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marosszéki származású, a bécsi egyetemre járt, címeres nemességet is szer-

zett Marussi (Marussy) András kamarai tisztviselő és neolatin költő1 egyike 

azoknak, akiknek Bethlen Gábor 1626-ban Kassán tartott menyegzőjére írt tha-

lassioja (epithalamionja) nyomtatásban is megjelent.2 „Az évszázad esküvőjét” 

többen is köszöntötték verses füzettel,3 közülük azonban csak Marussi András 

volt katolikus vallású; a Sacrum nuptiale4 c. kassai nyomtatvány szerzője, Johan-

nes Wolphius (Wolf) a kassai evangélikus iskola tanára volt, egyébként élete 

végén katolizált, ezért a bécsi udvar 1654-ben kegydíjat rendelt neki.5 A Bártfán 

kiadott versgyűjtemény6 pedig – a feltehetően poprádi származású, kutatás által 

eddig nem azonosított – Andreas Teutovillanus munkája (Poprád/Deutschdorf 

latin neve: Villa Teutonicalis)7, aki Bethlen javadalmasának (principis beneficia-

rio) mondja magát, lévén szepességi német, feltételezhető az evangélikus egy-

házhoz való tartozása. Bethlen és Brandenburgi Katalin menyegzőjét köszönti 

egy cento is,8 amelyet Johannes Erythraeus (Roth, †1633), az Odera-Frankfurtban 

peregrinált kisszebeni evangélikus lelkész jelentetett meg, róla tudjuk, hogy rövid 

szepesbélai működése után 1613-ig haláláig szolgálta a kisszebeni (Zeben, ma: 

Sabinov, Szlovákia) evangélikus gyülekezetet.9 

Marussinak azonban nemcsak nyomtatott versgyűjteménye szól Bethlen Gá-

borhoz, hanem több kéziratban maradt verse is, amelyeket 100 fóliós kéziratos 

kötete őriz.10 A neolatin alkalmi költőként ismert Marussi 160211 óta szolgálta a 

                                                 
1  GYULAI 2011/b, 210–211. 
2  MARUSSI 1626. 
3  P. VÁSÁRHELYI 1996, 312. 
4  WOLPHIUS 1626. 
5  Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltség (Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- 

und Staatsarchiv). Bécsi segédletek (BMLK Bécsi segédletek), ÖStA HKA Hoffinanz-

Ungarn 1654. 02. 15. (Kt. 446. [r. Nr. 193.] fol. 135–144.) 

(https://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/leveltari-iratgyujtemeny/becsi-magyar-leveltari-

kirendeltseg-becsi-segedletek)  
6  TEUTOVILLANUS 1626. 
7  Vö. RMSZ I. 821. 
8  ERYTHRAEUS 1626. A műről bővebben: P. VÁSÁRHELYI 1996, 312–313. 
9  CSEPREGI 2014, 441. 
10  Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára (OSZK Kt.) Quart. Lat. 2488. 

A 

https://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/leveltari-iratgyujtemeny/becsi-magyar-leveltari-kirendeltseg-becsi-segedletek
https://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/leveltari-iratgyujtemeny/becsi-magyar-leveltari-kirendeltseg-becsi-segedletek
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Szepesi Kamarát, először nagyszőlősi (ma: Vinohradov, Ukrajna) harmincados-

ként, sőt a hivatalnak még egy fiókintézményét is felállította a Tisza torkolatánál 

(ad ostia Tybisci).12 Marussit, aki első kamarai állomáshelyén a vármegyei elitbe 

is bekerült, 1609-ben ugyanis Ugocsa vármegye assessora lett,13 1613-tól már 

kassai perceptorként alkalmazzák a Szepesi Kamara központi hivatalában. Kassá-

ra költözvén, 1614-ben polgárjogot szerez, családot alapít, vagyonos ember 

lesz.14 Marussi (Marussy) András Bethlen Gábor uralma alatt 1619 és 1623 kö-

zött a Szepesi Kamara utódja, a Kassai Kamara tisztviselője marad mint percep-

tor,15 azaz adótisztviselő és pénztárnok.16 A kamarai perceptor az adminisztráció 

hierarchiájában előkelő helyet foglalt el, az igazgató vagy prefektus, ill. a taná-

csosok és a titkár után következett, a melléje rendelt ellenőrrel együtt a kamara 

jövedelmeinek kezelése volt a feladata, a tanácsosok megbízásaira ő intézte a 

kifizetéseket, valamint a bevételeket is mind készpénzben, mind nyugta formájá-

ban, pénztárosi működéséről naplót vezetett,17 azaz hivatala nem csekély szakér-

telmet és megbízhatóságot feltételezett. Marussi neve egyébként tanácsosként is 

felmerült a bécsi udvarban alig fél évvel azelőtt, hogy Bethlen Gábor elfoglalta 

volna Kassát, Kiss Lukács, a Szepesi Kamara tanácsosa ugyanis meghalt, és 1619 

februárjában a kormányzat új tanácsost készült Kassára kinevezni; a méltóságot 

végül Marussi nem nyerte el.18 A tehetős kamarai főtisztviselő kapcsolatai a Sze-

pesi Kamara, Kassa mint főkapitányi székhely, ill. a jászói prépostság vonzáskör-

zetében megjelenő katolikus főurak és főpapok, úgyis mint patrónusai felé, vala-

mint a Szepesi Kamara értelmiségi-hivatalnoki kara irányába mutattak, támogatói 

és kollégái számos alkalmi versének címzettjei. A kassai és felső-magyarországi 

res publica litteraria tagjai között, természetesen, számos protestáns értelmiségit 

találunk, jellemző, hogy Marussi Andrást a legszorosabb kapcsolat az ekkor már 

katolikus Hoffmannokhoz kötötte, mind id. Hoffmann Györgyhöz (Kassa, †1613. 

március 1.), mind fiához, ifj. Hoffmann Györgyhöz (1583 k.–Eperjes, 1629. júli-

us 3.), akik a Szepesi Kamara tanácsosai, majd első számú vezetői voltak a kor-

szakban.19 

Marussi Andrást karrierje és kapcsolatai, sőt vallása a Habsburg kormányzat 

elkötelezett hivatalnokává avatták, így azok között lehetett Kassán 1619-ben – és 

                                                                                                                            
11  BMLK Bécsi segédletek, ÖStA HKA Hoffinanz-Ungarn RN. 74. Konv. 1602. szeptem-

ber fol. 154–243. 
12  BMLK Bécsi segédletek, ÖStA HKA Hoffinanz-Ungarn RN. 96. Konv. 1608. december 

fol. 9–11. 
13  BMLK Bécsi segédletek, ÖStA HKA Hoffinanz-Ungarn RN. 97. Konv. 1609. március 

fol. 44. 
14  Marussi András életrajzáról bővebben: GYULAI 2011/a; 2011/b. 
15  FALLENBÜCHL 2002.; BORBÉLY 2014, 36. 
16  SZŰCS 1990, 26–27. 
17  SZŰCS 1990, 26–27. 
18  BMLK Bécsi segédletek, ÖStA HKA Hoffinanz-Ungarn. r. Nr. 118. Konv. 1619. február 

fol. 33–34. 
19  GYULAI 2017. 
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ezek nem voltak kevesen a kamara és a főkapitányság székhelyén – akik féle-

lemmel várták Bethlen Gábor erdélyi fejedelem közeledését 1619 kora őszén. 

Félelmük csak fokozódott, amikor az 1619. szeptember 1-jén a jászói rezidenciá-

jából az abaúji protestáns hajdúk (vezetőjük: Fáy Péter) által elűzött Majthényi 

László egri nagyprépost mezítláb megjelent Kassán. Marussi András két okból is 

retteghetett a hadaival Kassára igyekvő Bethlentől, egyszer mint a felső-

magyarországi protestáns nemesek által gyűlölt Szepesi Kamara tisztviselője, 

másrészt mint katolikus. A város jegyzőkönyvébe bejegyezték, hogy amikor az 

erdélyi had Kassa alá érkezett 1619. szeptember 3-án, és Bethlen vezérei a város 

megadásáról tárgyaltak Kassa elöljáróival, a város a megadás feltételei között a 

lakosok, köztük a „pápisták” bántatlanságát is kikötötte. Korábban ugyanis Beth-

len vezérei, a „magyar urak” (proceres Hungarorum) követelték Dóczy András 

kassai főkapitány kiadatását, a „pápista papokkal” együtt.20 Tudjuk, sem az 1619. 

szeptember 7-én meggyilkolt „pápista papok”, azaz a kassai vértanúk, sem a fo-

garasi börtönben nem sokkal később meghalt Dóczy András nem kerülhette el 

Bethlen protestáns katonái kegyetlenkedéseit, illetve a fejedelem által neki szánt 

sorsot. 

