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TAnuLMánYOK
Károlyi Bálint vitnyédy istván kapcsolati hálózata.1

egy kutatási terület lehetőségei

Vitnyédy István2 a 16–17. századi Magyar Királyság történetének talán legismertebb köz-
nemese. Ismertségét javarészt a költő, Zrínyi Miklóssal való jó viszonyának, valamint a 
Wesselényi-féle rendi szervezkedésben játszott szerepének köszönheti. Mindezek mel-
lett a köztudatban Vitnyédy soproni ügyvédként van jelen. A 19. század végén élete és 
munkássága, központi szerepe miatt, több kutató figyelmét is felkeltette. Ennek ered-
ményeképpen adta ki Fabó András a soproni ügyvéd két kötetes leveleskönyvének egy 
jelentős részét, ami az újabb vizsgálatok fényében az 1652 és 1664 közötti időszakból 
tartalmaz válogatást.3 A múlt század elején két szerző vizsgálta Vitnyédy István életútját. 
Payr Sándor egy hosszabb tanulmányban foglalta össze az életét. Őt követte Hörk József, 
aki a Századok hasábjain megjelent, három részes tanulmányban dolgozta fel Vitnyédy 
István életútját. A két igen adatgazdag munka napjainkra inkább már csak kiindulási alap-
nak felel meg egy új Vitnyédy-biográfia elkészítéséhez.4

Mint említettem, a leveleskönyv legjelentősebb hányadát Fabó András publikálta, 
aki 445 levelet adott közre. Ezt követően már csak kisebb közlésekre került sor: Szilágyi 
Sándor egy, Garády Sándor öt, Hetyéssy István pedig szintén egy levelet adott ki.5 Ezt 
követően Vitnyédy István hosszabb időre kikerült az érdeklődésből. Az 1960-as évek-
ben Jeney Ferenc végzett kutatásokat a soproni prókátor levelezésének feltárására. Ennek 
nyomán a Batthyány család körmendi levéltárában található missilis-gyűjteményben lévő 
Vitnyédy-leveleket kivonatolta három tanulmányában, de a leveleskönyv anyagával nem 

1   A tanulmány az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 pályázat keretében végzett kutatások eredményeit közli.
2   Ahogy arra többen is felhívták a figyelmet, Vitnyédy István neve többféle formában is ismert. Az 
egyszerűség kedvéért, a tanulmány a „Vitnyédy” formát használja.
3   Fabó András: Vitnyédy István levelei 1652–1664. Adalékúl a XVII. század politikai és erkölcstörténetéhez, 
I–II. Budapest, 1871.
4   Payr Sándor: Muzsaji Wittnyédy István soproni prókátor és evangélikus főember. Budapest, 1906., Hörk 
József: Muzsaji Vitnyédy István 1–3. Századok 41. (1907) 4. sz. 289–320. 5. sz. 400–414. 6. sz. 502–517.
5   Garády Sándor: Vitnyédy István levele növendékéhez Ensel Jánoshoz, Rózsahegy, május 1657. In: Századok 
4. (1870) 6. sz. 420–421., Uő.: Vitnyédy Istvánnak Ensel Jánoshoz, neveltjéhez írt levele, Soprony, dec. 24. 
1657. In: Századok 4. (1870) 9. sz. 653–654. Uő.: Vitnyédy Istvánnak növendéke Ensel ügyében Kőszeg 
városához írt levele, Soprony, jul. 3. 1661. In: Századok 4. (1870) 10. sz. 731., Hetyéssy István: Wittnyédy 
István soproni ügyvéd levele a török „flastrom”-ról. In: Soproni Szemle 19. (1965) 4. sz. 381–382., Uő.: 
Vitnyédy Istvánnak növendéke Ensel ügyében Godyhoz írt levele, Soprony, jul. 3. 1661. In: Századok 5. 
(1871) 2. sz. 153., Uő.: Vitnyédy Istvánnak növendéke, Ensel ügyében Klesch Dánielhez írt levele, Soprony, 
jul. 3. 1661. In: Századok 5. (1871) 7. sz. 518–519.
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foglalkozott.6 Ezt követően, az 1990-es években történtek újabb kísérletek a levelezés fel-
dolgozására, kevés sikerrel.7 Újabban Bánki Judit három Vitnyédy-levelet tett közzé, első-
sorban azok irodalmi értékeire koncentrálva.8 Ezt követően Nagy Levente járult hozzá a 
kutatásokhoz 17 darab, Vitnyédy István által erdélyi nemesekhez írott levéllel. A tanulmá-
nyában szereplő levelekből csak kettő található a leveleskönyvben, a többi erdélyi családi 
levéltárakból származik.9 Mint látható, az eddigi munkálatok eredménye is közel félezer 
levél közzététele, azaz igazán tekintélyes mennyiség. A teljes anyagot tekintve azonban 
sokkal árnyaltabb képet kapunk. Vitnyédy István leveleskönyveibe ugyanis ennél jóval 
több iratot másoltak be annak idején. A hiányzó harmadik kötet és a hiányosan fennma-
radt két kötet ellenére is 1635 (!) bemásolt levelét ismerjük. (Igaz, ebből 12 darab nem 
Vitnyédy István, hanem mások levele, amelyeknek különböző személyek a címzettjei.10) 
A korábban közölteket nem számítva, így is 1188 kiadatlan, következésképpen a kutatók 
számára „ismeretlen” Vitnyédy-levélről tudunk.

A továbbiakban az lehet a kérdés, hogy milyen jellegű kutatás számára lehet alkalmas 
Vitnyédy István levelezése? Mit kezdhetünk egy hiányos, ám mégis jelentős erjedelmű 
levelezéssel?

