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Thurzó Szaniszló levele Vas vármegye rendjeihez
(1620)

A nyugat-dunántúli vármegyék és Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (1620 augusztusától választott magyar király) 1619 késõ õsze/tele és 1622 tavasza közötti – azaz
több törvényhatóság, így például Vas és Sopron vármegyék Bethlen elõtti hódolásától a nikolsburgi békét (1621. december 31.) követõ idõszakig tartó – kapcsolatáról, a fejedelem és a vármegyék közötti kommunikációról máig kevés adat ismert.1
Ez részben a mai megyei archívumok hiányaival magyarázható, például Sopron
vármegye közgyûlési jegyzõkönyveinek eredeti és másolati sorozatából teljességgel hiányoznak ezek az évek, Vas vármegyében is csak 1620. január elejéig ismert a
megye mûködése. A közgyûlési iratokról szinte ugyanez mondható el. Sopron vármegyébõl ritka kivételként még felmutatható ugyan egy-két, közigazgatással kapcsolatban keletkezett irat, a vasi megyei archívum azonban a tárgyidõszakból nem
õriz közgyûlési iratot.2 Ez a hiátus további forrásfeltárásokkal, ha csekély mértékben is, de valamelyest enyhíthetõ, ahogy ezt Bethlen Gábor erdélyi fejedelem
1620. február 24.–március 15. közötti, Vas vármegye rendjeihez küldött leveleinek
közzé adása is jelezte.3 E publikációval szerves összefüggésben adom itt közre
Bethlen egyik legjelentõsebb felvidéki hívének, Thurzó Szaniszlónak, a fejedelem
február hónapban kelt leveleit követõen, 1620. február 28-án Vas vármegye fõispánjához, Nádasdy Pálhoz,4 az alispánokhoz, Kisfaludy Balázshoz és Nádasdy
Tamáshoz,5 illetve a vármegye rendjeihez írott parancslevelét. Míg a fejedelem
Kassán, február 24-én és 27-én kelt levelei a Portára küldendõ követségrõl, a követség költségeirõl – és ebben Vas vármegye részvállalásáról –, illetve a II. Ferdinánd király (1619–1637) tanácsosai és Bethlen között létrejött pozsonyi békérõl,
ennek következményeirõl, a béke kötelezõ megtartásáról szóltak,6 Thurzó levele a
vármegyét más irányú, a végvári katonaság ellátásával (pontosabban szólva ellá-
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tatlanságával) kapcsolatos kötelezettségeinek megtartására utasította. A fõrend levelében Bethlen máig is kevéssé ismert pozsonyi országgyûlésének végzéseire hivatkozva portánként élelmiszer és zab megadását sürgette, és az 1618. évi XLIX. törvénycikk szerint meghatározott vármegyei ingyenmunka elvégzésére szólított fel.
Határozottan tiltotta, hogy bárki – hadi ügyek intézésére – idegen országokba távozzon. Thurzó a fejedelmet (Bethlent: Serenitas) és az uralkodót (II. Ferdinád: eõ
Fölsége) következetesen eltérõen címzõ levelében a nyugat-magyarországi rendek félelmének egy nagyon lényeges elemét is megfogalmazta. Egyes oszmán veszélyt jelzõ hírekre hivatkozva Vas vármegye rendjeit megkérte, hogy õk is nyomatékosan járjanak közbe II. Ferdinándnál azért, hogy az uralkodó megfelelõ utasítással, a béke megtartása érdekében küldjön követeket a szultánhoz. Mindezek
után talán nem felesleges röviden felidézni a levélíró fõrend pályaívét.
Az evangélikus hitû Bethlenfalvi Thurzó Szaniszló (1576–1625) az 1591–1593.
