис и Хајзлер напали и заузели Тител, a у 
августу већ je био олкол»ен Београд. Ha београдске Турке. који хте-

•) Апрвла I68H. «"гнгла je молбн, која je v Prot. Ехр. аапележеиа оиим речим* 
.Markouich ct Vitakoulch, der cathoHschn vom feindl herüber kommenen Ratzen capitane), 
hittn vinh confirmation ihrer von dem herrn general Caraffa in hflnden habenden capiianeai 
«tecretn, dan umb elnraumbung invermelter örther an der Thonau und Tlieiss vnd vmb V e r 

ordnung. dass ihnen das abgenohmbenc prouiand vnd zucgefuegte schaden von den Hungarn 
restituiti vnd guet gethan werde. Item vmb ordcntlictie prouiantierung. wie mich (atmen vnd 
paurkhen für Ihre vnterhabende mlliz*.

*°) Prot. Exp. an 1688. crp. t>68; Prot. Reg. an 1688. crp. 37.
*■) Tiirkenkrieg, Feldacten aa 168H., 73. У пвгиу, д*твринли „Supra lllok. 10. 

julii 16H8.H. iiMiii**: „Viele gut bewaffnete Syrmler nnd ВгкпЈег fliehen zu »ins und wellen 
gegen den gemeinsamen feind Kümpfen-.
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доше ca својим стварима Дунавом побећи, нападну српске чете из 
Сегедина, Сенте и других места, те ммоге поубијају, жене и децу за- 
робс и велик илен упљачкају.1*) Опсадом Београда управљао je кнез 
Еманујило, јер јс херцсг Карло лежао болестан. Још док ce аустријска 
војска налазила у Земуну, мобегне турски заловедник Јеген-паша, крји 
je требао да брани Београд, a у граду остави само 10.000 војника, да 
под заповедништвом Окер-Алдур-Ахмеда бране град од хришћана. 
Кнез Еманујило позове команданта београдског Ахмеда на предају, a 
кад овај одбије позив, предузеше Аустријанци освајање града јури- 
шима. Минама и топовима потресу градске зидове и местимице их 
поруше, те војска лреко срушених зидова заузме 6. септембра 1688. 
град на јуриш.

У исто доба ce скупи у Босни око 10.000 Турака у намери, да 
нападну на аустријску војску, али оближњи Срби босански састану 
ce једне ноћи na ударе на Турке ca великом виком и лармом. Турци 
помислише, да иде читава војска хришћанска те као без душе побе- 
гоше, a сав логор оставише Србима.'5) Босанци између Саве и Дрине 
нису одмах могли да приступе хришћанској акцији, јер je Зворник 
био још у турским рукама, те je посада зворничка и на босанској и 
на србијанској страни држала у шаху околна српска места. Октобра 
1688. године нападну Срби на град Ужице, посеку многе Турке и за« 
робе велик плен, a нешто доцније пређе принц Лудвиг Баденски 
преко Дрине у Босну, опколи Зворник и заузме ra после опсаде од 
неколико дама. За то време je и на другој страни напредовала војска 
аустријска те и град Смедерево паде у њене руке. Генерал Капрара 
ce крене према Нишу но кроз кратко време ce врати и 2. новембра 
јави двору бечком, да због рђавог пута и због далине мора одго* 
дити нападај на Ниш. У исто доба и из истих разлога завршио je 
после освојења Мворника и принц Баденски овогодишњу војну.14)

*•) У  Prot. Exp. Kaupapa јаиља 80. јула Н»88. na Сланкамева aa освојењв Тотелк : 
Adler-Schwung стр. 883.

,#) О. с. стр. 387.
u) У Prot. Exp. су сачунаи? <> томе пелешкс: „Слргага suh dalo Belgrad 12 oct. 

1688 describirt das orth Saba/., wie cs beschaffen vnd besetzt seye . .  .* Исдилеио ид Ш&аца 
je Увориик, Joui иоседнут од Турака, који спречавају „dass die vnibligende bawern nit 
könten zur contribution gezogen wctden. Den bawern hette man in die 9 m. stuckviech re- 
stituirn lass», welches ihnen von den llungarn werc abgenohmben gewesn ; die Rätzen stün
den in armis, sich auf alln fall gebrauchen zu lassn. Die Rätzn, huzaru vnd Walachn hettn 
die statt Uglcza uussgeplündert, grosse beuthe vnd viel sdauen gcmacht* ; аатпм „Prinz 
Ludwig zu Baaden erindert den 24. oct. 168H, dass er Hwornlck erobert vnd darmit wegen 
mangi der fourage, angefallenen schnee* vnd grossen wassers die campagna schließen müsse“ 
u касннје „Сарглга sub dato Belgrad, 2. nov. 1688. erindert, dass er sein auf Nissa vorge- 
nohmben march des weithn vnd iibln weegs halber wider habe zuruckh nembn müssen. Die 
Rätzen hette er wider die Tiirckhn animlrt vnd ihnen gewisse kreutz-fahnen machn lassù. 
Meldet des walachischen capitani* Wulliri vnd dern bey sich gehabten ГјОО Hungarn, bey