A feltehető lehetséges kérdések közül jelen tanulmány keretében csak arra keresem 
a választ, hogy lehetséges-e ennek alapján felvázolni Vitnyédy István kapcsolati háló-
zatát? Hogy milyen részei vannak a rendszernek, illetve, hogy milyen következtetések 
vonhatóak le a soproni ügyvédnek a magyar rendi társadalomba való beágyazottságáról. 
(Tekintettel arra, hogy tanulmányban csak a hálózatra kívánok koncentrálni, a levelek 
tartalma ezúttal kevésbé fontos, így azt csak a legindokoltabb esetekben említem.11)

A munka első lépéseként meg kell határozni, hogy milyen forráscsoport szolgált a 
tanulmány alapjául. Vitnyédy István 1670 áprilisában halt meg, elkerülve a felelősségre 
vonást a Wesselényi-szervezkedésben játszott szerepe miatt.12 Könyvjegyzékében, amit 
talán halála után állítottak össze, Kovács József László hívta fel a figyelmet egy össze-
tett tételre, amely három összetartozó fehér papírkötésű kötetből állt. Feltételezése sze-
rint ez volt a soproni ügyvéd leveleskönyve, amibe az elküldött leveleit másolták be és  

6   Jeney Ferenc: Wittnyédy István ismeretlen levelei. I. rész In: Soproni Szemle 20. (1966) 2. sz. 169-173., Uő.: 
Wittnyédy István ismeretlen levelei. II. rész In: Soproni Szemle1966) 3. sz. 250–253., Uő.: Wittnyédy István 
ismeretlen levelei. III. rész. In: Soproni Szemle 20. (1966) 4. sz. 363–365.
7   Kovács József László: Vitnyédy István műveltsége (Munkavázlat). In: Kardok és kulcsok. A „Jelentkezünk” 
különszáma. Szombathely, 1990. 34–35.
8   Bánki Judit: Wittnyédy István leveleskönyvéből In: Magyar Nyelv 98. (2002) 4. sz. 509–510., Uő.: 
Wittnyédy István levele Kövesdi Pálnak In: Magyar Nyelv 98. (2002) 3. sz. 251–252., Uő.: Wittnyédy István 
leveleskönyvéből. In: Magyar Nyelv 99. (2003) 3. sz. 380–381.
9     Nagy Levente: Néhány adat Wittnyédy István erdélyi kapcsolataihoz. In: Századok 133. (1999) 6. sz. 1217–1246.
10   Ebből három Pálffy Pál, három Lessenyei Nagy Ferenc, kettő Nádasdy Ferenc leveleinek kivonata 2 
Rabby István, egy-egy pedig Zichy István és Perneszith István levelei.
11   A levelek tartalma az ezt követő tanulmányok szempontjából lesz fontos, amikor magának a hálózatnak 
és az egyes személyekkel való kapcsolat mélysége kerül vizsgálatra.
12   Payr Sándor: i. m. 73–74.
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helyezték el a bibliotékájában.13 Amennyiben ez a megállapítása helyes, akkor rögtön ta-
pasztalhatjuk, hogy a rendelkezésre álló első számú forrásunk, az MTA Kézirattárában 
őrzött példány hiányos. Oda ugyanis csak két kötet került, amelyek azonban már nem 
fehér papírba vannak kötve, hanem – nyilván állagmegóvás végett – valamikor kemény-
táblás bőrkötést kaptak. A két könyv bejegyzései 1665-ben megszakadnak. Így biztosan 
kijelenthetjük, hogy a harmadik kötetet, amely Vitnyédy István 1670-ben bekövetkezett 
haláláig tartalmazhatta levelei másolatát, talán már akkor, a 17. században megsemmisí-
tették az örökösök. De az is lehet, hogy csak kallódik valahol, bár ez kevéssé valószínű, 
hiszen a kortársak igyekeztek megsemmisíteni a Wesselényi-féle rendi szervezkedésben 
való részvétel kompromittáló bizonyítékait. Ezért a kutatás legnehezebb fázisának az 
1665–1670 közötti időszak leveleinek felkutatása tekinthető, hiszen a családi és intéz-
ményi levéltárakban, ha kis számban is, de valószínűsíthetően fennmaradtak ebből az 
időszakból származó levelei Vitnyédy Istvánnak.14 Az elsődleges forráscsoport alapján a 
soproni ügyvéd kapcsolati hálózatának rekonstruálásakor ezért az 1647 és 1665 közötti 
időszakra érdemes koncentrálni.15

A forráscsoport meghatározása után a hálózat részeit és résztvevőit célszerű alapo-
sabban behatárolni. A fennmaradt levelek alapján négy csoport különíthető el. A legkisebb 
egységet a családi kör alkotja. Ezután következik a vármegyei hálózat, amely esetünkben 
Sopron vármegyére korlátozódik, illetve azokra a személyekre, akik leginkább ehhez a 
vármegyéhez kapcsolódtak. A harmadik szint a regionális, ami a Nyugat-Dunántúlt és 
Alsó-Magyarország nyugati részét jelenti. Ezt követi az országos szinten is ismert és befo-
lyással rendelkező személyek csoportja. A legmagasabb és talán a legnehezebben megra-
gadható rész a nemzetközi hálózat, a Magyar Királyságon kívüli kapcsolatok helye.

A következőkben a legszűkebb körből kiindulva igyekszem bemutatni a vázolt, egy-
re bővülő hálózatot, annak láttatására, hogy milyen széles ismeretségi körrel rendelkezett 
a 17. század derekán Vitnyédy István.

Mielőtt azonban a levelezés nyomán rátérnék a hálózat kibontására, szükséges rövi-
den kitérni Vitnyédy István származására és a Magyar Királyság társadalmában elfoglalt 
helyére.

A Vitnyédy család a Nádasdyak familiárisi köréből emelkedett fel. Vitnyédy János 
még egyszerű jobbágyként kezdte és Nádasdy Pálnak köszönhetően szerzett nemessé-
get. Vitnyédy Istvánt, a kor szokásának megfelelően, apja gondosan iskoláztatta.16 Nem 
tudjuk pontosan, hogy Sopronba költözése után kilépett-e a Nádasdyak szolgálatából. 
Nemesként is ahhoz a viszonylag szűk értelmiségi réteghez tartozott, amelynek tagjai 
jogi tanulmányaiknak köszönhetően, ügyvédként próbáltak meg boldogulni. Emellett 

13   Kovács József László: i. m. 34.
14   Vitnyédy István négy levele Zichy István kamaraelnökhöz 1667–1668. MNL OL P 507 1-A-440 Nr. 1-4. 
Vitnyédy István három levele Rottal Jánoshoz 1661–1667. MNL OL P 507 1-A-563 Nr. 1-3.
15   A jövőben céljaim között szerepel a teljes Vitnyédy-levelezés feltárása és közlése.
16   Payr Sándor: i .m. 7–9.