A félelemből elmenekült, egyébként azonban bűntelen katolikusokat a Bethlen 

Gábor által összehívott kassai rendi gyűlés (1619. szeptember 21.) hazahívta, sőt 

hazarendelte Kassára, hogy a frissen kinevezett főkapitány, azaz Rákóczi György 

előtt 15 napon belül jelentkezzenek.21 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20  [p]rius tamen… proceres responderint, quod hinc non sint abituri, nisi Generalis in 

manus ipsis tradatur, una cum Sacrificulis Pontificiorum [e négy szó a lap szélére van 

írva.] […] Domini Legati Cassoviensium… postularunt: si proceres et Princeps 

Transsylvaniae velint, ut Cassovia in foedus et societatem eorum concedat: tum proce-

res nomine suo et Principis Transsylvaniae jurato caveant, reversalesque dent huic civi-

tati: […] 2. Quod camera Scepusiensis, ejusque officiarii in vigore moderno et libertate 

sua usque ad Principis Transsylvaniae adventum permaneant. […] Ne ulla concivi, eti-

am Pontificio, imo ne quidem inhabitatori ulli vis inferatur et fiat vel in corpore, vel in 

rebus ejus, sed si qui sunt, qui delinquerunt quapiam in re, Civitati relinquantur pu-

niendi et mulctandi. (1619. szeptember 4.) RÉVÉSZ 1896, 118–119.  
21  [n]émelyek penig az atyánkfiai közzül vannak olyak, kik romai hitön levén, csak ez hir-

telen indulattól megijedvén futamodtanak meg, és szomszéd országokban vannak most 

is, némelyek penig végházakban és erősségekben vagynak. […] intra quindenam, vei ip-

sa quindena, ez jelen való conventusnak utolsó napjától számlálván, viszsza jöjenek or-

szágunkba, és a kit Ö felsége itt Kassán generálisnak rendelt lenni, tartozzék sub poena 

notae infidelitatis, confiscationeque bonorum generális uram előtt compareálni. SZEPSI 

LACZKÓ 1858, 228. 
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1.  

[Marussi András üdvözlő verse Bethlen Gábor választott királyhoz, 1619] 

 

Author ad sua insignia 

 

Auth(or): Magnum Pegase qui vehis Rudolpum, 

Divum Pegase qui canis Matthiam 

Sacrum Pegase qui colis ipse Ferdinandum 

ELECtum vehe (mando) Gabrielem. 

 

Peg(asus): Electi cano nomen, acta, Laurum 

Euphrates ubi, Xanthus, aut Iberus 

Ad Nilum, Tiberim, Tagum, Caystrum 

Electi veho nomen, acta, Laurum 

 

Auth(or): Hinnit Pegasus. PEG: Hinnio triumphum. 

Auth(or): Rex est res bona, PEG: PAX quid? AUTH: est voluptas. 

Peg(asus): Quid laurus? AUTH: Sacra PAX. PEG: sonet triumphus. 

 
 

Marussi András verses kódexének legutolsó darabja egy olyan vers, amelynek sajá-

tos, a kor emblematikai ízlését követő műfaját a költő maga alkotta meg egyfajta 

címerversként, ugyanakkor ajánló költeményként, amely a költő alkalmi költemé-

nyeit kíséri.22 A versikékben a költő címerállatát, sőt alteregóját, a Pegazust kéri, 

hogy a „nagy vers” címzettjénél képviselje őt.23 Mivel Marussinak mind a nyomta-

tásban megjelent, mind a kéziratban maradt Pegazus-versei mindig egy másik mű-

vet ajánlanak, feltehető, hogy kéziratos versecskéjét is hasonló szándékkal szerezte, 

de a „nagy vers” nem maradt fenn. A vers a kéziratos kötetben Marussinak azt a 

költeményét követi, amely szintén Bethlenhez szól (IN GRATIAM Serenissimi 

Principis Transylvaniae et Siculorum Comitis Gabrielis Bethlen etc. VENI SANC-

TE SPIRITUS, Anno 1621),24 ez a költemény azonban Bethlent fejedelmi címével 

szólítja meg, míg a költő saját címeréhez írt, kéziratban maradt kis verse (Author 

ad insignia) egyértelműen Bethlen Gábor választott királyhoz szól, azaz feltesszük, 

hogy lennie kellett egy olyan költeménynek, amely az 1620. augusztus 25-én meg-

tartott besztercebányai országgyűlésen királlyá választott, de meg nem koronázott 

Bethlenhez íródott.25 

                                                 
22  OSZK Kt. Quart. Lat. 2488 f. 100r. 
23  Marussi Pegazusáról bővebben: GYULAI 2011/b. 
24  OSZK Kt. Quart. Lat. 2488 ff. 98v–100r. 
25  Bethlen királyságáról bővebben: PÉTER 1983; a besztercebányai országgyűlés körülmé-

nyeiről vö. GYULAI 2010/a. 
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1. Marussi András címerállata, a Pegazus. fametszet, 1626  

(MARUSSI 1626. fA1v alapján) 

 

Az 1619. szeptember 16-án Kassára érkezett Bethlent kassai alattvalója, Marussi 

András már uralkodóként ismerhette meg, hiszen Bethlen az 1619. szeptember 21-

re összehívott kassai gyűlés artikulusainak kihirdetésénél Magyar- és Erdélyország 

fejedelmének (Regnorum Hungariae et Transsylvaniae princeps) nevezi magát.  

A gyűlésen egyébként a (felső-)magyarországi rendek képviselői az (általuk képvi-

selt) ország fejévé, elöljárójává és főgondviselőjévé választották, ami a kormány-

zói, illetve valamennyire a fejedelmi hatalom és státus közjogilag homályos körül-

írása.26 Nem sokkal a kassai gyűlés után nyugat felé megindulva, előbb az 1620. 

január 8-ára összehívott pozsonyi országgyűlésen iktatták be az ország fejedelmévé 

és fejévé (in principem et caput Regni Hungariae),27 majd a besztercebányai or-

szággyűlésen választott király lett, ezt a címet nem sokkal tovább, mint két évig 

viselte, hiszen az 1622. január 6-án ratifikált nikolsburgi béke értelmében Bethlen 

már nem Magyar- és Erdélyország, hanem a Szent Római Birodalom és Erdély 

fejedelme (Sacri Romani Imperii et Transilvaniae Princeps).28 

                                                 
26  Nos Gabriel, Dei gratia Regnorum Hungariae et Transsylvaniae Princeps et Siculorum 

Comes […] Articuli Dominorum Regnicolarum Trium Statuum Regni Hungariae in 

Comitiis eor. Generalibus in Civitate regia et libera Cassoviensi ad 21. diem mensis 

Septembr. Anno Domini 1619. indictis et celebratis conclusi […] egyenlő szivből és 

szabad akaratból, szeretetből, felségedet fejünkké, előttünkjárónkká, és főgondviselőnk-

ké választottuk: adván országunk teljes hatalmat felségednek mostani végezésünk sze-

rént. SZEPSI LACZKÓ 1858, 225., 227. 
27  PÉTER 1983, 1051–1052; GYULAI 2013, 255–256. 
28  1. Quod idem D. Princeps titulum regium… regni Hungariae totaliter ac simpliciter in 

perpetuum abdicabit. […] 15. Vicissim praefata Sacra Imperatoria regiaque Maiestas 

eundem D. Principem autoritate sua et potestate Imperiali in Principem S. R. Imperii 

creat et declarat. Praeterea duos in Silesia Ducatus Opuliae et Ratiboriae, cum usu ti-

tulorum… D. Principi… ad dies vitae ejusdem benigne confert. (Szakolca, 1622. január 

6.) PRAY 1816, I. 247–248. 



160 Gyulai Éva 
 

 

Marussi dátum nélküli hendekaszillabusa Bethlen Gábor választott királyhoz 

(Electum Gabrielem) küldi el Pegazusát, vagyis 1619 augusztusának vége és 1622 

január eleje között keletkezett, valószínű, hogy a Kassáról 1619 októberében elvo-

nult Bethlent nem sokkal megválasztása után, sőt ami valószínűbb, a megválasztás 

alkalmával köszöntette a vers. Marussi, a királyi kamara tisztviselője nem hagy 

kétséget afelől, hogy nem Bethlen az első király, akihez elküldte szárnyas hírnökét, 

hiszen a közte és címerállata között lezajlott párbeszédet tartalmazó vers szerint 

költői lova már „a nagy Rudolfot” (magnum Rudolphum) is repítette, illetve „az 

isteni Mátyást” és a „szent Ferdinándot” (divum Matthiam, sacrum Ferdinandum) 

is megénekelte. Míg a Habsburg-uralkodók jelzői az égi magasságokat idézik, 

Bethlent csak „a Választott” cím illeti meg, akit azonban a Pegazus, a költő üzene-

tének tolmácsolójaként, a vers második szakaszában rövid panegirisszel dicsőit:  

„A megválasztott (király) nevét, tetteit és dicsőségét éneklem az Euphrates, a (kis-

ázsiai) Xanthus, illetve az az Ebro folyók vidékén, a választott nevét viszem a Ní-

lushoz, Tiberishez, a (kis-ázsiai) Caystrus és a Tagus (Tajo) folyókhoz.”  