közötti években itáliai egyetemeken tanult (Padova, Bologna, Siena), 1601-ben lovaskapitányként feltehetõen részt vett a Kanizsa és Székesfehérvár körüli harcokban. Õ is azon fõrendek közé tartozott, akik az 1605. év során (júliusban) ideiglenesen Bocskai István erdélyi fejedelem hûségére álltak. A koronás uralkodó pártjára visszatérve, 1608-tól folyamatos résztvevõje volt II. Mátyás magyar király
(1608–1619) uralkodása legjelesebb reprezentációs alkalmainak (1608: országzászló vivõje a királyi koronázáson, étekfogó a lakomán; 1613: az étekfogók egyike
a királynéi koronázáson). 1614-tõl Szepes vármegye fõispánja, 1615-tõl az uralkodó (névleges) kamarása. A vezetõ magyar fõnemesi elit tagjaként 1618. július 1-jén,
II. Ferdinánd pozsonyi koronázásán is elõkelõ szerepet töltött be (az eskükereszt
vivõje, az egyik elõmetélõ a lakomán). Ez évben királyi pohárnokmesteri méltóságot kapott.7 1619 telén már Bethlen Gábor erdélyi fejedelem magyarországi híveinek legbelsõbb körében találjuk. Neve 1619 decemberében Bethlen tanácsosaként, majd az erdélyi fejedelem választott magyar királlyá koronázását követõen,
1620 õszén belsõ tanácsosaként kerül említésre. 1619–1621 között Bethlen Gábor
Dunán inneni kerületi és „bányavidéki” fõkapitánya. Az esztendõ végén részt vett
a nikolsburgi béketárgyalásokban, a rákövetkezõ évben a magyarországi rendek
és az uralkodó, II. Ferdinánd kiegyezését reprezentáló 1622. évi soproni országgyûlésen – protestánsként utoljára erre a posztra – a legfõbb rendi méltóságra, nádorrá választották.8
Bethlen Gábor és Thurzó Szaniszló Vas vármegyéhez intézett levelei egyértelmûen jelzik: az erdélyi fejedelem elsõ hadjáratának idõszakában a nyugat-dunántúli vármegyék és az új politikai hatalom közötti kommunikáció a vármegyék számára alapvetõen nem hozott változást. A törvényhatóságoktól a fejedelem, illetve
annak egyik meghatározó belsõ tanácsosa ugyanazon funkciók ellátását várta és
követelte meg, mint a Habsburg-uralkodók, a királyi helytartók, illetve a nádorok,
és a Magyar Királyság központi kormányzata: közremûködést a végvári rendszer
ellátásában, erõsítésében, a vármegyék jogi, köz- és adóigazgatási stabilizálását.
Vas vármegye reagálása nem ismert Thurzó Szaniszló levelére. A törvényhatóság
1620. január 4-i, a tárgyévbõl utolsóként fennmaradt közgyûlésének határozatai
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egyértelmû Bethlen-pártiságot mutatnak. A vármegye elrendelte élelem és takarmány szállítását Sopronba, illetve szükség esetén katonaság kiállítását, kõszegi
gyülekezését írta elõ a fejedelem fenti, dunántúli logisztikai központjának esetleges védelmére.9 A rendek ugyanekkor döntöttek az esedékes rovásadó megfizetésérõl is.10
Az alább közölt irat a Burgenländisches Landesarchiv (Eisenstadt) õrizetében
lévõ A/II–2. Gräflich-Batthyánysches Herrschaftsarchiv Pinkafeld, HistoricaPolitica I. iratsorozatában (Karton 1. Fasz. 3.) található; a Vas vármegyéhez intézett
nádori leiratok között. Míg a latin nyelvû szövegrészeket a humanista íráshoz közelítettem, a magyar nyelvûeket betûhíven, de nem paleográfiai hívséggel tettem
közzé.
Forrás
Thurzó Szaniszló, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem tanácsosa
Vas vármegye rendjeihez intézett parancslevele a végvári katonaság
ellátásával kapcsolatosan
Sempte,11 1620. február 28.
(BLA, Gräflich Batthyanysches Herrschaftsarchiv Pinkafeld,
Historica-Politica, K. 1., Fasz. 3., Nr. 43.)
Sp[ectabi]les Mag[nifi]ci Generosi, Egregii, ac Nobiles
Domini amici obseruandissimi
Salutem et servitiorum n[ost]ror[um] paratissimam commendationem. Miert hogi az
vegbeli vitezleõ nepeknek taplalasokra ez el mult orßagh giûleseben,12 az nemes
orßagh minde[n] portatol io akarattiabol egi meth13 buzath, es egi meth zabot
igerth. Ertuen az vegbelieknek mostani fogiatkozotth allapatiokatth, kenßeritetünk keg[yelme]teket feleõle requiralnunk. Keruen azo[n] hogi keg[yelme]tek egi
bizonios arra rendelt embere altal, mennel hamareb ßedetne ki az portaktol14 az
egi meth buzat es az egi meth zaboth, es ki ßedetue[n] tudosecho[n] feleõle, hogi
tudhassuk houa mellik kapitansaghra mennit kelletik beleõle rendelni. Minthogi
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TÓTH, 1992. Nr. 1513–1514.
TÓTH, 1992. Nr. 1517–1518. Kisfaludy Balázs alispán családi levéltárban fennmaradt iratai nem adnak
újabb információkat. MOL P 430 Kisfaludy cs. lt., 5. cs., 1620–1621. év.
Sempte (ma: Šintava, SK)
Thurzó Szaniszló minden bizonnyal Bethlen Gábor 1620. januári, pozsonyi országgyûlésére utal.
Mut: katonai élelmezésben (is) használt nagyobb ûrtartalmú gabonamérték. A nyugat-magyarországi vármegyékben elterjedve több helyi változata volt, például: 1593-tól a XVII. század elsõ felében
általánosan: 1 pozsonyi mut = 30 pozsonyi mérõ = 1611,60 l, azaz 1208,70 kg búza. BOGDÁN 1991,
348–350.