362Tanulmányok

azonban a korban általánosnak tekinthető köznemesi karrierjegyek is megfigyelhetőek az 
életútjában. 1647-ig a Sopron város jegyzőjeként tevékenykedett, majd a vármegyében 
volt főadószedő. Városi és vármegyei közéleti pályájának csúcsaként 1646-ban Sopron 
város, 1655-ben pedig Sopron vármegye országgyűlési követe lett.17 Eszerint Vitnyédy 
István karrierje nem különbözik azokétól a regionális szinten is jelentőssé váló közne-
mesekétől, akik pályája tetőpontját többnyire az alispáni tisztség jelentette. Ez utóbbit 
Vitnyédy ugyan nem érte el, de valószínűleg nem is törekedett rá.18

A hálózat legkisebb részéről, a családról viszonylag keveset árulnak el a levelei. A le-
velezésében felbukkanó több tucat címzett között a legkisebb kört a rokonai képezik. Más 
nemesi famíliák levelezésével összehasonlítva, jelentős eltéréseket tapasztalhatunk. A fenn-
maradt néhány igen gazdag családi levelezésből a következőket szűrhetjük le: a férjek és fe-
leségek viszonylag sokat leveleztek egymással, ahogy az apák és fiúk között is sűrű levélvál-
tások voltak. Érdemes kiemelni a Thurzó családot, ahol György nádor és felesége, Czobor 
Erzsébet között, az asszony korábbi írástudatlansága ellenére is jelentős mennyiségű levél 
maradt.19 Hasonló mondható el a század elején Illésházy István és Pálffy Kata kettőséről 
is.20 Szilágyi Sándor feldolgozásában készült el a két Rákóczi György családi levelezése is, 
amiben szintén sokféle bensőséges családi kapcsolatról kaphatunk képet.21 Kivételesen 
szép példája a családtagok közötti üzenetváltásoknak a Telekdy Kata és Nyáry Pál közöt-
ti.22 De ide vehetjük a Batthyány családot is, ahol a közismerten grafomán Batthyány Ádám 
anyagában maradt fenn a családtagjaival folytatott igen gazdag levelezése.23

A felsorolt néhány példától eltérően, Vitnyédy István és családtagjainak viszonyá-
ról, egymáshoz írott leveleiről szinte semmit sem tudunk. 1660-ban elhunyt feleségéhez, 
Endresz Zsuzsannához írt levelet egyáltalán nem találunk. Pedig bizalmas, jó viszonyra 
enged következtetni, hogy a wittenbergi diákok verses kötetet ajánlottak az asszony ha-
lála alkalmából.24 A fennmaradt anyagban csupán a már felnőtt gyermekei közül Pálhoz 
szóló írásai maradtak meg nagyobb számban. A többi gyermekéhez, Jánoshoz (–1664 
után) ill. István (–1662) írt levelei – ha voltak – nem ismertek. Helyettük találunk né-
hány levelet Vitnyédy Györgynek (?) és Ferencnek (?) címezve, akik talán távoli rokonai 

17   Hörk József: i. m. I. 289–291.
18   Köznemesi karrierekre összefoglalóan lásd.: Dominkovits Péter: Főúri udvar – uradalom – vármegye – 
katolikus egyház: adatok és szempontok a 17. századi nyugat-dunántúli megyei nemesség mozgástereinek 
kutatásához. In: Turul 81. (2008) 2. sz. 33–42.
19   Vö.: Zichy Edmund: Bethlenfalvi gróf Thurzó György levelei nejéhez, Czobor-Szent-Mihályi Czobor 
Erzsébethez 1590–1616. I–II kötet. Budapest, 1876.
20   Pálffy Kata leveleskönyve. Iratok Illésházy István bujdosásának történetéhez 1602–1606. Szerk.: Ötvös 
Péter. Szeged, 1991.
21   Szilágyi Sándor: A két Rákóczy György fejedelem családi levelezése. Budapest, 1875.
22   Benda Kálmán: Nyáry Pál és Várday Kata levelezése 1600–1607. Debrecen, 1975.
23   Batthyány családtagok egymás közötti levelezése javarészt feldolgozatlan. Egy kis részlet kiadva 
Lobkowitz Poppel Éva levelezéséből. Vö.: „Ím küttem én orvosságot”. Lobkowitz Poppel Éva levelezése 
1622–1644. Szerk.: Kincses Katalin. Budapest, 1993.
24   Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIV. kötet. Budapest, 1914. 1288–1289.
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lehettek a soproni ügyvédnek. Sajnos a legpontosabb családtörténeti munkákban sem 
találjuk ezeket a személyeket, így feltételezhetjük, hogy ők a család nem nemesi ágából 
származhattak.25 Mindezen adatok ellenére feltételezhető, hogy a gyermekeivel folytatott 
levelezés valamilyen okból nem kerül be a leveles könyvébe. Ennek okára, leveleskönyve 
maradékának teljes feldolgozása adhatja meg a választ. Tekintettel arra, hogy elsősorban 
politikai jellegű leveleket közöl a Fabó-féle kiadvány is, feltételezhető, hogy személyes 
jellegű leveleit máshol tarthatta, ha egyáltalán megőrizte azokat.

A családi szintről feljebb lépve, tágítva a kört a megyei – elsősorban Sopron vár-
megyére – egy sokkal nagyobb, összetettebb és szerteágazóbb hálózattal találkozunk. 
Vármegyei és városi szinten rendkívül sok címzett szerepel a kétkötetnyi gyűjteményben. 
Mindenekelőtt két csoportot kell kiemelni ebből a rétegből. A vármegyében tisztséget 
vállalókat, illetve azokat a birtokos nemeseket, akik tisztséget ugyan nem vállaltak – vagy 
nem tudjuk, hogy voltak-e hasonló pozícióban –, mégis több jelentősebb mennyiségű 
levél címzettjei. Mivel Sopron vármegye esetében még nem született általános összefog-
laló archontológiai kézikönyv – olyan, mint pl. Zala megye esetében26 –, ezért némileg 
problematikus e személyek azonosítása. Kiindulási pontként ennek ellenére használha-
tóak Dominkovits Péter munkái, amelyek nyomán néhány esetben lehetséges a címzettek 
azonosítása. Igaz, ők a vármegye felsőbb vezetőire korlátozódnak. Közülük is első sorban 
az alispánokat és a megyeszékhelyként funkcionáló Sopron bíráit, valamint tanácstagjait 
kell előnyben részesíteni, hiszen az e tisztségeket betöltő személyek voltak azok, akik ko-
molyabb szerepet vittek a városi és a vármegyei életben.