18
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У Србији су Турци хтели да униште све животне намирниие и 
да на тај начин отежају напредовање хришћанске војске. Од Београда 
до Ниша опустошили су сва места и да би народ заплашили, поуби- 
јају на 1200 Срба. Али овако поступање турско не само да није угу- 
шило покрет српски него ra je још појачало. У Босни ce подигну 
многи Срби те нападну изненада на турску чету од 6000 душа, која 
ce кренула против Моровића у Срему. Сукоб ce сврши ca поразом 
турским. O ko 400 Турака остало je мртвих на бојном пољу, њих 70 
заробе Срби, a многима нанесу ране и у знак победе пошаљу гене- 
ралу Хајзлеру неколико турских застава. Од грофа Хоф-Кирхена за- 
моле ови босански Срби немачке официре, да их подуче војништву. 
Обећавали су, да ће њих око 30.000 ступити у редове аустријске 
војске, само ако их оставе при њиховим слобоштинама и ако не ди- 
рају у њихову веру.1*)

Услед пада Зворника предала ce хришћанима и Тузла као и 
Брчка те je сав народ у околини тих места дахнуо душом. Ca свију 
страна хитали су Срби у бојне редове и многи од њих заузеше 
набрзо официрска места. Тако ce бивши тајни дописник (ухода) 
аустријски из Београда, Јуро Кристоф, понудио децембра 1688. 
ратном савету, да 1000 босанских Срба ирикупи о свом трошку, што 
ратни савет одмах усвоји, те Јура постави за капетана тој чети. 
Нешто доцније, 7. фебруара 1689. замоли Ђорђе Бисеровић потврду 
капетанског достојанства над једним оделењем босанским, a тако 
исто Тома Рајковић за капетана у Брчком и Пуговић у Шалцу.16) И 
о капетану Новаку Петровићу сачувао je неколико вести из овог

welchen der Batthay von Segedin gewesn, grosse untrey. mit dem Tököly gehabte conspi- 
raiion, indeme sie demselben etlich hundert Ratzen auf die schlachtbanckh gelifert hettn*. 
O ужвчвој победн српској пзагала je всте годнве у  Млецнма в у  Боло&в једиа 
брошнра још у  току 1688. године. Натпис бротвре гласв : „Nova vera e distinta rela- 
Hone della vittoria ottenuta dall* armi imperiali sotto il commendo dei capitano Rasciano, 
dell' acquisto fatto dell' importande citta e castello di Vstza nelle vicinanze ella Bosaina*.

“ ) Adlers Schwung, crp. 4в0 ; Theatri Europacl continuati, dreyzehender Theil, Franckfurt 
am Mayn 1696 стр. 687.

*•) У  Prot. Exp. за дец. 168S. пншо: ..Inro Christoph, er wolle ein tausendt Bosneser 
auf aigne spesen gegen reichung des prouiandts wider den Türckhen steilen“ . У  Prot. Reg. 
под датумом 29. дсцембра 1688. сгоЈн .Nouak Petrouich, Rascianorum le^lonum capitaneus. 
bittet, ihme für seine miliz täglich das prouiandt raichen zu lassen", a аод 31. дец. те го- 
днве .Czobor, communlcatur des hadnag zu Erlau Sluko Nicolich anerbieten, dass er mit 
einer anzahl Ritzen vnter seinem regiment dienen woiteu. Надаље y  дец. 1688. Prot. Exp 
пвше : .Petrouich, Ratzen capitaln, vmb asslgnlrung des prouiants für seine ratzische miliz 
Item vmb einen gefangenen türcklschen officicr“. У  Prot. Reg. под 12. ј&в. 16̂ 9. авше: 
^Piccolomini, antworth wegen des stättleins Soli vnd zu Zwornlk erwartenden feind. Dem 
Gfcslnger sele committlrt, die nacher Berchka verlangende schiffrequisiten von Belgrad hinaul 
zu schicken". Иод 7. фебр. 1689. стоја : .Caprara, communicatur des Georgen Bizerovi^ 
memofiai, wegen couflrmation in dem capitaneat vber einige bosnische manechafft", a 7.
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времена. Његовог брата су Турци заробили и у Цариграду уморили, 
те он замоли ратни савет за помоћ удовици и деци братовљевој, a 
за себе у исто доба замоли Бечкерек и околна места на уживање.") 
Спомиње ce често пута и Никола Радовић, кога je цар поставио 
за капетана у Карловцима, под условом, да прикупи 100 српских 
војника.1*)