Az utolsó, a szerző (Author) és lova (Pegasus) közötti pergő párbeszédet közve-

títő versszak azonban Bethlen dicsőségéről a béke üzenete felé kanyarodik, hiszen 

a Pegazus a győztes diadalmenetről nyerít (Hinnio triumphum), maga a költő sze-

rint a (jó) király nem más mint a jó állam maga (res bona), a béke pedig egy óhaj 

(voluptas), a dicsőséget jelképező babér ugyanakkor maga a szent béke, és a dia-

dalmenet is ezt a békét zengje, nyerít végül a Pegazus. 

 

 

2. Marussi András verse Bethlen Gábor választott királyhoz, 1619. 

(OSZK Kt. Quart Lat. 2488. OSZK Dig. felv.) 
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Az enigmatikus vers a magyarországi hadjáratát diadalmenetként ünneplő válasz-

tott királyt úgy köszönti, hogy közben inkább a Habsburg uralkodókat dicsőíti, 

Bethlentől leginkább a békét, vagy inkább a megbékélést, okos kiegyezést várja új 

„királyságában”, Felső-Magyarországon. Kérdés, hogy a költő valóban előadásra, 

kiadásra szánta-e művecskéjét, vagy csak az „íróasztal-fióknak”, bárhogy is volt, a 

Bethlen uralkodásába nagy nehezen belenyugvó, a háborút és a viszályt felváltó 

békés körülményekre vágyó művész, de még inkább hivatalnok és magánember 

óhaja fogalmazódik meg Pegazusa nyerítésében. 

 

2. 

[Marussi András:  

Veni Sancte Spiritus! 1621 

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem kegyelmébe ajánlott könyörgés] 

 

IN GRATIAM 

Serenissimi Principis Transylvaniae et Siculo- 

rum Comitis Gabrielis Bethlen etc. 

VENI SANCTE SPIRITUS 

An(no) 1621 

 

Immensum pelagus Terrae, Spaciosaque Ponti 

Littora; CHristicolas quoscunque resustinet Orbis, 

Heu quae flamma odii intumalat? furiosaque Mundo 
Arma volant? fratris, frater nunc colla; parentis 

Filius ora ferit; (faciem Sol contegat) infans 

Ex utero laniatur, ohe respersa cruore 
Mater filiolae est, consanguineasque Sorores 

Fraternae (scelus ah rarum) traxere cathenae, 

Noster et externis ultro sunt pabula, sanquis. 

O numen spirans; zelosum flamen, amoris 

Flamma veni, procede sacro procede calore 

Congelidis animo, tu corda rigentia, vultus 
Iratos, moderare DEUS, tu mentibus aegris, 

Desuper inspira pacem, sanctoque tepore, 

Excute dira tuis populis DEUS excute tela, 
Christiadumque (Faue) vaginas induat ensis; 

Coelistis (sine) regnet amor, lacrymisque malorum 

Poeniteat. Satis o, satis indulsimus irae. 

SANCTE veni, properando veni jam Spiritus, oro 

A Genito, et Genitore veni; diffunde serenos. 

Turbatis radios animis, fel adure; renatis 
Corda crea, mentemque nouam, noua munera linguas 

Edoceas, ut qui vestimus nomine CHRISTI 

Concordes animis Sancto flagremus amore. 
Jam Tanais proles gens Hungara, Theuton,  

Iberus, 

Quiaue Tybrim, Sequanamque bibunt, Istroque  
lavantur, 

vel Scotus, Gallusque ferox, quod Rhenus inundat, 

Et Veneti, mediis udique in fluctibus Angli. 
Tuque Silese, uel es Saxo; uel Belga, Bohaemus, 

Transque Padum quae plebs, gelidam uel conspicit  

 Ursam, 
Quos Draua nutrit, et Er ditat, fulcantque Tybiscum; 

Quosve Zamos spicis juuat, O haurite benignum 

Nunc animis haurite DEUM: ne sera flagello 
Ter surgat vindicta. DEUS spirando subintrat, 

Audi Christiadum gens, audi corde tonantem. 

 

 

Marussi András In gratiam… c. hexameterekben írt, kéziratban maradt alkalmi 

verse már címével is egyértelművé teszi, hogy magához Bethlenhez szól.29 A vers 

mellé írt évszám – 1621 – szerint Bethlen rövid választott királyi méltósága alatt 

keletkezett, ennek ellenére Bethlent csak erdélyi fejedelmi címével tiszteli meg, 

                                                 
29  OSZK Kt. Quart. Lat. 2488 ff. 98r–99v. 
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amelyhez a székely ispáni méltóság is hozzátartozott. Ha a keletkezés idejének 

elfogadjuk az 1621. évet, márpedig, egyéb forrás híján, el kell fogadnunk, a verset 

1621-ben írta Marussi, a legvalószínűbb, hogy május–júniusban, hiszen Bethlen 

Gábor ekkor tartózkodott hosszabb ideig új székvárosában, Felső-Magyarország 

központjában. A hadjáratát Morvaországig vezető Bethlen Kassára visszaindulva, 

1621. április 29-én még Losoncról keltez, de május 10-én már Kassáról ír levelet,30 

és egy rövid megszakítással (putnoki tábor: június 2.) június 12-ig Kassán marad.31  

 

 

3. Marussi András Veni Sancte-versének kézirata  

(OSZK Kt. Quart. Lat. 2488. OSZK Dig. felv.) 

 

Bethlent Kassán mint uralkodót várták 1621 késő tavaszán, a város tanácsának 

jelenti Varannay András főbíró 1621. május 3-án, hogy Bethlen másnap érkezik, 

ezért már előkészítettek az udvartartása ellátására egyebek mellet 4 ökröt, 6 borjút, 

100 köböl zabot, és egy 100 Ft értékű, gályát formázó ötvösművel is kedveskednek 

neki, a fogadóbizottságnak tagja lesz Alvinczy Péter kassai lelkész is.32 A hajó 

alakú kassai asztaldísz, sőt még további hasonló három ötvösmunka megőrződött a 

                                                 
30  SZILÁGYI 1879, 329. 
31  SZILÁGYI 1879, 291. 
32  Kassa város jegyzőkönyveiből. 1621. máj. 3. Bíró: ő fsége útban van és csütörtökön 

érkezik. Adunk őfelségének 100 cub zabot, 4 hordó bort, 4 vágó ökröt, 6 borjút […] E 

mellett egy gályát, aki száz s egy néhány frtot ér. Láng és Almássy és Alvinczy uram fo-

gadják, s ez beszéljen… TT 1908, 90; KEREKES 1943, 29. (Itt tévesen május 30. szerepel 

dátumként.) 
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Bethlen-kincstárban, és Bethlen halála után Brandenburgi Katalin örökölte, szere-

pel az I. Rákóczi György parancsára az özvegynek átadott ingóságok lajstromán.33 

Bethlen május eleji kassai bevonulásának különös hangsúlyt adott, hogy ezek-

ben a napokban a Szent Korona is Kassára érkezett Zólyomból. 1621. május 10-én 

már Kassán volt, erről maga a fejedelem értesítette hívét, Thurzó Imrét.34 A koro-

nát végül 1621. június 28-án szállíttatja el Bethlen Kassáról Ecsedre a kassai gyű-

lés határozata értelmében.35 Bár a korona a június 1-re Eperjesre hirdetett, végül 

1621. június 5. és 12. között Kassán megtartott gyűlés ideje alatt is végig Kassán 

volt, ráadásul a kamara épületében, Marussi hivatalában őrizték, és éppen ez a Beth-

len által összehívott, de kevés résztvevővel összeült rendi gyűlés36 határozott a koro-

na további sorsáról, Marussi nem említi versében a Szent Koronát. A vers alkalmisá-

gát azonban sejteti, hogy a cím (IN GRATIAM Serenissimi Principis Transylvaniae et 

Siculorum Comitis Gabrielis Bethlen etc.) és az első verssor közé eső keskeny sávba 

utólag beírták: VENI SANCTE SPIRITUS, azaz a középkori eredetű pünkösdi him-

nusz (eredetileg: szekvencia) első sorát. Kérdés, hogy valóban a pünkösdi liturgiára, 

vagy a latin vers himnikus tartalmára utal-e a megjegyzés. 