Az alispánok esetében viszonylag könnyű dolgunk van. Dominkovits Péter a 17. szá-
zadra vonatkozóan már közölte a hivatalt viselők névsorát. Tanulmányában az alispánok 
és főispánok patrónus-szervitor kapcsolatát vizsgálta.27 Kimutatta, hogy a törvényható-
ság élén a 16–17. század folyamán a Nádasdy-, Batthyány- és Esterházy-főispánok folya-
matosan a legmegbízhatóbbnak ítélt szervitoraikat igyekeztek alispáni tisztségbe juttatni, 
így próbálván erősíteni saját vármegyei pozíciójukat.28 Vitnyédy István leveles könyvéből 
az 1647-től kezdve fennmaradt levelek alapján a következőket állapíthatjuk meg: 1665-ig 
bezárólag nem tisztázott, hogy milyen viszonyt ápolt a vármegye első emberének számító 
alispánokkal. Cziráky Ádámmal, aki 1643–1651 között viselte a hivatalát, csak 1656-tól 
kezdve ismerünk leveleket. Bár ő ekkor már nem volt alispán, mégis a vármegye egyik 
befolyásos tagja maradt. A Czirákit követő Horváth György (1651–1656) esetében is 
csak a hivatalviselése utáni időszakból jegyeztek be hozzá írt leveleket. Az utána tevé-
kenykedő Bezerédyhez csupán egy bejegyzett levél maradt. Az 1665-ig terjedő időszak 

25   Payr Sándor is feltételez valami féle rokonságot Vitnyédy István és Vitnyédy Ferenc között, de a 
ténylegesen ő sem biztos benne. Mindenesetre a származás és névazonosság, alapján nem zárható ki 
rokonságuk. Vö.: Payr Sándor: i. m. 23–24.
26   Vö.: Zala megye archontológiája 1138–2000. Szerk.: Molnár András, Zalaegerszeg, 2000.
27   Dominkovits Péter: Főúri familiárisok. Sopron vármegye alispánjai a 17. században. In: Idővel paloták… 
Magyar udvari kultúra a 16–17. században. Szerk.: G. Etényi Nóra – Horn Ildikó. Budapest, 2005. 511–529.
28   Uo. 512–514.
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utolsó alispánja Rabby István (1662–1669) volt. Csakhogy éppen róla tud legkevesebbet 
a szakirodalom. Pedig esetében, társaival ellentétben, már hivatalviselése idejéből fenn-
maradtak Vitnyédy által neki írt levelek. Külön kiemelendő, hogy Rabbynak két Vitnyédy 
által Zrínyihez továbbított levele másolatát is bekötötték a leveleskönyvbe.29

Az alsóbb hivatalok viselői közül érdemes kiemelni Beleznay Ferencet, aki a várme-
gyében is a középszintet képviselhette. Beleznay Ferenc szolgabíróként tevékenykedett 
az 1650-es évek második felében, és feltehetőleg utána is a vármegye megbecsült tagja 
volt.30 A szolgabírák közül a címzettek között szerepel még Felsőbüki Nagy György is, aki 
1651-től a vármegye esküdtjeként tevékenykedett, 1658-tól 1682-ig pedig a Rábán kívüli 
alsó járás szolgabírája volt.31 Rajtuk kívül megtaláljuk a levelezésben több, Sopron várme-
gyében birtokos nemes nevét. Ilyenek a Mesterházyak, Fodor András, Bella István, vagy 
éppen a Farkas család tagjai (András, János, László, Tamás) és Kecskés István. Helyzetük 
annyiban különbözik a hivatalviselőkétől, hogy egy-egy említést leszámítva szinte sem-
mit sem tudunk meg róluk.

Elhagyva a vármegyei szintet, következik azoknak a címzetteknek a listája, akik akár 
regionálisan is számottevőnek számítottak. Véleményem szerint ebbe a csoportba tar-
toznak azok a nemesek, akik a később kibontakozó Wesselényi-féle rendi szervezkedés-
ben aktív szerepet játszottak. Vitnyédy Istvánt már 1664 előtt is komoly kapcsolat fűzte 
ehhez a társasághoz. Közülük elsőnek mindenképpen a Keczer testvéreket, Menyhértet, 
Andrást és Ambrust kell kiemelni. A Felső-Magyarországon birtokos, jómódú nemesek 
(bene possessionati) a térség igazi szervező egyéniségeinek számítottak. Birtokaik javarészt 
az északi országrészben, Sáros vármegyében feküdtek.32 A Keczerek nemcsak a térségben 
játszott politikai szerepük miatt lényegesek, hanem a közeli eperjesi kollégium támogatá-
sa és patronálása okán is.33 A Keczer testvérekhez szóló Vitnyédy-levelek jellemzője, hogy 
a három nemesnek gyakran egy időben, mégis külön-külön írt leveleket. Csupán kétszer 
fordult elő, hogy egy levélnek egyszerre két címzettje is volt. Ezek alapján érdemes lenne 
összehasonlítani, hogy a három Keczert mennyire eltérő módon, ill. milyen ügyekben 
kereste írásaival.

Ki kell emelni továbbá a szintén a felső-magyarországi térségben birtokos 
Klobusiczky és Mednyánszky családok tagjait is. E famíliák tagjai nem játszottak ko-
molyabb szerepet a királyság történetében, mert jelenlegi ismereteink szerint csak ki-
sebb hivatalokat viseltek. Közülük azonban néhányan, mint Mednyánszky Jónás vagy 
Klobusiczky András Rákóczi- familiárisként komoly tekintéllyel rendelkezett, és ha 

29   Rabby István Vitnyédy Istvánhoz Egyházasfalu, 1662. január 15. MTAK K 83/II. fol. 764–765, Rabby 
István Vitnyédy Istvánhoz Egyházasfalu, 1662. július. MTAK K 83/II. fol. 765.
30   Szluha Márton: A Beleznayak ősei. In: Turul 71. (1998) 3–4. sz. 75–77. 75.
31   Horváth József – Dominkovits Péter: 17. századi Sopron vármegyei végrendeletek. Sopron, 2001. 69.
32   Nagy Iván: Magyarország nemes családai czimerekkle és nemzékrendi táblákkal.VI. kötet. Pest, 1860. 
144-150
33   Sárközi Gergely: Vitnyédy István és az evangélikus oktatásügy. In: Credo. Evangélikus folyóirat 12. (2006) 
1–2. sz. 3–16. 5.
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rövid ideig is, meghatározó alakjai voltak a Magyar Királyság politikai palettájának.34 
Vitnyédy István éppen ekkor levelezett velük a legintenzívebben, mert a fennmaradt 
anyag jelentős része 1656 és 1658 közötti időszakból származik; ezt követően már csak 
elvétve akadnak hozzájuk címzett missilisek.