Мада су Срби ступањем у редове хришћанске војске знатно по- 
јачали снагу аустријску, ипак нису сви официри били свесни те ве- 
лике користи, коју имају од српских ратника него су отежавали и 
иначе тежак положај српског народа. Местимично ce одушевљен>е 
Срба претворило услед непријатељског поступања појединих војних 
заповедника аустријских у огорчење, те су многи остављали аустријску 
службу и бегали натраг у Турску. Прву вест о том незадовољству до- 
сељеника имамо од 26. априла 1687., кад je један официр јавио ратном 
савету, да из Баје сваки дан беже Срби у Турску. Касније, 1. јануара 
1688. тужи ce заповедник у Палоти Бисерски, да хусари секу Србе, 
који пребегну из Стоног Београда, a 12. марта ове године јавља ге- 
нерал Нехем из Сегедина, да ce у Баји било скупило око 1500 като- 
личких Срба, али су тамошњи заповедници својим поступањем учи- 
нили, да je њих 600 одбегло натраг у Турску и више неће ни један 
Србин да дође.1*)

♦•ep. те годцве аабележеао je : .Piccolomini, communicatur des Pugouiz memorial wegen 
der capitaneat zu Sabaz. — Ttiomac R.iikouiz, vmb confirmation in der capitaneat stöll zu 
Berzka“ .

Према Prot. Keg. иалаже ратнв еиает 1. «првла 1689: „Hof cammei, dass 
dem gewesten gehaimben correspondenten zu Belgrad Juro Christoph, item der Ratzen haubt- 
man Nouak Petrouich auf so viel leuth, alss sie ins veldt stellen werden, das brod gereicht 
werden solle. Caraffa, intimatur resolutio caesarea, dass dem Juro Cristoph vnd Nouak Pe
trouich sambt ihren ins veldt stellenden leuthen das protiiand gereicht werden solle*. Крв- 
oro^y u Ilerpoitahy je заиовеђвно, да држе дисцволвну в да ие доаволе војввцвма 
екскурзвје. У  априлу je ствгла молба : „Nouak Petrouich Ritzen capitain bittet ihme tan
quam usufructuario den ditsrict Beskereke zu verleyhen" (Exp), a 18. аарида решава ратнв 
сввет: „Hof cammer, recommendatur des Nouak Petrouicz anlangen wegen einer beyhllf für 
seines bruders seetigen weib vnd kinder, welcher zu Constantinopel geschunden worden* в 
.Heissler, communicatur vmb sein guetechten des Nouek Petrouicz anbringen wegen Ihme 
cinraumung des gebiets Beskereke" (Reg.).

’•) У  Prot. Reg. забележево je 10. јуна 1689.: ,Radouich Nikole, wird ihme ver- 
willigt mit 100 armirten leuthen zum printz Louis zu komben vnd darüber capitan zu sein. 
Baaden Louis, remittitur des Nicolai Radouich anbringen, wegen der capitan stell zu Car- 
louza, sambt dem decret, welches ihme alss capitan vber 100 armirten personen ertheilt 
worden**.

•*) Beh 26. аорвла 1687. јавво je von der Beeck вз Будвма „von Beie lauffen 
die Ratzen täglich weckh necher Türckhey* (Prot. Exp.), a 1. jau. 1688. пвше v. Bisserssky 
лз Палоте .dass die husaren die aus Stuhlweissenburg vbergehenden Ratzen alle nlderhauenv 
12. марта всте годиве авше de Nehem вв Сегедвиа: «dass die der orthn in die 1600 
man starckh bereit* versamblt gewesene catholische Ratzen von dem capitain Bertholl vnd
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Прву лоловину 168У. године мроиела јс хришканска војска у мри- 
премању за нове нападаје и продирање. Главна војска није ce никуд 
кретала из Веограда него су српске добровољачке трупе нападале на 
мепријател>а и узнемиривале ra. Чим je пролсће наступило, удари једна 
чета српска на Нови Пазар, сиали ra и поубија неколико стотина 
Турака, али ce у повратку Срби разделе те их Турци дочекају у за- 
седн и разбију. Међутим ово није омело Србе јср априла 1689. јавља 
гроф Штаремберг, да ce с дана на дан повс^ава број српских војника. 
Из свију крајсва na и и:ј Босне и Херцеговине долазили су нови рат- 
пици у београдски табор и ступали у војску. У марту ове године 
тражили су капетанска достојанства над српском војском Сава Андри- 
јсвић и Владислав Бијанић за место Крушевац. Запитан за мишљење 
одговори 5. априла Штаремберг, да није потребно постављати капетанс 
за одређена места. но да им ce може дати титула капетапска без 
одређеног пребивалишта. Ово усвоји 20. алрмла и ратни савет*0).