A Bethlennek ajánlott vers kiemelkedik a Marussi-corpusból, a költő való fáj-

dalma, aggódása lírai alkotássá avatja, a mai olvasónak fontosabbak poétikai érté-

kei, üzenete, mint az ismeretlen alkalom, amelyre íródott. A vers a világot szinte 

lánggal emésztő gyűlöletről szól, az apokaliptikus képben testvér testvérére támad, 

a fiú apja arcát üti, a csecsemőt már anyja méhében elemésztik, sőt az anya maga 

fröcsköl vért leánykájára, ráadásul még az a ritka bűn is bekövetkezik, hogy nővé-

reiket láncra verve vonszolják fivéreik, és „véreink” önként lesznek az idegen el-

lenség martalékává. Magyarország polgárháború általi végromlásának víziója után 

a tulajdonképpeni Veni sancte, azaz a Szentlélekhez szóló könyörgés, a Szentlélek 

segítségül hívása (veni) következik, többféle megszólítással (numen spirans, 

zelosum flamen, amoris flamma), hogy szent melegével lépjen a jéggé dermedt 

világ elé. A költő a Szentlélek Istenéhez is könyörög: enyhítse az emberek elgém-

beredett szívét és haragvó tekintetét, leheljen a mennyekből szent békét a beteg 

lelkekre, és szentséges langymelegével csavarja ki népei kezéből a vészterhes dár-

dákat. A versszak imperativusai ugyancsak az Istenhez szóló könyörgések (fave, 

sine): „érd el, hogy a kereszténység kardját visszadugja hüvelyébe, hagyd, hogy 

                                                 
33  Katalin özvegy fejedelem asszony részére Munkácson és Leleszen 1633, 1634 és 1636-ik 

években visszaadott ingóságoknak csoportosított lajstroma. […] Egy aranyas gallia, Kas-

sa városa adta; Item három aranyas galliák. In: Budapest Szemle, 58. 1888. 396–397. 
34  Az koronát nagy becsülettel ide hozták, Alaghi és Rákóczi uramék voltak őrzők eddig, itt 

az kamara házban egy szép boltban tötték be, az országnak gyűlése leszen itt 1. Junii, pro-

ponálom az országnak, és valamely helyt rendelnek tartására, oda küldöm, és semmi kö-

zömöt hozzá nem avatom, ótalmazzon Isten annak csak gondolatjától is, hiszem ha meg-

tarthatom az országnak, nem szidnak meg érte, de ha elveszteném tőlök, méltán érdemle-

ném az büntetést. […] Azon hites szolgák őrzik most is, kik eddig örzötték. Bethlen Gábor 

levele Thurzó Imrének. Kassa, 1621. máj. 10. SZILÁGYI 1879. CCLXXII. sz. (294.) 
35  PÁLFFY 2015, 83–84. 
36  ANGYAL 1898, 332; KEREKES 1943, 61. 
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mennyei szeretet uralkodjon, és a gonoszok könnyükkel bűnhődjenek, mert már 

eléggé, nagyon is eléggé átadtuk magunkat a gyűlöletnek.” 

A vers harmadik versszakának kezdő sorai egyértelműen a pünkösdi himnuszra 

(imára) utalnak a Szentlélek hívásával: SANCTE veni… veni… Spiritus, „áraszd 

szét ragyogó sugaraidat az összezavarodott lelkekre, tűzzel emészd el a gyűlöletet, 

teremts [új] szívet az újjászületetteknek, tanítsd meg őket az új lelkiségre, új fel-

adataikra, az új beszédmódra, hogy mi, akik Krisztus nevét öltjük magunkra, 

egyetértésben hevüljünk lelkünkben a szent szeretettől”. 

A költemény utolsó része a kései humanista toposzok és fordulatok gyűjtemé-

nye, ugyanakkor a Veni sancte-tartalom és forma átcsap egy másik megszólításba, 

sőt egy másik versbe, hiszen itt a költő már a földkerekség népeit szólítja meg. 

Kezdve természetesen a magyarokkal, azaz a – Bonfini (sőt Piccolomini és később 

Heltai Gáspár által is) említett Don, görög és humanista nevén – Tanais folyó mel-

lől származó magyar néppel; folytatva az ibér, a teuton, illetve a Tiberis, a Szajna 

(Sequana) és az Ister, azaz Duna mellett lakó népekkel. A további nemzetek, így a 

skót, a gall, a velencei, az angol, a sziléziai, a szász, a belga és a cseh megszólítása 

után fordul a Pó folyón túl és északon, a Nagy-Medve (Ursa) csillag alatt élő embe-

rekhez, végül a Dráva, a Partium Ér nevű folyója és a Tisza, valamint a Szamos vi-

dékén élőket (vagyis Bethlen felső-magyarországi alattvalóit) szólítja fel, hogy fo-

gadják lelkükbe a jóakaratú Istent, nehogy később az Isten háromszoros bosszúját 

vonják magukra. Legvégül: ha szent lelke által megjelenik az Isten (DEUS spirando 

subintrat), „hallgasd, keresztény nép, hallgasd meg szíveddel a Mennydörgőt”. 

A vers üzenete egyértelmű: a polgárháború megszüntetésének vágya, a béke el-

érése a Szentlélek befogadásával (desuper inspira pacem) mindenütt a világon, de 

főként Felső-Magyarországon. Bár a Habsburg király és az erdélyi fejedelem kö-

zötti béke Bethlen felső-magyarországi hadjáratai alatt mindig is központi kérdés 

volt, egészen a nikolsburgi béke ratifikálásáig, a béketárgyalások kivételes szaka-

szának tekinthetjük az 1621. január 26. és április 22. között zajlott hainburgi alku-

dozásokat, ahol Bethlen főtárgyalója Péchi Simon kancellár volt. Talán Marussi is 

ennek a tárgyalási szakasznak a sikeres, az áhított megegyezést végre elhozó kime-

neteléért fohászkodott Veni Sancte-versében. Bethlen Gábor egyébként önmagát a 

béke elkötelezett hívének tartotta, és a megegyezés nehézségeit ellenfeleinek tudta 

be, erről éppen Kassára érkezésekor ír egyik Thurzó Imrének küldött levelében.37 

Felmerül a kérdés, hogy Marussi könyörgése nem a kora újkorban „divatos” ún. 

országos imádságok, könyörgések egyik kassai alkalmára íródott-e, amikor az 

újonnan megválasztott, beiktatott, esetleg magát uralkodónak nyilvánított politikai 

                                                 
37  [N]em szükség volna kegyelmednek engemet az békességre inteni, mert jól tudja, hogy 

inclinatissimus vagyok én arra, csak legyen honesta et secura pax, hanem azokat kelle-

nék inteni a kik ellenkezők ebben, mert én hitemet soha meg nem mocskolom, az mely 

hittel magamat az országnak köteleztem, soha bizony azt meg nem szegem sem adomá-

nyért sem félelemért, mert én tökéletességben viseltem mindenkor s viselem is a míg élek 

magamat. Bethlen Gábor levele Thurzó Imrének. Kassa, 1621. máj. 10. SZILÁGYI 

(szerk.) 1879, 294–295. 
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vezetőért könyörögtek a templomokban protestáns hívei. Ilyen volt Milotai Nyilas 

István, a gyulafehérvári fejedelmi udvar református prédikátora nyomtatásban is 

megjelent magyar nyelvű imádsága,38 amely Bethlen Gábor választott királyért és a 

hazáért könyörgött.39 Bizonyos, hogy Marussi nem ilyen alkalomra írta a verset, 

hiszen a Bethlen-kori imádságokat református szerzők írták, de Marussi talán ép-

pen az ő műveikhez akart hasonlót, vagy inkább: a protestáns fejedelmet dicsőítő 

imákkal szembehelyezett fohászt kívánt papírra vetni. Érdekes, hogy míg Milotai 

Nyilas Bethlenért és a hazáért könyörög imádságában, Marussi Veni Sancte-imáját 

nem Bethlenért mondja, hanem magát az imát ajánlja a fejedelem (hivatalnokként, 

alattvalóként kegyelmes ura) kegyelmébe, azaz figyelmébe. 

Elgondolkodtató, hogy Bethlen az 1621. év pünkösdjét (május 30.) éppen Kas-

sán töltötte, és kérdés, hogy a protestánsok által is megtartott ünnepen hol lehetett 

elénekelni a – tridenti zsinat által a pünkösdi miserendben meghagyott – Veni 

Sanctét, amelyet Luther már 1524-ben(!) lefordított, és az Erfurti Enchiridionban a 

középkori dallamtól eltérő kottával megjelentetett. A magyarországi evangélikus 

graduálokban is szerepel a Veni Sancte Spiritus fordítása, majd Luther nyomán 

gyülekezeti ének lett belőle, amely már 17. század elején megjelent az énekes-

könyvekben.40 A himnuszt magyarországi református énekeskönyvben először 

1642-ben, a váradi énekeskönyvben nyomtatták ki magyar fordításban, ugyancsak 

a középkori Veni Sanctétól eltérő dallammal. De latin nyelvű katolikus énekként is 

megmaradt a protestáns gyakorlatban, hiszen a katolikus énekeket sokáig énekelték 

még a 16–17. században is a protestáns templomokban mind latin, mind nemzeti 

nyelven, így feltehetjük, hogy 1621-ben Kassa egykori plébániaegyházában, az 

evangélikusok által használt Szent Erzsébet-templomban is elhangozhatott mind az 

evangélikus, mind az eredeti latin formája, ahogyan Bethlen református katonái, 

tisztviselői, illetve Kassa kevés számú református polgársága is énekelhette. Hogy 

a katolikusok, akiknek „kötelező” pünkösdi énekük volt a Veni Sancte Spiritus, hol 

énekelték nyilvánosan 1621 pünkösdjén, nem tudjuk, csak sejtjük: sehol. 1621 

nagyböjtjén ugyanis, amikor Károlyi Zsuzsanna fejedelemasszony kéri a kassai 

tanácstól, hogy engedélyezzék Csákyné őnagyságának, hogy katolikus papot ho-

zasson Kassára, hogy „az ő módja szerint” prédikáljon, a tanács elutasítja a ké-

rést.41 Minden bizonnyal özv. Csáky Istvánné Wesselényi Annáról (1684–1649) 

van szó, aki Nyugat-Magyarországra, esetleg Krakkó környéki birtokaira utazván 

                                                 
38  [MILOTAI NYILAS István]: Oratio pro tempore concepta, et in ecclesiis orthodoxis 

Transylvanicis a concione publica recitari solita. [Debrecen, Rheda Péter, 1620–1629.] 