A soproni ügyvéd mintegy két tucat levelet írt Bory Mihálynak,35 Wesselényi Ferenc 
nádor (1655–1667) alnádorának is. A jelek szerint vele csak a háborús időszakban vet-
te fel a kapcsolatot. 1663-tól kezdve viszonylag folyamatosnak tekinthető levelezésük.  
A fennmaradt anyag alapján havonta legalább két alkalommal váltottak levelet.

Kicsit közelebb, Nyugat-Magyarországon is találunk olyan köznemeseket, akik 
regionális szinten is kiemelkedőnek számítottak. Ott találjuk például a Falussyakat, 
akiknek kivételes karrierjére már Gecsényi Lajos is felhívta a figyelmet.36 Ide sorolható 
a Dvornikovich család is, akik horvát származásuk mellett jól betagozódtak a magyar 
nemességbe. Maga Dvornikovich Miklós nemcsak a vármegyében tevékenykedett, ha-
nem a Kancellárián is kimutatható a munkássága. Befolyása ezért jócskán túlmutat a 
vármegyei szinten.37 Hasonlóan a későbbi időszak jelentős katona-politikusáéhoz, a 
Rákóczi-szolgálatába álló Faygel Péteréhez (–1710), aki szintén regionálisan jelentős 
személynek számított. Hasonló szintet képviselt még Egresdy Boldizsár, akivel a jelek 
szerint igen komoly kapcsolatokat ápolt Vitnyédy. Erre a leveleskönyvbe bejegyzett 
közel félszáz levél utal.

Hazai viszonylatban a főnemességé a legmagasabb szint. Vitnyédy István hozzájuk 
fűződő kapcsolataival kiemelten fontos foglalkozni, tekintve, hogy ez a csoport jelentette 
a Magyar Királyság vezető elitjét.

A legkevésbé meglepő, hogy a Zrínyiekkel folytatta a legaktívabb levelezést.38 A le-
veleskönyvben 182 darab levél maradt fenn, ennek java része a költő Zrínyi Miklóshoz 
szól, de mellette 1662-től megjelenik testvére Péter, illetve a két főúr feleségeihez is írt 
néhány levelet. A bánnal való ismeretségének kezdete az 1650-es évek elejére tehető. Erre 
az első, 1651-ben bejegyzett levél adja meg a választ. Tartalma alapján ez lehetett az első 
Zrínyinek írott levele, amelyben még ismeretlenként mutatkozik be.39 Tovább haladva 
az országos méltóságok között, az ország nádoraihoz intézett levelekből azt tapasztalhat-
juk, hogy nem nagyon sikerült velük komolyabb kapcsolatot kiépíteni. A leveleskönyv 

34   Nagy Levente: Zrínyi és Erdély. A költő Zrínyi Miklós irodalmi és politikai kapcsolatai Erdéllyel. 
Budapest, 2003. 34–36, 51–53.
35   Bory Mihályra lásd: Gregorich Mária: A bori és borfői Bory család és levéltára: Családtörténeti és levéltári 
tanulmány. Szeged, 1935. 38–44.
36   Gecsényi Lajos: Egy köznemesi család a 17. században (A Falussyak). In: Gecsényi Lajos: Gazdaság, 
társadalom, igazgatás. Tanulmányok a kora újkor történetéből. Győr, 2008. 309–324. Falussy Miklósra 
különösen: 313–319.
37   Fazekas István: A Magyar Udvari Kancellária és hivatalnokai a 16–18. században. Hivatali 
karrierlehetőségek a kora újkori Magyarországon. In: Századok 148. (2014) 5. sz. 1131–1155. 1145.
38   Vitnyédy Zrínyihez való viszonyára lásd: Hörk József: i. m. I. 302–318.
39   Vitnyédy István Zrínyi Miklóshoz Sopron, 1651. szeptember 12. MTAK K 83/I. kötet fol. 17-18.
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lefedte időszak három palatinusából csupán egy Draskovics Jánoshoz (1646–1648) cím-
zett levelet ismerünk,40 míg Pálffy Pál nádorhoz (1649–1653) 14, Wesselényi Ferenchez 
(1655–1667) pedig 7 levelet írt. A Pálffyhoz írottak közül a Fabó-féle közlésben ket-
tő szerepel.41 Az 1651 és 1652 közötti időből származó, nem közölt, Pálffynak szóló 
missilisek megismerésével teljesebb képet kaphatunk e nádorral való kapcsolatáról.42  
A Wesselényihez címzett levelekből négyet már Fabó András is publikált.43 A maradék há-
rom megismerése is értékes információkat tartalmazhat. A csupán néhány Wesselényihez 
címzett missilis ellenére kijelenthetjük, hogy a nádorral komolyabb kapcsolatot tarthatott 
fenn, ugyanis a Nádasdy család nádasladányi levéltárában,44 illetve a Wesselényi család 
levéltárában is akad néhány levél, amelyek bár az 1647 és 1665 közötti időszakból szár-
maznak, mégsem szerepelnek a soproni ügyvéd saját gyűjtésében.45

Az országbírókkal kapcsolatban némileg könnyebb dolgunk van. Csáky Lászlóhoz 
és egyáltalán a Csáky családhoz fűződő viszonyáról semmit sem tudunk. E família tag-
jai nem szerepelnek a címzettek listáján. Ellenben nagynevű hivatali utódához, a ma-
gyar Krőzusként emlegetett Nádasdy Ferenchez írt közel félszáz levele maradt fenn 
Vitnyédynek melyek nagy része kiadatlan. Jelentős részük az 1650-es évekből származik. 
Vitnyédy származása és életútja ismeretében nem meglepő a Nádasdyhoz intézett levelek 
viszonylag nagy száma. (Az országbírónak az ügyvédhez szóló két levele kivonatát is tar-
talmazza a gyűjtemény.46) 

Az országos hivatalok viselői között kiemelendő még Zichy István, a Magyar 
Kamara elnöke, akivel különösen komoly kapcsolata lehetett a soproni prókátornak.  
A közel hetven Zichynek címzett levélen kívül, ismerjük Zichy István egyik válaszlevelét 
is.47 Kapcsolatuk igen régi keletűnek számított: egészen iskoláskorukig nyúlt vissza, hi-
szen mindketten a győri jezsuitáknál tanultak.48

Fennmaradtak a Magyar Kancellária vezetőihez szóló írások is. Nyolc, a hivatal élén 
álló Szelepcsényi Györgyhöz szóló levélről tudunk, ahogy a mellette titkárként tevékeny-
kedő Orbán Istvánhoz 1660 és 1663 között írt tizenhét missilis másolatát ismerjük.