У ово време ce догодило преселење једие знамените фамилијс 
српске. 22. фебруара 1689. јавио je днору гроф Штаремберг, да су 
кнезови из Старог Влаха, браћа Рашковићи, вол.ии да ce придруже 
аустријској војсци, те гроф најтоплије ирепоручује двору ове кнезове. 
Ратни савет напише већ 15. априла и пошл.е Штарембергу заштитно 
писмо за Рашковиће. Штаремберг достави заштитно лисмо Јовану 
Рашковићу, ка што овај ca браћом Мојсилом, Илијом и Михајилом и 
ca многобројним Србима пређе на аустријску страну*1) Срби, који cv

prouiand offlcier zu Bata dergestalt ubei tradir! werden, ilas>s dein nit allein schon bey iiO«‘ 
wider hinwcckhgangen, sondern auch kein einziger mehr vom feindt herüber zu gehen 
verlangt, ßitt dahero nit allein diesen heeden solches ihr vnbefngtes üble procedere mit 
dergleichen leuthen abzustöllen, sondern zu befehlen, dass den würkhlichcn Ratzen heiduckhcit 
etwas von prouiant gereicht werden möge.

*°) У  Prot. Keg. под датумом 12. u tipi a 168V. «-roju: „Slam iberg Guido, communi- 
catur des Saba Andrcwick memorial wegen der capitaneat stoll zu Miraua. item des 
Vladislaus Bianiz vmb solchc stöll zu Kruschowi* an der Morava“ . У  Prot. Exp. aa 1689 
itnuic: .Starhemberg Guido sub dato Belgrad П* aprii erindert. dass die Katzen Nouipazai 
nbcrrumpelt, abgeprandt vnd etlich 100 von dem feindt nidergcmacht habu. nachgehcnds 
aber, wciln sich gedachte Katzen separiti hetten, wem sie widennnbn vom feindt vberfallcn 
vnd gescltlagen worden, er verhofic doch, dass iie sich baldt widerutnhn etlich 10<X> starckh 
vcrsambeln vnd khiinffig vorsichtiger sein solln“ , a исшто касвнје .Starhemberg Guido, 
die erlittene nidcrlag des vicebassa auss Bosnien, die eroberung und aussplUnderung des 
oilhs Noul Bassar wid die Vermehrung von tag zu tag dei rätzischen miliz, /.u weichc 
schon 0 bosnische ianiilien gestossen weren, belrcilendt*

•l) У  Prot. Keg. иод дитум.>м l'J. иири.ш mime: „Stahrmhcrg Guido, auf
seines vom 22. passato betreffend! des icindts vorhahende prouiandirung Temesvar. ic- 
commandirt die so genante knesen cx districtu Stariwiach*, под датумои l.Y аирнл» 
-Stahrmbcrg Guido, inciuditur protcclionalcs für die so genante knesen oder edelleuth in 
dem districtu Stariwlach“ , y  пигиу Штаренб^ргону од 21. мајн (иа Кеограда) етоји: 

. belangent die knesen oder edtleuth von Starivlach habe denenselben. dass mir bey-
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непрестано попуњавали бојне редове хришћанске, нису били вички 
војничкој дисциплини, те ратни савет често пута опомиље војсковође, 
да сачувају што боље могу дисциплину у српским четама. Оружје 
српским војницима давано je оно, које су од Турака отели*1).

Поход на Ниш одгођен je 1688. за идућу годину. To су осећали 
и Турци na су ce већ на почетку ове године скупл>али око Софије и 
Ниша и припремали ce, да достојно дочекају непријатеља. Ратни савет 
je извештен о кретању Турака те 22. и 23. фебруара наложи генера- 
лима Хоф Кирхену и Штарембергу, да не остављају своје трупе с оне 
стране Мораве, јер им прети опасност од Турака*3). Све до маја су 
чинили Аустријанци припреме за даље ратовање, a 10. т. м. постави 
цар пограничног грофа баденског Лудвига за главног команданта 
аустријске војске у Србији и стави му у задатак између другог, да 
освоји Восну и Херцеговину. Ово je имао да изврши помоћу Срба и 
то на тај начин, што ће с војском изаћи преко Ниша на морс и тиме 
одсећи ове покрајине од турске државе и приморати их на предају14).

По налогу ратног савета од 5. јула пресељавао je принц Баден- 
ски из Србије у Срем и Славонију све Србе, који нису били под ору-

geschJossene patent übcrantworthet vnd werde sie nit allein aller kayserlichen gnadt versichern 
sondern auch auf solchen weeg zu bringen gedacht sein, damit durch "elnholung der 
kundtschafften vnd ändern dergleichen, dem feindt mögllgsten abbruch beschehen vnd 
hingegen ihrer kayserlichen mayestat dinst vmb sovil mehr befördert werden möge . .  .“ 
iProt. Elp-). * 26. мај* овше: .Stahremberg Guido, antworth wegen des für die knesen In 
districtu Stariwlach vberschlktes protektional, inciuditur auch dergleichen für die Christen in 
lllirien*.