(RMNy1302.) 
39  Milota Nyilas István művéről és az országos imádságról bővebben: FAZAKAS J. 1978; 

FAZAKAS G. T. 2012. 
40  H. HUBERT 2004, 51, 192. 
41  Kassa város jegyzőkönyveiből. 1621. márcz. 6. […] ő felsége asszonyunk üzene Rédey Pál 

uramtól, hogy Csákyné ő Nga suplikált volna asszonyunk ő felségénél, hogy engedje meg 

azt, hogy egy papista papot hozatni akarna és itt holnap prédikálna az ő módja szerint. 

Azért mondta Rédey uram kegyelmetekre halasztott ő felsége, ha megengedje-e vagy nem. 

Del. Nem engedik; hanem viseljen más gondot Csákyné asszonyom. TT 1908, 89. 
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állhatott meg Kassán, és akiről köztudomású volt a katolikus vallás iránti mély 

elkötelezettsége, hiszen szinte sohasem utazott udvari papja, pátere nélkül.42  

A kassai tanács elutasító határozata jelzi, hogy az egyébként vallási türelméről 

ismert Bethlen uralmának első szakaszában nem volt könnyű Kassán a nyilvános 

katolikus vallásgyakorlat, ahogyan korábban sem. Kassán Bocskai felkelése és 

fejedelemsége után az evangélikus többség és a város evangélikus vezetése nem 

engedte meg a katolikus liturgiát (egyébként a reformátusoknak sem volt a városfa-

lon belül istentiszteleti helye), a város kevés számú katolikusa hiába igyekezett 

elérni az 1613. évi országgyűlésen egyháza tevékenységét.43 A Kassára menekült 

egri káptalannak is távoznia kellett a városból, már 1609-ben tárgyalta az ország-

gyűlés a káptalan további sorsát (1609:X. tc.). Az Egerből elűzött káptalan végül 

1613-ban Jászón talált új otthonra (1613:III. tc.). A kassai katolikusok, annak elle-

nére, hogy a kamarai tisztviselők, illetve a főkapitány katonái között számos kato-

likus volt, csak magánházaknál, illetve a Királyi Ház magánjellegű kápolnájában 

hallgathatták a szentmisét, és az 1619 szeptemberében legyilkolt két jezsuita szer-

zetest is katolikus katonáinak pasztorációjára hívta meg Kassára 1618-ban a katoli-

kus Dóczy András főkapitány. 

 

 

3. 

[Marussi András:  

Az isteni Békéhez  

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem bevonulása alkalmából, 1622] 

 

AD DIVINAM PACEM 

Sub ingressu Serenissimi Principis Transyl- 

vaniae et Siculorum Comitis, Gabr(ielis) Bethlen etc. 

An(no) 1622 

 

Nascere concusso PAX aurea nascere Mundo. 

Edomat ignitum, quod Iason Colchide taurum, 

Fama canit; Gallos Tarpaea rupe Camillus 

Quod pepulit, celebrat; quod Scipio fuderit armis 

Hannibalem; Cocles Porsennam; Drusus Iberos. 

Quam bene: sed melius GABRIEL PAX optima gentis 

Pannonicae; longum GABRIEL cantandus in aevum. 

Nascere moerenti PAX aurea nascere Mundo. 

                                                 
42  [Wesselényi Anna] úgy hitte, hogy jó keresztyénre nézve szerencsétlenség, ha csak egy 

napot is pap nélkül kell eltöltenie. Midőn egyszer szó volt, hogy Kismartonból Szepesvá-

rába menjen, udvari papja nem lévén vele, feljajdult, hogy pap nélkül miként tehetné 

meg azt a nagy utat. DEÁK 1875, 61. 
43  HELTAI 2008, 162. 
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Nascitur en hilari PAX aurea, nascitur Orbi. 

Salue Sol Patriae GABRIEL; Spes, anchora; salue 

Alcides sudans: rutilat si Castore coelum. 

Pulchra tuo meritis fiet de nomine Stella. 

 Nascitur augusto PAX aurea nascitur Orbi 

Viue parens Pacis, cor viue in saecula, viue 

Pannoniae tutela. Quid ast? quid inaudio? coelum 

Ter tonuit, ter habent hoc laeta tonitrua carmen: 

Viuat amor Mundi, uiuat PAX aurea viuat. 

 

Marussi harmadik, Bethlenhez vagy Bethlenről szóló 17 soros, hexameterekben 

íródott verse valódi alkalmi üdvözlő költemény, himnikus felhanggal, hiszen alcí-

me szerint Bethlen (kassai) bevonulását köszönti 1622-ben.44 Hogy mindez a ni-

kolsburgi béke ratifikálását követő bevonulásra vonatkozik, a vers címéből egyér-

telműen kitetszik: AD DIVINAM PACEM, azaz az Isteni békéhez. A szinte egyet-

len lélegzettel elmondott versnek két címzettje van, az „arany BÉKE” (PAX au-

rea), és maga „Gábor”, aki egyébként azonos az által létrehozott békével (GABRI-

EL PAX optima). „Szüless meg a (háborúktól) összetört világra, arany Béke” meg-

szólítással kezdődik a Béke-himnusz, majd a humanista közegben „kötelező” antik 

párhuzamok következnek a római történelem nagy hadvezéreit mint példákat idéz-

ve: „Zeng a hír, mert Iason Cholkisban legyőzi a tűzokádó bikát, ünnepet hirdet-

nek, mert Camillus dictator a capitoliumi Tarpeii-szikláról letaszította végre a gal-

lokat, mert Scipio fegyverrel leterítette Hannibált, ugyanígy Cocles Porsennát és 

Drusus az ibéreket. Milyen jól [hangzik ezek hírneve], de sokkal inkább Gábort, 

vagyis magát a magyar nemzetség legjobb békéjét kell megénekelni. Szüless meg, 

arany Béke, a gyászos világra! És íme, arany Béke születik a derűs világra”. A vers 

második részében Bethlent szólítja meg a költő, nem is akárhogy: „Üdvözlet ne-

ked, Gábor, haza Napja, remény; horgony; üdvözlégy verítékező Herkules [egyben 

csillagkép], amikor Castor [csillagképtől] vörösödik az ég, hiszen ez a szép csillag 

méltán viseli a Te nevedet. Végre arany béke születik a fenséges földre, élj sok 

évszázadig Béke atyja, Pannónia szíve és védelmezője.” Az utolsó sorban Bethlen-

től ismét a béke perszonifikációja felé fordul a költő: De miféle hang ez, mit hal-

lok? – kérdezi, majd maga válaszol: „Háromszor dördült meg az ég, háromszor 

zengik ezek az égzengések versemet: Éljen a világ szerelme, éljen az arany Béke”. 

A vers, amelyben Bethlent, de főként a vele azonosított békét a himnuszok 

hangnemében üdvözli Marussi, a békeszerző fejedelem egyértelmű dicsőítése, hi-

szen a (nikolsburgi) béke megkötése még a római történelem nagy alakjai, az ellen-

séget leverő római hadvezérek és politikusok tetteit is elhomályosítja. Bethlen Gá-

bor Herkulesként jelenik meg, de nemcsak a görög-római mitológia hőseként, ha-

nem az egyik gömbhalmaza miatt vörös fényéről nevezetes Herkules csillagkép 

alakjában is, amely nyáron a Castor csillaggal, azaz az Ikrek csillagkép egyikével  

                                                 
44  OSZK Kt. Quart. Lat. 2488 ff. 99v–100r. 
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4. Marussi András Béke-versének kézirata  

(OSZK Kt. Quart Lat. 2488. OSZK Dig. felv.) 