Az 1647 és 1665 között országos hivatalt nem viselő főurak köre igen jelentős, akik 
között akadnak a későbbiekben komoly szerephez jutó személyek is. Köztük van az 1652 

40   Vitnyédy István Draskovits Jánoshoz (a bejegyzésnél Palatinus szerepel Draskovits neve helyett) MTAK 
K 83/I. fol. 3–9.
41   Fabó András: i. m. I. 22–27.
42   8 darab Pálffy Pál nádornak címzett levél 1651–1652 között. MTAK K83/I. fol. 13–15, 25–27, 29–32, 
38–39, 47, 51–52, 60–61, 65–67.
43   Fabó András: i. m. I. 150., II. 110, 161–163, 184–185.
44   Vitnyédy István Wesselényi Ferenchez 1661. hn. MNL OL P 507 1-A-495. Nr 15.
45   MNL OL E 199 Archivum familiae Wesselényi 5. cs. 116. pallium nr. 1–2.
46   Nádasdy Ferenc Vitnyédy Istvánnak Sárvár, 1659. január 31. és Szaibersdorf, 1659. február 19. MTAK 
K 83/I. fol. 555.
47   Zichy István Vitnyédy Istvánhoz Pozsony, 1661. július 30. MTAK K 83/II. fol. 666.
48   Csonkás Mihály: A költő Zrínyinek egy ifjúkori barátja. In: Irodalomtörténeti közlemények 72. (1968) 
4. sz. 429–432.
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óta Sopron vármegye főispánjaként tevékenykedő Esterházy Pál – egyedüliként a család-
jából –, továbbá a Batthyányiak: Ádám valamint fiai, Kristóf és Pál. Ebbe a csoportba so-
rolható Árva várának ura, Thököly István is, aki bár főnemes volt, az országos politikára 
gyakorolt hatása közel sem tekinthető olyan fontosnak, mint sok társáé. Ennek ellenére 
az ország északi régiójában jelentős birtokokkal rendelkezett, és az evangélikus egyház 
első számú támogatói közé tartozott. Kapcsolatuk komolyságára már Fabó András is fel-
figyelt, és huszonkét ezt bizonyító levelet közölt is, bár ezek közel sem fedik le a teljes le-
velezésüket.49 Annál kevésbé, mert további két missilist sikerült fellelni, Vitnyédy István 
Thökölynek címzett levelei közül, amit a leveles könyv nem tartalmazott.50 A kis számú 
evangélikus főrend tagjainak szólók közül csupán egy Ostrosith Mátyáshoz írott levelet 
másoltak be. Tartalmából kiderül, hogy kapcsolatuk szilárd volt, talán személyesen is 
ismerték egymást, levélváltásaik pedig különösen gyakoriak voltak.51 Más evangélikus 
főurat nem találunk a gyűjteményben, pedig azért még akadtak néhányan a Magyar 
Királyság területén.

A katolikus főnemesek köréből a Forgáchok esetében érdekes részlet, hogy a família 
férfi tagjaihoz esetleg írt levelek nem kerültek elő, szemben a családba került hölgyeknek 
szólóak kisebb csoportjával.52 Mellettük jelentős számban akadnak a főnemesség máso-
dik vonalához tartozó személyeknek címzett missilisek is. Az utóbbi esetben olyanokról 
van szó, mint a Liszthyek, a Kéryek, Pázmány Miklós vagy éppen Bocskay István.

A háló elemeinek utolsó csoportját a külföldi levelezők jelentik. Nehéz dolog e kör 
pontos meghatározása. Az első kérdés az, hogy külföldieknek tekinthetjük-e az Erdélyi 
Fejedelemségben élő címzetteket? A válasz nem ennek a dolgozatnak a feladata. Az er-
délyi kapcsolatokat pedig korábbi tanulmányok keretében javarészt már feldolgozták.53

Ezek után nyugat felé kell fordulnunk. Már a Fabó András által kiadott válogatá-
sában is számos külföldi főnemest és egyéb méltóságot is találunk.54 Kérdés, hogy a 
háló szempontjából kik tekinthetőek fontosnak? Azok a személyek, akik egy-egy alka-
lommal alkalmi „elemként” bukkannak fel, vagy akik rendszeresen többször is előke-
rülnek? Persze a háló minden eleme fontos. De Vitnyédy István levelezése alapján úgy 
tűnik, hogy a legtöbb külföldi esetében csupán alkalmi kapcsolatról volt szó, amelyek 
a későbbiekben sem fejlődtek tovább. Nem tudjuk, hogy esetleg ezek a továbbiakban is  