•*) Ратив савет одговара 29. апрвла 1689. грофу Штарембергу ua tberoao 
пвсмо од 16. впрвла: .betreffendt die wider den Türcken erbitterte Ratzen, dass selbe 
zwar zu behalten, allein guete disciplin zu obseruiren seieM (Reg.). Ha d u o m o  Карафлао 
од 6. маја o. г. одпучво je parun савет: „Die ausfolgung des türkischen gewökrs von 
Sigeth und Erta nacher Essekh vnd Ofen, damit es sodan ferners von den zeugs officicrn 
dasselbsten nach Belgrad abgeführt vnd den Ratzen aussgetheilt werden möge* (Exp.\ » 1?. 
маја je  ааложно: .Vecchia, in simili Butler, Cheverelli, Hof Kirchen, es sele vnter 29. 
passato befolchen worden, dem Juro Christoph für seine armlrende Ratzen die zu Erlau, 
Sigeth vnd Stulwelssenburg verhandene sabl vnd röhr abfolgen zu lassen, nun aber resoluirt, 
die zu Stuhlwelssenburg vnd Erlau verhandene nacher Ofen vnd die von Sigeth nacher 
Ossek liefferen zu lasen" (Reg).

**) Prot. Reg. за 1689. Штаремберг je  према Prot. Exp. y  свом пвсму од 5. 
фебруара предаожао: .D ie Ratzen im lande wern zu dlsarmim vnd zum landtbau zu 
bringen, Ingleichen die inwohner zu Boscarova an der Moraua vnd vmb Vslza, welche vom 
feindt nit genuegsamb zu beschützen, wern zu auociem vnd in Sclauonien haussässig 
einzusetzen*. H * to je 23. фебру&ра вможио ратив савет Штарембергу: .die an 
diesem fluss hinabwerts vnd gegen Vslza subsistlerende Inwohner von dannen zu auocieren 
vnd heraufwerts an die Sau zu setzen“ .

**; Prot. Reg. aa 1689. Геверал Хофкархеа je јавво већ y  мају o. r., да ce 
Морава може ua десетак места орећв, a 19. јул* одобрава ратви савет намсру 
орввца Бадевсвог, д» пређе Мораву, да срввуче к себв там ош м  Србе в да ви 
.brodt ralchen lasse" (Reg.).
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жјем и који нису ратовали, да ce тиме помножи тамошње разређено 
становништво. Да би ce пресељеним Србима створила сигурносг, на- 
ређеио je Баденском, да често шаље омање чете, које ће испитивати 
стање пресел>ених Срба и штитити их од Мађара.**) У ово доба je 
Оршава била поседнута ca 1.500 Срба и 200 драгонера под заповед- 
ииштвом обрштара Херберштајиа. Овамо дође из Влашке и Ђорђе 
Бранковић, коме je цар Леополд дипломом од 20. септембра 1688. 
поделио достојанство угарског грофа, те je из Оршаве разашиљао 
no околини писма и прогласе и позивао у њима народ, да ce лати 
оружја и да похита к њему, издавајући ce на основу царевс дипломе 
за природног господара или деспота Србије, Босне, Мизије, Бугарске. 
Тракије, Срема и свнх земаља од Осека до Цариграда. За овај рад 
Бранковићев дознао je и Баденски баш кад ce кретао с војском на 
Ниш те 26. јула извести о томе из логора код Липе, у близини Сме- 
дерева, цара Леополда и јави, да му je генерал Хајзлер писао за Бран- 
кивића и изразио сумњу, да он стоји у вези и тајном споразуму ca 
влашким кнезом. Цар Леополд одговори Баденскоме 5. августа, да 
Бранковића примами под каквим год изговором и да ra задржи код 
себе, a ако буде нужно, да ra и затвори.1*)

Међутим ce почетком јула кренуо из Видина Текели ca пашом 
од Силистрије, да нападне Кладово. Текелијева војска ce састојала од 
4000 турских коњаника, преко 2000 јаничара, 4000 Арнаута, 4000 ма- 
ђарских пешака и коњаника и 1000 Татара. У Кладову je било 10СК- 
срлских усташа ca храбрим заповедником Моленецом. По другом из- 
вору био je Продан Штета срлски заповедник. Срби ce јуначки држали 
12 дана na видећи, да нема ни од куда помоћи, него ce још и тур- 
ска флота појави на Дунаву, упусте ce у преговоре и предаду град. 
али Текели не одржа задану реч да he посаду пустити на слободу 
nero све Србе задржи у ропству.*7) Овај успех Текелијев кварио je 
јако планове принца Баденског те он изда налог српским шајкама, 
које су, на броју 28, стојале код Смедерева, као и тамошњим војни- 
цима српским, да ce крену против Текелија и да натраг освоје Кла* 
дово и Оршаву, a уједно заповеди генералу Хербевиљу, да ca својим 
четама из горњег Баната подупре акцију Срба. Текели дозна шта ce

**) У  одгоиору спом ua иасмо Бодеискоги од 27. јуиа 1689. во.ш 5. јула ратни 
савет. „dass er die Donau dis und iensclts bis h'ctislan vier meill von Vidin zu behaubten 
sueche, die kleine posten mit heyducken vnd Ratzen besetzen vnnd mit munitlon, prouiand 
versehen lasse, werde approbiert, ingleichen dass er die inwohner, ausser der bewehrten, vber 
die Sau schicke vmb selbe gegend zu populiren vnd werde, vmb ihnen Sicherheit von 
denen Hungern vnd Ratzen zu verschaffen, das beste mittel sein, offters durch die commen- 
danten kleine partheyen auschickhen vnd die vaglrende beim köpf nehmen zu lassen" (Reg).