Az 1618. évi XXXVI. törvénycikk a véghelyek ellátásában fontos, a pozsonyi Magyar Kamarába befizetendõ portális adót két évre megállapítva rögzítette. A 2. §.-ban az általános gyakorlat szerint a töröknek alávetett portáknak csak az adó felét kellett befizetniük. (CJH 1900. 144–145.) Az 1618. évi
országgyûlési törvényt követõen 1619-ben Vas vármegyében 656 egész, 1 ½ quartalia (negyed) portát írtak össze a nem hódolt vármegyerészben, és 168 porta esetében jelezték, hogy azok töröknek
alávetett területet fognak át. MOL E 158. Magyar Kamara Archívuma, Conscriptiones Portarum, 12.
kötet, Comitatus Castriferrei, 869.
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penigh az gratuitus labor feleõlis az orßagh azt rendelte, ut iuxta limitationem in
anno 1618 factam legien, keg[yelme]tekis abbol az k[e]g[yelme]tek varmegieiebeõl,I az el limitalth helire,15 az gratuitus labort prestalni el ne mulassa, holotha
uala[m]ikorII kiuantatoth az vegh hazaknak megh epülesek, egicher most kiuantatik.
Nem akarok eztis el mulatnunk, hanem miuelhogi az nemes orßagh azt uegezte, quod si qui regnicolarum, turmatum vel saltem frequentiori numero, absq[ue]
prescitu et voluntate sue Ser[eni]t[a]tis,16 et supremorum capitaneorum se ad extras
provincias dam, vel a porte regno adversantes, contempto solo natali, lucri et
stipendii cupidit[a]te inducti contulerint tales capitis poena per suam Serenitatem,
vel supremosIII capitaneos17 jure mediante irremissibiliter puniantur, k[e]g[yelme]teknek ideie[n] tuttara akarok adni. Keruen ezenis k[e]g[yelme]teket, hogi az nemes orßagh uegezeset k[e]g[yelme]tek minden varosban, es minde[n] faluba[n]
publicaltassa hogi senki az orßagbol, idege[n] es ellenkezeõ orßagban nilua[n]
auagi titko[n] vitezleõ dologban ualo ßolgalatra ki ne menien mer[---]IV egi attala[n]
fogua, azok a’ kik kiV akarnanak mennÿ, es ki menenek, az orßaghnak uegezese
ßerinth, minde[n] kegielem nekul megh bûntet[---]tnek.VI Miuelhogi penigh illi hirekis folinak hogi [---]VII Chaßar18 ßemellie szerent haddal feõl akarÿa iûnni, io [---]VIII
[---]meteknekIX urunkath eõ Feõlsegeth19 ideien megh thalalni, hogi cum sufficienti instructione eõ Feõl[se]ge az keõueteketh bochatana el az Theõreõk Chiaßarhoz

Javított szó
Megelõzõen az 1618. évi LXIX. tc. szabályozta a vármegyék véghelyekhez adandó ingyenmunkáját.
Vas vármegyére az alábbi részletek vonatkoztak: 3. §. A gyõri végvárvidékhez tartozó Veszprém vármegyei Pápához szolgáltat ingyenmunkát Nádasdy Pál javait kivéve Guary Miklós szolgabíró, valamint Lampert István szolgabíró járása. 9. §. A Kanizsa elleni végekhez tartozó Zala vármegyei
Pölöskéhez Vas vármegyébõl Káldy Ambrus szolgabíró járása. 11. §. Az ugyancsak a Kanizsa elleni
végvárvidékhez tartozó Vas vármegyei Egervárhoz Hertelendy Ambrus szolgabíró járása, kivéve a
mogyorósdi (Õrimogyorósd) erõsséget és a hozzá tartozó javakat. Továbbá: 12. §. Körmendhez és
Szentpéterhez Batthyány Ferenc összes fekvõbirtokából kell ingyenmunkát adni. 17. §. A Zala vármegyei Kéménd erõsséghez mind a zalai, mind a vasi tartozékok kötelesek ingyenmunkára. 19. §. A
Zala vármegyei Szécsiszigethez a gr. Rimaszécsi Széchy család összes zalai és vasi birtokát rendelte a
törvény. 25. §. A Vas vármegyei Mogyorósdhoz saját tartozékait rendelték ingyenmunkára. CJH 1900.
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az ß[ent] bekesegnek megh tartasa veget. Isten tarcha megh kegtekett. Datum ex
arce n[ost]ra Sempte die 28. Februa[rii] 1620.
Sp[ectabi]lium Mag[nificarum] G[e]n[eros]arum Eg[regiorum] ac
Nobilium Do[minationum] V[est]rar[um]
S[ervi]tor et amicus parat[issi]mus
Comes Stanislaus Thurzo mp.20
[Címzés az irat külzetén:] Sp[ectabi]libus, Magnificis, Generosis, Egregiis ac Nobilibus, Dominis N. N. Supremo ac Vice Comitibus Judicibus Nobilium Juratis Assessoribus, nec non Universitati, Dominorum Magnatum et Nobilium Comitatus Castri
ferrei [!], et[c] Dominis amicis observandiss[i]mis.
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