49   Levelek Thököly Istvánhoz vö.: Fabó András: i. m. I–II. passim.
50   Vitnyédy István Thököly Istvánhoz Sopron, 1656. április 9. és 1658. március 10. MNL OL E 200 46. cs.
51   Vitnyédy István Ostrosith Mátyáshoz Sopron, 1664. január 1. MTAK K 83 fol. 1298.
52   Forgách Zsigmondné részére hét darab levél szerepel a könyvben. Egyik levél címzésénél kiderül, hogy 
az 1645 óta özvegy Batthyány Borbáláról van szó. MTAK K 83/I. fol. 145, 496, MTAK K 83/II. fol. 944, 
954–955, 965–966, 1099, 1241.
53   Vö.: Nagy Levente: Néhány adat Wittnyédy István erdélyi kapcsolataihoz. In: Századok 133. (1999) 
6. sz. 1217–1246., Sárközi Gergely: Álhírek és valóság. II. Rákóczi György lengyelországi hadjárata és 
Mednyánszky Jónás tevékenysége Vitnyédy István leveleinek tükrében. In: Szerencsének elegyes forgása. II. 
Rákóczi György és kora. Szerk.: Kármán Gábor és Szabó András Péter. Budapest, 2009. 325–342.
54   Vö.: Fabó András: i. m. II. 232, 242–245.
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megmaradtak-e. Mivel az esetleg létezett válaszlevelek nem ismertek, nem tudhatjuk, 
hogy a címzettek reagáltak-e valamilyen formában a soproni ügyvéd megkeresésére. 
Biztos azonban, hogy a Tübingeni Egyetem tanárai közül egy Schwarz nevű oktatóval 
komolyabb kapcsolatot tartott fenn. Ezt öt levél igazolja, amelyeket már Fabó András 
közölt.55 Mivel Vitnyédy István az idők során több alumnust is támogatott, érdemes el-
gondolkodni, hogy vajon a soproni prókátor más egyetemek oktatóival is folytatott-e 
hasonló levelezést. Tübingen esete azért is érdekes, mert jelenlegi ismereteink szerint 
egyedül Dömötöry György volt Vitnyédynek ottani tanulmányokat folytató alumnusa. 
A többiek közül Ensel János Wittenbergben, egy Fabricius nevű pedig ismeretlen helyen 
– talán szintén Tübingenben – járt egyetemre.56

Az alsóbb rétegek mellett már Fabó András közlésében is felbukkant egy-egy neve-
sebb európai politikus, zömmel az 1663–1664-es háború időszakából. Mivel a hozzájuk 
írott missilisek száma igen csekély, ezért feltételezhető, hogy csak kapcsolatteremtési kí-
sérletről lehetett szó. A forrásanyag hiányossága miatt további kutatásokat igényel, hogy 
pontosan tisztázni lehessen, kik és milyen mélységben voltak részei Vitnyédy István 
nemzetközi kapcsolati hálójának. Egyelőre csupán annyit jelenthetünk ki, hogy a sopro-
ni ügyvéd köznemesi kortársait messzemenően felülmúló, sőt már-már némely kortárs 
főnemesét is túlszárnyaló nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezett. Címzettjei so-
rában szerepel többek között Jacques Grémonville lovag, a bécsi francia követ, a köze-
lebbről meg nem nevezett svéd rezidens, egy Brisah herceg néven bejegyzett személy, 
vagy éppen Jean Coligny gróf, a Rajnai Szövetség keretében küldött francia segélyhad pa-
rancsnoka. Az említett személyek mind kapcsolatban álltak a Rajnai Szövetséggel, volt, 
aki annak csapataival érkezett Magyarországra. Egyes személyek, mint Grémonville, 
vagy a svéd rezidens viszont a Habsburg Monarchiáéval ellenkező érdekű országok kép-
viselői voltak. Fontos lenne, hogy a további kutatások e kapcsolatok mélységét illetve 
tartósságát is feltárják, ugyanis ezek hozzájárulhatnának a Wesselényi-féle rendi szer-
vezkedés jobb megismeréséhez, valamint a Magyar Királyság nemessége európai szintű 
kapcsolatainak kutatásához.

A levelek címzettjein végig tekintve megállapíthatók a kapcsolati háló területi és 
hierarchikus horizontjait is. A területi alapú megközelítés eredménye szerint a nyugat-
magyarországi címzettek bukkannak fel a legnagyobb számban. A kapcsolat velük volt a 
legintenzívebb, mivel Vitnyédy Sopronban lakott. A számokat tekintve a nyugat-magyar-
országi köznemesség felülreprezentáltsága szembeszökő. Őket követik a nyugati ország-
rész főnemesei. Az alsó-magyarországi térséget képviselik a legkevesebben, és a legkisebb 
számúak a nekik küldött levelek is. A felső-magyarországi térségben ismét találunk egy 
jelentősebb csoportosulást. Itt főleg olyan családok tagjai vannak, akik a hazai evangé-
likus vallás és oktatásügy támogatói lettek, vagy potenciálisan lehetett velük számolni. 
E társaság tagjai valamilyen formában szinte mind részesei voltak a Wesselényi-féle ren-

55   Schwarz tübingiai tanárhoz írott levelek. Vö.: Fabó András: i. m. II. 41, 55–57, 101–102, 111, 238–242.
56   Hörk József: i. m. I. 292–293.
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di szervezkedésnek. Bár a főbb felső-magyarországi résztvevők közül csupán Thököly 
Istvánnal és a Keczer testvérekkel volt hosszabb és tartalmasabb kapcsolata Vitnyédynek, 
a többiekkel feltételezhetőleg csak az 1665 utáni időszakban alakított ki komolyabb 
kapcsolatot. Mégis árulkodó, hogy olyanok, mint Szepesy Pál57 vagy Baxa István is már 
korábban felbukkannak egy-egy levéllel, így ennek alapján kijelenthető, hogy korább-
ról is ismerték egymást.58 Ennek feltárása mégis nehézségekbe ütközik, ugyanis – mint 
említettük – a megmaradt leveles anyag igen hiányos. A térbeli lefedettség alapján tehát 
Vitnyédy István kapcsolati hálója, bár országos volt, mégsem arányosan. Fehér foltot je-
lent a horvát-szlavón térség, ahová, a Zrínyieket leszámítva, szinte semmilyen más kap-
csolatára nem derült fény. A másik hiátust az alsó-magyarországi régió jelenti, amellyel 
csak néhány személy révén került kapcsolatba. Erdély esete némileg más. Bár a leveles-
könyv ezt kevéssé támasztja alá, a kutatások mégis azt igazolják, hogy az erdélyi ügyek 
érdekelték Vitnyédyt, ugyanis a fejedelemségbeli politikusokkal is tartott, ha nem is túl 
intenzíven, kapcsolatot. Soproni ügyvédünknek a jelek szerint, sikerült egy, az átlag köz-
nemesekét jócskán felülmúló kapcsolati hálózatot kialakítania. Helyzetéből kiindulva ez 
mindenképpen figyelemre méltó és érdemes lenne további kutatásokat végezni annak 
érdekében, hogy kiderüljön, mennyire voltak ezek a kapcsolatok aktívak és hasznosak 
Vitnyédy István számára.