Freiwillige Theilnahme der Serben und Kroaten, стр. 99. a 1(X). ; Јов&и Томаћ, 
Десет годпаа etc. стр. 103. в 104.

” ) Adlers-Schwung, стр. 474.
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спрема те изашље пред српске шајке своју флоту, a пред српску вој- 
ску 600 одабраних спахија и 800 јаничара. Негде код Голупца нападну 
Турци 11. августа на изненађене Србе, те ма да су Срби четири пута 
били бројно јачи од Турака, претрпише ипак пораз и оставише око 
1500 војника које мртвих које рањених на бојном пољу. У исто доба 
поетрадају и српске шајке од турских галија. 10 шајка Турци отму, a 
18 ce бегством спасе.” )

Крајем јула пређе Баденски с војском Мораву и утврди ce у 
близини Пожаревца, гдеостане преко три недеље. Једну чету српских 
војника пошаље да заузму од Турака градић Манасију, a затим ce и 
сам упути према Нишу и 20. августа стигне на Краљево Поље. У 
даљем маневрирању ce 29. о. м. сукоби између реке Лепенице и Мо- 
раве с Турцима, те овде однесе победу. У Баточини ce задржи преко 
две недеље одмарајући своју војску и спремајући je на даљу акцију. 
Одавде изда нов проглас и позове Србе у Србији, Босни, Херце- 
говини као и становнике Албаније, да ce дигну на оружје и да стуле 
у редове аустријске војске. Срби су одиста јатомице стизали те кад 
Баденски попуни њима редове својих војника, крене ce на Ниш. Код 
Ниша ce 23. септембра сукоби с Турцима и у крвавој битци нанесе 
им страховит пораз.*9) У битци су ce особито истакли Срби ca својим 
вођом Павлом Дејаком. Ha вест о победи хришћана код Ниша спа- 
лише Турци Оршаву и Кладово na ce повуку ca гоповнма и храном 
у Видии.

Међутим су почетком августа и Турци пожњели један успех: 
освојили су од хришћана град Зворник. Ha другој страни су Срби 
паралисали овај успех, јер су отели од Турака градиће Козник и 
Маглич, које леже недалеко од Новог Пазара.10) Сада je била цела 
Србија у рукама хришћанским, те хришћани после пада Ниша раз- 
деле војску. Један део под заповедништвом Баденскога пође према 
Видину у Бугарској, да подели ратну срећу ca Текелијом и његовим 
четама, a други део остане на југу Србије под управом генерала 
грофа Пиколоммнија, на кога je Баденски a и ратни савет пренео 
задатак, да изађе с војском на Јадранско Море и да тиме одсече

*•) Feld-Actcn, Türkeu-Krieg »a 1699., 1У. ad l.
**) Prot. Exp. aa 1689.
•*) 8. септеибра јавл»и Вчдемскн: .Zwornick habe der feind zersprengt vnd sich 

wider zuruckhgezogeii'* <ExpK Рлтип савет доаесе сеатембра 1689. решоње „Den ge
westen commendanten zu Zwornik werde der vbergeab halber krlegs recht gehalten* a ua 
QHcaun првнца Баденскога, датпраиах y  логору код Јагодпне 15. п '27. сеитеи^ра, 
ввдпмо „Zwornik wäre vom feindt noch besezt, herentgegen hätten die Räzen an der 
seruischcn Moraua die schiösser Kosnlk vnd Magliecze bey Noglbazar dem feindt abge- 
nohmen, welchen sie noch hasstlg verfolgen. Bosnien köne er nit woh! zu komen, wolle 
aber die communication dahin abschneiden, auf das es durch tractaten sich ergeben muesse" 
(Exp.); Adlers-Schwung стр. 486.
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Босну и Херцеговину од Турака.*1) Пиколоминију je додељен и ка- 
петан Павле Дејак Несторовић, кога цар 5. октобра постави за обр- 
штара српских војника. Дејаку je заповеђено, да скупи једну реги- 
менту од 10 компанија, у свакој no 300 момака и две компаније ко- 
њаника, у свакој no 200 људи na да с том војском помаже Пиколо- 
минија у борби.9*)