 

jelenik meg az égbolton. Bethlen nemcsak az égbolt fénylő csillaga, hanem 

egyenesen a hazára sugarakat szóró fényes Nap, a béke atyja, a haza gyámolítója és 

szíve, sőt ő maga a remény, míg a szeretetet az „arany” Békének „utalja ki” Marus-

si, ráadásul az egész világ szeretetéről beszél. A „Pax aurea” kifejezés egyébként a 

Habsburgok reprezentációjában is megjelenik, III. Ferdinánd király (1637–1657) 

rézmetszetű portréjának kísérő versében (Pax aurea regnet).45 

Az őszinte örömöt kifejező vers minden bizonnyal a nikolsburgi békét követően 

az egyik Kassán rendezett ünnepélyes alkalomra készült. A békekötést 1622 legele-

jén már akkor ünnepelték Kassán és a Pentapolis többi városában, amikor Bethlen 

Gábor még Nagyszombatban tartózkodott. Palaticz János és Rákóczi János, a Sze-

pesi Kamara Bethlen által kinevezett tanácsosai már 1622. január 8-án levelet írtak 

a nikolsburgi béke megkötéséről Eperjesre, amelyben hálaadásra buzdították a 

várost és a vármegyét.46 Pár nappal később, január 11-én az eperjesi bíró arról szá-

                                                 
45  FERDINANDUS III ROM(anorum) IMPERATOR SEMP(er) AUG(ustus) GERMANIAE, 

HUNGARIAE, BOHEMIAE, REX. ARCHIDUX AUSTRIAE. / Imperium terris, famam 

qui terminat astris / Haec est FERDINANDI Caesaris effigies / Di faciant, longum su-

peret! Pax aurea regnet / Et cum pace Salus; cumq(ue) Salute Fides! HELVICUS 1641, 

408. A metszetről vö. KELEMEN 2014, 314. (3. sz.) 
46  Annakokáért, mivelhogy az úristen az ő titkos tanácsából és az keresztyénséghöz, főké-

pen ez szegény megnyomorodott magyar nemzethöz való kiterjedett kegyelmességébűl 

az szent békességet megadta: méltó, hogy nagy hálaadással és isteni félelemmel vévén, 
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molt be a társvárosoknak, hogy a közelgő vasárnapon (egyébként január 13-án) Te 

deummal adnak hálát a békekötésért, ezt különben a kassaiak már meg is tették.  

 

  

5–6. A nikolsburgi béke (1622) aláírói: II. Ferdinánd magyar király és Bethlen 

Gábor, Erdély és a Német-Római Birodalom fejedelme (HELVICUS 1641. alapján) 

 

A levél a béke rájuk vonatkozó tartalmát is közli, vagyis, hogy a Pentapolis vá-

rosai, kivéve Kassát, a király hűségén és joghatósága alatt maradnak, de Kassa 

mellett Bethlen Gábor fejedelem 7 vármegyét is megszerzett.47 Bethlen csak febru-

                                                                                                                            
ő szent föl(sé)gét dícsirjük… Palaticz János és Rákóczi János, a Szepesi Kamara taná-

csosai levele a nikolsburgi békéről Sáros vármegyéhez és Eperjes városhoz. Kassa, 

1622. jan. 8. SZILÁGYI 1886, 210. 
47  Wier sind entschlossen auff den künftigen Sonntag das te Deum laudamus zue singen, 

und Gott dem Hern für solche seine grosse Wolthatten zu dancken, wie auch de-

monstrandam et testificandam laetitiam Freudenschüsz etc. zu thuen, habens derowegen 

E. N. W., wie auch denen hern Cebinern in eill andeitten wollen. Die Caschawer haben 

es albereit gethan, und sondern sich auch hiemitt von den andern 4 Freyen Städten, die 

exceptis 7 Comitatibus undt der Stadt Caschaw dem Römischen Keiser unterworffen, 

hiegegen aber sie Ihrer fürstlichen Durchlieichtigkeitt Gabrieli Bethlen so lang er lebet, 

salvis manentibus tamen eorum libertatibus et ita, ut post mortem ipsius imperatori 

Romanorum denuo subiiciantur, addita hac condicione, ut iurisdictioni legitimorum 

regni iudicum sicut et nos subiiciantur. Illustrissimus vero et serenissimus Gabriel 

Bethlen solummodo usum fructum et proventus solitos ab iis percipere tanquam feuda-
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ár elejére volt várható Kassára, de a tanács már 1622. január 17-én megtette foga-

dására az előkészületeket.48 A Kassán tartózkodó Károlyi Zsuzsanna férje elé ment 

Lőcsére január 25-én, hogy másnap együtt induljanak Kassára. 1622. február 2-án a 

fejedelem már Kassáról datál,49 április elején pedig már Erdélybe készül,50 április 

19-én pedig a szatmári várból ír levelet Nádasdy Katalinnak, Homonnai Drugeth 

György özvegyének.51 A köztes idő alatt, amikor egyébként a király követei is 

Kassán vannak, a nikolsburgi béke által előírt területek átvételére, több alkalom is 

adódhatott, ahol Marussi versét elszavalhatta, vagy átadhatta Bethlennek, mind az 

evangélikus istentiszteleteken, mind a Szepesi, illetve ekkor már inkább Kassai 

Kamara (Sacro-Sancti Romani Imperii et Transsylvaniae Principis Camera Casso-

viensis),52 Marussi hivatala főtéri székházában. 

Marussi András Béke-himnusza egyben Bethlen-panegirisz is, de nemcsak a 

kéziratos vers a bizonyítéka, hogy a katolikus Marussi András kamarai tisztviselő 

Bethlen bizalmi embere lett. Három hónappal a nikolsburgi béke kihirdetése után 

ugyanis a király őt és Tatay Györgyöt küldte Felső-Sziléziába, hogy átvegyék ne-

vében Oppeln és Ratibor hercegségét. Bethlen Gábor 1622. április 4-én adta ki 

Kassán a György Rudolf liegnitzi herceghez (1595–1653) szóló megbízólevelét 

sziléziai követeinek, Tatay Györgynek és Marussi (Marussy) Andrásnak, akik ápri-

lis 27-én nyújtották át kérvényüket Oppelnben (ma: Opole, Lengyelország), 

amelyben kérik átadni a hercegségek uradalmainak számadásait, urbáriumait, 

ugyanakkor az 1622. január 9. óta keletkezett összes jövedelemre is igényt tarta-

nak.53 A cseh udvari kancellária archívumában fennmaradt a követek kérvénye, 

amelyből kiderül, hogy 1622 késő tavaszán Bethlen követei még mindig választott 

                                                                                                                            
tarius posset et valeat. Az eperjesi bíró és tanács levele Bártfa stb. szabad királyi város-

okhoz. Eperjes, 1622. jan. 11. SZILÁGYI 1886, 210–211. 
48  Kassa város jegyzőkönyvéből. 1622. jan. 17. Ő felsége hazaérkezik: az egész város fenn 

legyen és a lovasok is menjenek eléje. Ajándékul adjanak egy aranyas kupát, 4 vágó ök-

röt, 4 hordó bort, 10 borjút, 50 cub. zabot, halat is, a menyit lehet. A jegerdorfi herceg-

nek 1 hordó bort, egy ökröt, 2 borjút, 2 cub. zabot, ¼ tehénhúst. Item a német uraknak 

vagy 2-2 szekér fát is szállásukra. […] 1622. ápr. 4. Gáspár János urunk ő felsége 

hopmestere jött a tanács elé, s urunk nevében salutalta a tanácsot, s jelenté, hogy ő fel-

sége megindul, de a nagy árviz miatt az jószágokból nem hozhatnak lovakat, szekereket, 

25 szekér elé való lovat kér ő felsége. Bíró uram szépen megköszönte ő felsége köszön-

tését s delibrálta, hogy noha bizony nehezen esik, mert szokásuk és szabadságuk ellen 

vagyon, adnak, a mennyit lehet. TT 31. 1908, 92. 
49  SZILÁGYI 1879, 366. (CCCXXXVIII. sz.) 
50  Kassa város jegyzőkönyvéből. 1622. ápr. 4. Gáspár János urunk ő felsége hopmestere 

jött a tanács elé, s urunk nevében salutalta a tanácsot, s jelenté, hogy ő felsége megin-

dul, de a nagy árviz miatt az jószágokból nem hozhatnak lovakat, szekereket, 25 szekér 

elé való lovat kér ő felsége. Bíró uram szépen megköszönte ő felsége köszöntését s de-

librálta, hogy noha bizony nehezen esik, mert szokásuk és szabadságuk ellen vagyon, 

adnak, a mennyit lehet. TT 31. 1908, 92. 
51  SZILÁGYI 1879, 370–372. (CCCXLIV. sz.) 
52  SZŰCS 1990, 59. 
53  LESZCZYŃSKI 1959, 71. jegyzet. Vö. VERESS 1897, 214–215. 
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királynak nevezik urukat, és amikor a hercegségek összes birtokainak urbárumait 

és iratait kérik a liegnitzi hercegtől, megkülönböztetnek „feudális” és szabad jószá-

gokat (bona feudalia aut libera), de a zálogba adott, valamint eladott birtokokról is 

kérik a listát, nemkülönben a boroszlói kamara által beszedett vagy beszedendő 

adókat és haszonvételeket is összeíratják.54 A felső-sziléziai rendek, miután Beth-

lentől sikerült megszerezniük a jogaikat biztosító okmányt, egyfelől a császári 

megbízottak, másfelől Bethlen követei nem csekély nyomására elfogadták uruknak 

az erdélyi fejedelmet, de sok nemes remélte, hogy uralmának befejeztével vissza-

térhetnek a cseh király joghatósága alá. Végül Felső-Szilézia rendjei 1622. május 

30-án elfogadták a beiktatásáról szóló határozatot, amelyben a nemesek hálájukat 

fejezték ki új uralkodójuknak, hogy a nikolsburgi békének köszönhetően nem tör-

tént vérontás, és vidékük megmenekült a pusztítástól, majd az oppelni országgyűlés 

ünnepélyesen beiktatta a fejedelmet a hercegségekbe.55 

A követek megbízólevélének tartalma egyben válasz is, miért Marussit válasz-

totta a fejedelem a Felső-Sziléziába küldendő követek egyikének, a hercegségek 

átvétele ugyanis főként gazdasági és pénzügyi jellegű volt, ezért ilyen irányú szak-

értelemmel bíró diplomatát kellett küldeni, és ennek a kritériumnak az 1602 óta 

kamarai alkalmazásban álló, és a kassai perceptori hivatalt folyamatosan vezető 

Marussi hiánytalanul megfelelt.  