Ha a vertikális horizontot vizsgáljuk, Vitnyédy István kapcsolati hálójában a címzet-
tek tekintetében is felülreprezentáltak a köznemesség tagjai. Mellettük evangélikus lelké-
szeket, teológusokat és tanárokat is találunk. Érdekes viszont, hogy egyáltalán nincsenek 
evangélikus felső vezetőknek címzett levelei. Természetesen ezek létezése sem zárható ki, 
mivel Vitnyédy István saját egyéni vallásossága mellett, aktív támogatója volt egyházának. 
Nem meglepő, hiszen saját társadalmi csoportjával könnyebben tudott kapcsolatokat ki-
alakítani. Viszonylag kis számban vannak jelen a főnemesség második vonalának tagjai. 
A magyar arisztokrácia viszont jelentős helyet foglal el a levelezés alapján felvázolt háló-
zatban. Láthatjuk, hogy az ország legjelentősebb és legbefolyásosabb tagjaival igen aktív 
kapcsolata volt. Hozzájuk fűződő kapcsolatát teljes mértékben azonban csak a levelezés 
egészének feldolgozása után lehet tisztázni. Ha a hivatali hierarchiát nézzük, ott is azt 
tapasztalhatjuk, hogy Vitnyédy kapcsolatai között a megyei hivatalviselők – elsősorban 
Sopron vármegye – szinte minden tagja képviselteti magát. Országos szinten valamennyi 
nagybírával, a főbb hivatalok képviselőivel egyaránt kimutatható, még ha csak érintőle-
gesen is, a kapcsolat. A levelezésben többek között előkerül Szelepcsényi György neve. 
Esetében azonban nem a katolikus egyházban betöltött szerepe, sokkal inkább a Magyar 
Kancellária a fontos, amit 1666-os érseki kinevezéséig vezetett.59 Az 1647 és 1665 közötti 
időszakból általában véve csaknem teljesen hiányoznak a katolikus elöljárók a missilisek 

57   Fabó András: i. m. II. 46, 62–63.
58   Vitnyédy István Baxa Istvánhoz Rosomberg (Rózsahegy), 1657. május 15. MTAK K 83. fol. 370–371.
59   Tusor Péter: Szelepcsényi György In: Esztergomi érsekek 1000–2003. Szerk.: Beke Margit, Budapest, 
2003. 303–310. 304.
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címzettjei közül. Csak Újfalusy Márton zirci apát szerepel, illetve egy ismeretlen páter és 
Zrínyi Miklós gyóntatója, Forstall Márk.60 Emiatt tehát a háló vertikális horizontjából az 
egyik legbefolyásosabb réteg, a katolikus hierarchia felső része szinte teljesen hiányzik. 
Talán ezt igyekezett ellensúlyozni a főnemesség befolyásosabb tagjaival fenntartott vi-
szonnyal, valamint a vezető hivatalok betöltőivel kialakított kapcsolatával. Ennek járulé-
kos hozadéka volt, hogy jelentős presztízsre tett szert az alsóbb rétegek körében, így egy 
idő után önmagát generálhatta, megnövelve a köznemesi tábor létszámát.

Vitnyédy István soproni házából tehát igen impozáns kapcsolati hálót szőtt. Bár 
levelezése még a vizsgált 1647 és 1665 közötti időszakot tekintve is hiányos, még-
is, csupán a névjegyzéke alapján is számos fontos következtetést vonhatunk le belő-
le. Gyűjteményében az egyszerű Sopron vármegyei köznemesektől az ország életében 
kulcsszerepet játszó főnemesekig szinte mindenki jelen van. Ugyanezt látjuk a hivatali 
szférát tekintve is, hiszen a legalacsonyabb megyei tisztségviselőktől kezdve az országos 
méltóságot viselőkig terjed az összetétel. Családtagjainak írott levelek viszont alig marad-
tak. Ezek közül csupán egyik fiának címzett írásai ismertek. Ezek alapján úgy vélem, hogy 
lehetett egy másik gyűjteménye is, amelyben talán a személyesebb írásait őrizte.

Vitnyédy István köznemesi volta ellenére leveleivel nemzetközivé tágította a kapcso-
latait azzal, hogy az általa támogatott alumnusai érdekében felvette a kapcsolatot egyes 
egyetemek, (pl. Tübingen) némelyik oktatójával, amelyből maga is igyekezett hasznot 
húzni. Írásaival nemcsak az oktatás világában tevékenykedőket találta meg, hanem a 17. 
századi politikai élet legismertebb alakjait is.

Összegzésként tehát elmondható, hogy Vitnyédy István levelezése kivételes lehe-
tőséget nyújt ahhoz, hogy egy köznemesi levelezésen keresztül a kapcsolatépítésébe és 
általában véve a mindennapjaiba betekintést nyerhessünk. Ugyanakkor fontos leszögez-
ni, hogy ebből nem lehet levonni a köznemesség egészére vonatkozó, általános érvényű 
következtetéseket, mert Vitnyédy István több szempontból is kivételesnek számít. A ké-
sőbbiekben szándékomban áll levelezésének teljes feldolgozása és kiadása. Ennek ered-
ményeképpen úgy vélem, nemcsak a hálózat ismerhető meg majd részletesebben és tölt-
hető meg „élettel”, hanem eddig ismeretlen adalékokkal bővíthető a 17. század közepére 
vonatkozó tudásunk. Fontos, hogy a levelezés nem csak egy kisebb térségre – Sopron 
vármegye – koncentrál, hanem országos szinten tartalmaz információkat. Ezek az ada-
tok nem kizárólag politikai jellegűek, így a történeti kutatás más területein munkálkodók 
számára is bőven tartalmaznak fontos új ismereteket. Végezetül, fentebb már említettük, 
nemcsak a MTA Kézirattárában tárolt leveleskönyv tartalmaz Vitnyédy-leveleket. Ezért a 
más levéltárakban őrzött anyagok szisztematikus feltárása a kutatás újabb színtere lehet, 
egyszersmind szem előtt tartva a tanulmány elején jelzett időbeli határt. Mert az 1647 
előtti, illetve – ami talán még fontosabb – az 1665 és 1670 közötti időszak leveleinek fel-
tárása szintén fontos lenne, hiszen ezek nemcsak a Vitnyédyre vonatkozó kutatást vinnék 
előre, hanem új adalékokkal gazdagíthatnák a Magyar Királyság története egyik bonyo-
lult időszakának megismerését is.

60   Vitnyédy István a Barátnak, aki bán uram körül van. MTAK K 83/II. fol. 1445–1446.