Принц Баденски ce крене из Ниша 6. октобра у правцу према 
Видину и јави из логора код Дренове 13. октобра ратном савету, 
да ce налази у близини Видина. Уз пут je дознао да je непријатељ 
напустио Оршаву и Кладово. У граду Белградчику, који лежи на 
путу између Видина и Софије, остави српског капетана Продана 
Штету. Овај je летос јуначки бранио Кладово од нападаја Турака 
и Текелије, a сада je ca 1000 српских лешака и коњаника имао за- 
датак, да узнемирује Турке између Никопоља и Софије и тиме да 
заклони леђа Пиколоминијевој војсци.” ) Ca осталом војском нападне 
Баденски 14. октобра Видин, одакле je Текели за времена умакао у 
Никопољ. Посада видинска после храброг отпора, који je многе 
жртве стајао и Турке и хришћане, упусти ce у преговоре о предаји 
града, те 19. о. м. поседнуше хришћани видинску тврђаву, a Тур-

•') Prot Reg. за 1689.
**) У  о*о време je  у  поједвввм мествма блвау pene Саве бвдо 3334 српсввх 

војввк*. Од оввх je  8емувскв капетан, којв je  ставовао взмеђу Земува ■ Февека, 
вмао 34 хајдува (оешакв); хаднађ Joan v. Ja  novi tz 20 хајдука, хадвађ Гаврвло у 
февеву 40 хајдувв, вадетан Јов&н Деметрвћ у  Прогару 10 хајдука в 10 хусара 
(во&аавва); вааетаа Теодор (Марј&новвћ) у  Купвнову 200 хајдука в 230 хусара; 
ваљевачкв капетан Мнхајвло, такође у  Куоввову, 180 хусара, кардоаачкв вааетаа 
(хаџв Мвлош Ш трбвћ) 100 хајдука, каоетан осечкв Franz Mitter, којв je  ставовао 
у  И рвгу 120 хајдука в 40 хусара, врвшкв капетан Rodlra 70 хајдужа в  30 хусара, 
капетан круоавсвв Рац Мвшво 50 хајдука в 40 хусара, лоаввчвв к&летав ca се- 
двштем у  Клевку 80 хајдука, кааетан Ј&вош  Коморв у  Нвтроввцв ca 650 хајдука 
в 150 хусара, каиет&в Scraza ca 480 хајдука a 120 хус*р&, каоетав Ђорђе Хорват 
von Scherkhowltz ca седвштем у  Клевву ca 80 хајдука в 80 хусара, ваоетан Мавснм 
von Црввероввћ тако^е у  Вдевку ca 136 хајдука в 75 хусара, хадва^ Wolck von 
Wallich ca CO хајдука в 60 хусара, капетав Ђорђе Ввдоввћ ca 70 хајдува в U  
хусара, хадна|> Јавош  bs Осека ca 60 хајдука в  мороввћскв капетан ca 200 хајдука 
в 20 хусара (Feld-Acten, TUrkenkrieg 1689, 10 ad 24).

м) У  пвсму ва логора вод Древове јав%а Баденскв „dass Orsoua vnd Fetlsiam 
vom feind verlassen seint. Das land dortherumb aeye ganz wüste vnd keine subslstenzmittel 
darin. Weiter gegen Nicopolls hinein aber würde es nit zu manutenlrn sein* (Exp). Ив до- 
гора вод Фетвслама пвше Баденскв 29. окт. цару : ,In Beigradsek, einen guten schloss, 
so drey melll unterhalb Viddln auf dem weeg von Soffia in dem berg Haemus llgt, habe ich 
den vor dlsen alhler zu Fetlsiam gewesten raiz. capitain Šteta Prodan, welcher alhiesigen 
posto dlsen sommer wider den Türcken und Tekely sehr rühmbllch defendiret und neulich in 
der confusion, da der feind vor Viddln weggeschtagen worden, mit der flucht über die Donau 
herüber gekomben, auch sonst ein wackerer, resoluter mann ist, das commando gegeben* 
(Tiirkenkrieg, 11, 10).
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цима даде Баденски прсма уговору о прсдаји пратњу, која их јс 
отиратила до Никопоља. У Видину остави принц 5 компанија војника 
под заповедништвом барона Штракара, a сам ce крене у Кладово. 
дозове к себи грофа Ђорђа Бранковића и пошље ra у Снбињ у за- 
твор. a цара извести 7. новембра о овом догађају.*4)

Генерал Пиколомини, раставши ce код Ниша ca принцом Ба- 
денским, пренесе свој логор у Прокупље, и постави овде провијант 
и муницију у магазине, a да би те магазине осигурао од Турака, 
поруши пролаз лесковачки и поседке ca 200 Немаца и 200 Срба 
градић Козник. Затим ce крене према југоистоку и стигне у При- 
штину, где ce seti било прикупило на 5000 Срба и Арнаута, у 
намери, да ce боре против Турака, те када дође Пиколомини, 
положише сви заклетву на верност цару Леополду. Из Приштиие 
пошаље пуковника Штрасера на Качаник, камо и сам стигне 26. 
октобра. Турци су већ раније напустили били Качаник те ce војска 
хришћанска упути на Скопље, који паша Махмуд-беговић ca својих 
8000 војника испразни још ripe доласка хришћана. У Скопљу je 
беснила куга, с тога Пиколомини не хтеде стављати посаду у град, 
него ra даде 27. октобра спалити. Из Скопља ce врати у Приштину, 
a одавде ce крене 3. новембра у Призрен.