                                                 
54  Ut felicius tammandata Sacratissimae Caesareae Majestatis, quam literae electae Ma-

jestatis effectu suo gaudere possint, operae precium duximus pro dexteriori executione 

rerum praesentium, receptionis duorum Ducatuum aliquod natatu digna rerum momenta 

in memoriam Illustrissimae Celsitudini vestrae revocare, ac super eo maturam reso-

lutionem prestolari. Primum, itaque factu dignum est, ut illustrissimus princeps noster 

gratiosissimus Dominos Commissarios a parte Caesareae Majestatis benigne una nobis-

cum ratione resignationis Ducatuum fiendae expedire dignetur. Secundum, ut inclytae 

Camerae Vratislaviensi gratiose iniungere velit, quatenus Urbaria duorum Ducatuum 

Opoliae et Ratiboriae, bonorumque omnium cum universis proventibus Civitatum, oppi-

dorum, ad eos Ducatus ob antiquo pertinere debentium, sive ea sint bona feudalia, aut li-

bera, sive impignorata, sive vendita, aut vero alicui data, aut inscripta, cum declaratione 

singulari nobis iuxta cathalogum vel seriem extra dari ne moleste ferat. Tertium, ut a tem-

pore permutationis diplomatum, a nona die scilicet Januarij... a quo die prenominati duo 

Ducatus Electae Regiae Majestatis cesserunt; omnes proventus Ducatuum Tricesimarum, 

teloniorum, taxas Civitatum vel per Dominum Praefectum, vel per inclytam Cameram 

Vratislaviensem ad hodiernum usąue diem perceptorum vel ex restantijs percipiendorum 

manibus benigne curare dignetur, ne hinc aliqua jactura proventuum vel potius sacro dip-

lomati injuria Clementissimoque Domino nostro disciplentia emergere videatur, neque 

aliquid vel in instrumentis armamentarijs vel rebus allodialibus desiderari censeatur, hoc 

insuper adiecto, ut Illustrissima Celsitudo vestra vel super hoc Cameram Vratislaviensem 

requirere dignetur, quatenus usitatas instructiones, salaria congrua omnium officialium in 

paribus nobis expediri insinuet ac annuat. Tatay György és Marussy András fejedelmi 

követek György Rudolf herceghez benyújtott kérvénye. Dátum nélkül [Oppeln, 1622. ápr. 

27.?] LESZCZYŃSKI 1959, 71. jegyzet.  
55  LESZCZYŃSKI 1959, 75. jegyzet. Az opolei nemesek cseh nyelvű határozatának fordítá-

sáért Papp Ingridnek tartozom köszönettel. 



172 Gyulai Éva 
 

 

 

7. Szepsi Csombor Márton Tatai Györgynek szóló ajánlása, Kassa, 1620  

(SZEPSI CSOMBOR 1620. 28. alapján) 

 

Marussi követtársa, Tatay György Thurzó György nádor „komornyikja” volt, aki 

már 1614-ben a bicsei főúri család szolgálatában áll, 1622-ben pedig pásztói jó-

szágigazgató,56 vagyis őt is gazdaságban jártasnak tekinthetjük. Tatay Bethlent 

diplomataként szolgálja, Kassán házat is szerez, a város tekintélyes nemese lesz, 

sőt Szepsi Csombor Márton kassai tanító és író patrónusai közé tartozik, Szepsi 

Csombor neki is ajánlja a Kassán 1620-ban megjelent Europica varietas c. művé-

nek Poroszország-fejezetét.57 Tatay György a középkori eredetű Zemplén várme-

gyei Monaky (Monoky) családba nősült, Monaky János (†1598) füleki várkapi-

tány, Bethlen híve fiának, a Szenczi Molnár Albertet támogató Miklósnak Zsófia 

nevű lányát vette el, sógorai voltak Darholcz Ferenc és Thököly Zsigmond. Tatay 

György és felesége, Monaky Zsófia udvarházzal és értékes szőlőkkel rendelkezett 

Tokaj-Hegyalján. A tállyai házra, a tállyai és bányácskai szőlőkre a birtokos, Be-

kényi Alaghy Menyhért zempléni főispán, királyi tanácsos, ajtónállómester (Beth-

len kényszerű híve) adott felmentést a Tatay házaspárnak a földesúri járadékok 

alól. Nem lehet véletlen, hogy Alaghy Kassán, 1622. március 21-én, vagyis Tatay 

felső-sziléziai misszióját közvetlenül megelőzően állította ki libertáló oklevelét, 

                                                 
56  Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár, XV. 1934. 280. (250. sz.); ILA 1932, 22, 27. 
57  Nemes, okos és vitézlő uraim: Tatai György, Szabó György és Pap György Uram. Hogy 

az én velem jól tött patronam, az Tenger mellyéki Pruz Országh ez mi országunkban ér-

demlett tisztességet megtarthassa, kegyelmetek gondviselésére úgy mint neki és nékem 

kegyes ótalmazóimra bízom. SZEPSI CSOMBOR 1620, 28. 
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amelyet a király majd 1625. december 12-én Sopronban erősít meg.58 Tataynak 

Kassán háza volt, Kassa környékén (Zsebes, Kisida) birtokokkal rendelkezett, ame-

lyeket a szepesi káptalan bérbe vett.59 Tatay György, aki 1616. november 21-én 

tartotta menyegzőjét Kassán a Monaky család házában,60 Bethlen bizalmas híve 

volt, de nem rendelkezett kassai polgárjoggal, így 1626 novemberében csak a feje-

delem hathatós közbenjárására61 engedi meg neki a kassai tanács, hogy a városba 

bort hozzon be.62 Kassa nemesi és intellektuális elitjéhez tartozott, amikor 1635-

ben a lőcsei Fröhlich Dávid Kassán járt, emlékkönyvébe Tatay latin nyelvű bejegy-

zése mellé berajzolta családi címerét is,63 ráadásul Szenczi Molnár Albert rézmet-

szetes portréjának hátlapjára, amelyet Fröhlich beragasztott emlékkönyvébe.64 Ta-

tay egyébként Bethlen halála után is az erdélyi fejedelmek szolgálatában maradt, 

ezért „felségárulása” miatt a Habsburg uralkodó 1644-ben elkobozta értékes ingat-

lanait: a Kassa melletti Széplak-Apátiban bírt kúriáját és szőleit, valamint kassai 

házát, majd a nagyszombati papi szemináriumnak adományozta azokat.65 

                                                 
58  Alaghy Menyhért libertáló levele (Kassa, 1622. márc. 21.) és II. Ferdinánd megerősítő 

oklevele (Sopron, 1625. dec. 12.) Tatay György és felesége, Monaky Zsófia, valamint 

gyermekeik: Ferenc és György részére tállyai és bányácskai jószágaikról. KK DVD 

7.313. sz. (MNL OL A 57 A Magyar Kancelláriai Levéltár Libri regii 7. köt. 508–511.) 

A tállyai ház egyébként az 1670-es években már a Rákócziak kezén van, Munkácson, 

1681. július 2-án kelt oklevelében I. Rákóczi Ferenc özvegye, Zrínyi Ilona inskribálja 

Apagyi Mihály feleségének, Pikuli Klárának. Adalékok Zemplén-Vármegye Történeté-

hez, 9. 1903/2. 57–59. 
59  PAVERCSIK 1996, 431–432. 
60  [g]ondviselőül és férjül az nemes és vitézlő Tatay György uramat, Magyarország ná-

dorispánjának régi jámbor főszolgáját, lakodalmának… itt az kassai házunknál lenni. 