Ha луту од Ниша' према Скопљу дознао je Пиколомини, да ce 
поглавица српске цркве, пећски патријарх Арсеније III. ЧарнојевиК 
уклонио испред Турака из Пећи у Никшиће. Пиколомини je знао, да 
поверени задатак може извршити само тако, ако му српски народ 
даде што издашнију оружану помоћ, a код Срба je највише утицаја 
имао црквени поглавар њихов. Пошто су акцијом Пиколоминијевом 
дошли у сукоб интереси Млечића и ћесареваца, мауми овај, да прс 
свега отргне патријарха од млетачког утицаја, те пошље једног капе- 
тана српског, no имену Петра Соколовића, у Никшиће ca два писма. 
у једном позива патријарха да подигне народ на оружје, a у другом 
je проглас мароду српском, да ступи иод заштиту цара Леополда. 
Соколовић није могао да дође до патријарха, него му достави no 
другом генералова писма и јави ca своје стране, да ће скорим доћи 
4000 аустријских коњаника, да потпомогну Црногорие у борби. И 
генерал Пиколомини и капетан Соколовић попрете патријарху, да ће 
ra сматрати за непријатеља, ако ce одмах ме придружи к њима.9*)

м) Adkrs-Schwung, crp. ÒU6. Према Prot. Кхр. јаоно je Ншденскв sub dato vdüager 
oberhalb FeUslam 7. nov. 1689, „den Georg Brankouiz, wcichcr kays. diploma missbrauchet, 
habe er nacher Hdrmanstatt in «rrest geschicklit *.

'*) J .  Томаћ, «». c. crp. 130 n 131 ; Јован Томић, Црнн Р>>рн лл морејског ркш 
( 1 *>8Ч — 1089) Београд 1907. стр. 163—166. Дело каоетма Гр<>е (Die kaiserlichen in Alba, 
nien 1689. von Hauptman Gerba, Mittheilungen des k. k. Kriegs-Archivs оиисуЈг
Bcqpzm o ове дог»£»је ша освову податама aa ратиог apxuna.
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Међутим je и седиште патријарха Арсеннја, Пећ, пало у руке 
Пиколоминијеве, те овај наложи калуђерима, да одмах позову па- 
тријарха, нека ce врати у своју патријаршију. Ова вест затече na- 
тријарха на Цегињу и он ни часа не часеђи похита у Пећ и одавде 
у Призрен. У то je Пиколомини наставио пут из Приштине, a 6. но* 
вембра стигие с војском у Призрен, где ra дочекају патријарх, 
албански надбискуп и многобројно свештенство, које ra поздрави 
добродошлицом. У Призрену ce било скупило на 6000 које Срба 
које Арнаута, те и ови положе заклетву на верност. Пиколомини je 
сада имао мод собом преко 20.000 оружаних Срба и Арнаута. 
He знајући, да ли сме веровати овим ратоборним људима, који су 
бројно трипут јачи од његове војске, саветовао ce о томе ca својим 
официрима, ca надбискупом и патријархом. Ови разбише сумњу 
генералову и још ra уверише, да помоћу придошлих војника може 
рачунати на мове победе.8*) Али акција неуморног Пиколоминија заврши 
ce изненада. Куга и друге заразне болести буду пренесене из 
Скопља и у хришћански логор те у сред најживљих преговора ca 
Србима и Албанцима подлегне зарази 9. новембра н Пиколомини. 
Пред смрт своју преда управу над војском херцегу холштајнском 
Ђорђу Кристијану.

С једне стране смрћу ГЈиколоминија, овог даровитог војсковође, 
који je тактичним понашањем својим створио добро расположење 
и загрејао Србе у необичној мери за аустријску ствар, a с друге 
странс стицајем разних околности створен je преокрет на бојном 
пољу. Овај лреокрет je идуће године учинио неминовним повлачење 
аустријске војске ca балканског полуострва a с н>оме и повлачење 
оних Срба, који су отворено пристали уз хришћане, постали пода- 
ници uapa Леополда и заклели му ce на верност те ce тиме ком- 
промитовали у очима дотадањих господара својих Турака. Ha челу 
Срба, који су ce јавно ангажовали за хришЋане, стојао je патријарх 
Арсеније Чарнојевић na ce и повлачење тих Срба испред турске војске 
и преселење њихово из старе домовине у Угарску назива у науии 
н»еговим именом : сеоба Срба под патријархом Чарнојевићем.

J'cld*Actcn, TUrkenkiieg <ik годину 1689.
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