Monaky Zsófia 1616. november 21-én Kassán tartandó esküvőjére szóló meghívólevele 

felsővadászi Rákóczi Zsigmondhoz. Kassa, 1616. okt. 24. TT 10. 1887, 270–272. 
61  Vitézlő hívünk Tatay György az Hűségtek városában nem purgaleitos ember lévén, esék 

értésünkre, hogy borainak bebocsátatása difficultásban volna… akinek… magunk sze-

mélye mellett szolgálatunkban kelletett itt jelen lenni… intjük és requiráljuk Hűségteket, 

hogy mostan is mint ennekelőtte borainak bebocsátását ne difficultálja, hanem bocsássa 

be. Bethlen Gábor levele Kassa városának, Bars mellett tábor, 1626. okt. 24. SZILÁGYI 

1886, 673. (CCXXXXI. SZ.) 
62  TT 31. 1908, 103. 
63  Tatay György bejegyzése David Frölich Stammbuchjába (1616–1643), Kassa, 1635. 

febr. 6. (Georgius Tatay, / Haec pauca apposuit memoriae et Sinceritatis beneuolentiae 

ergo. / Te stante Virebo). Stiftspfarre Neukloster (Wiener Neustadt) Sign. XII. H. 7. Ld. 

az Inscriptiones Alborum Amicorum adatbázisát: iaa.bibl.u-szeged.hu. Vö. PAVERCSIK 

1996, 432. 
64  Magyar Nyelv, 32. 1936. 319. 
65  [c]uriam nobilitarem in possessione Széplak Apathy una cum certis vineis et aliis qui-

buslibet utilitatibus et pertinentiis… necnon totalem et integram domum in Civitate 

nostra Cassioviensi exstructam… quae alioquin Egregii Georgii Tatay praefuisset, sed 

ex eo, quod idem nesctiur quo ausu temerario ductus DEI et hominum timore postposito 

spretis Patriae legibus posthabitaque fidelitate ex devotione Maiestati nostrae et Sacrae 

http://iaa.bibl.u-szeged.hu/
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Marussi András minden bizonnyal kamarai tevékenységével érdemelte ki Beth-

len bizalmát, s lett egyike a fejedelem számos diplomatájának. Bethlen Gábor 1619 

őszén a Szepesi Kamara élére saját embereit ültette, ezért a két katolikus tanácsos, 

ifj. Hoffmann György, egyben kamarai igazgató és újfalusi Péchy Zsigmond nem 

maradhatott hivatalában. Az evangélikus családba született ifjabb Hoffmann 

György, id. Hoffmann György kamarai tanácsos és igazgató fia, 1600-ban iratkozik 

be testvérével, Hoffmann Istvánnal együtt a bécsi egyetemre, feltehetően már kato-

likusként, a protestáns család ugyanis katolizál. Ifj. Hoffmann György (†1629) az a 

kassai előkelő személy, kamarai tanácsos, akit 1619-ben a kassai vértanúkkal kap-

csolatban több forrás is megnevez, sőt nem egyszer őt is a Bethlen Gábor katonái 

által halálra kínzott katolikusok között említik. A kassai vértanúkkal való kapcsola-

tára utal, hogy ifj. Hoffmann György 1620. október 29-én született István nevű fiát, 

majd az 1622. november 12-én haldokolva született Menyhért nevű gyermekét, 

majd ennek halála miatt az 1626. december 13-án született ugyancsak Menyhért 

nevűt, illetve az 1624. március 23-án született Márkot „Krisztus dicső vértanúi 

emlékére, kik Kassán 1619. szeptember 7-én megcsonkíttatva megölettek az ő ne-

veikkel ruházta fel”.66 Ifj. Hoffmann György már ifjúként megtapasztalta a rendi és 

vallási háborúk szörnyűségeit, 1604-ben anyja négy gyermekével Dél-Lengyel-

országba menekült, a határhoz közeli Jaśliskába.67 A kassai vértanúk történeti ha-

gyományában szerepel újfalusi Péchy Zsigmond (1570 k.–†1631. jún. 29.) tanácsos 

is, aki 1619 kora őszén, nagybetegként, újfalusi (Sáros m.) birtokára hívta Pong-

rácz István jezsuitát, aki innen ment vissza Kassára, amikor Bethlen katonái a vá-

rost lerohanták. Péchyt már Giorgio Basta generális is úgy ajánlotta Rudolf császár 

és király figyelmébe 1605-ben, mint jó katolikust, aki vallása miatt Bocskai alatt 

menekülni kényszerült, és családjával Lengyelországba futott.68 Kérdés, hogy az 

                                                                                                                            
Regni nostri Hungariae coronae debita contra serenissimum etiam edictum nostrum 

factioni Principis Georgii Rakoczi adhaesisse, ac per hoc iuxta leges quoque et Decreta 

Regni nostri Hungariae notam perpetuae infidelitatis, amissionemque omnium bonorum 

suorum de facto incurrisse dignoscitur. III. Ferdinánd birtokadománya a nagyszombati 

papi szemináriumnak, Bécs; 1644. jún. 17. KK DVD 9.436 sz. (MNL OL A. 57. Ma-

gyar Kancelláriai Levéltár, Libri regii, IX. 595.) 
66  GYULAI 2017. 
67  [1604] Hoffman György felesége két kisded leánykájával és két kis fiával együtt Kassá-

ról Lengyelországba ment és Jazliskán, egy kisded városkában, mely az határban in va-

gyon, és első városka, kit Homonnáról érnek. TT 16. 1893, 136. 
68  Eperjes, 1603 januárius 24. Basta Rudolf császárnak. Excitato proxime in regno Maie-

statis Vestrae Caesareae et Regiae Hungariae tumultu praesentium exhibitor, fidelis 

Maiestatis vestrae Caesareae et Regiae nobilis Sigismundus Péchy de Ujfalu, a ki Fel-

ségednek mindig híve volt és maradt et quod religionem catholicam profiteretur, vix vi-

tam incolumem conservavit evasitque, ajánltatván nekem még a Serenissimo rege Polo-

niae, in cuius regnum vim et furorem perduellium metuens cum uxore et liberis seces-

serat, ajánlom ügyével együtt Felséged atyai jóindulatába, mivel furoremque belli ex-

pertus, omnia sua substantia mobili exutus est. (Eredeti, bécsi Kpü. levéltár, Hungern 

1606-iki 14429.) VERESS 1913, II. 590–591. (1800. sz.) 
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1587-ben még Wittenbergben peregrináló Péchy (feleségei: Nagymihályi István 

özvegye, Eödönffy Anna, majd uzfalvi Uz Margit) mikor tért át a katolikus hitre, 

tény, hogy kamarai tanácsosként, ifj. Hoffmann Györgyhöz hasonlóan, már a kevés 

számú kassai katolikus nemes egyike. Bár Hoffmann Györgyöt, Marussi egykori 

felettesét és barátját, aki majd 1622-től az Eperjesre költöztetendő királyi kamará-

nak is vezetője lesz, Bethlen elmozdította a szepesi kamarai igazgatástól, 1621 

tavaszán még igénybe vette szolgálatait. 1621. május 16-án őt és Csuthy Gáspárt 

bízza meg, hogy a császáriak által ostromlott Érsekújvár védőjével, Thurzó Sza-

niszlóval együtt tárgyaljanak a nádor képviselőivel, akiket „békességszerzésre” 

küldtek, mégis császári katonák ostromolják a Bethlent illető várat.69 A sors finto-

ra, hogy Bethlen halála után ifj. Hoffmann György az egyik királyi biztos, aki Fel-

ső-Magyarországot visszaveszi a király hűségére, majd Bethlen halála után mind 

Hoffmann, mind Péchy visszakerül a kassai kamara élére. 

A nagy tekintélyű katolikus tanácsosok helyett a fejedelem protestáns híveit, 

Berzeniczy (Brezniczey) Andrást70 és Palaticz Jánost (Báthori Gábor egykori fami-

liárisát) nevezte ki a kamara élére, és 1621 júniusában kettejüknek adta zálogba a 

Zemplén vármegyei, Pethő Ferenc jászói prépost sztropkói váruradalmához tartozó 

Nagybreznice (másként: Nagyberezsnye, ma: Breznica, korábban Veľká Breznica, 

Szlovákia) falu egy részét.71 Egyébként Berzeniczyt és Palaticzot nem sokkal ko-

rábban a bécsi udvarban is alkalmasnak gondolták a tanácsosi posztra, 1619 febru-

árjában ugyanis felmerült a nevük az Udvari Kamaránál a néhai Kiss Lukács sze-

pesi kamarai tanácsos helyét betöltendő.72 Bethlen kassai adminisztrációjában 

1621-től Bélaváry Dávid73 lett tanácsos és igazgató, a másik tanácsos: Rákóczi 

János.74 Bethlen adminisztrációjának építésénél nem kevéssé támaszkodott a pro-

testáns kassai elitre, első kamaraigazgatója, 1621-ben bekövetkezett haláláig, az 

1619. szeptember 27-én kinevezett Reiner (Rainer) Menyhért kassai kereskedő és 

bíró lett,75 evangélikus vallású, 1621-ben szenátor.76 Ugyanakkor Varannay András 

kassai bírót, szenátort kassai pénzverője prefektusának tette meg a fejedelem.77 

A kassai kamaránál, Marussi mellett, az alsóbb posztokon több tisztviselő is a 

helyén maradt, így az evangélikus Than János és Raisz János kassai polgár is, aki 

                                                 
69  A Kassán 1621. május 16-án kelt, Hoffmann György és Csuthy Gáspár fejedelmi bizto-

soknak szóló instrukció kiadva: TT 11. 1888, 631–633. 
70  Több helyen Berzeviczynek írják, de bizonyosan Berezniczey (Brezniczey), azaz Nagy-

breznicére való. Vö. FALLENBÜCHL 2002, 53. 
71  Bethlen Gábor zálogleve a Zemplén vármegyei Nagy-Breznicze falura Berzeniczey 

András és Palaticz János részére. Kassa, 1621. jún. 1. EKK № 11.88. (MNL OL F. 1. 

Gyulafehérvári káptalan levéltára, Libri regii, XIII. 20.) 
72  BMLK Bécsi segédletek, ÖStA HKA Hoffinanz-Ungarn. r. Nr. 118. Konv. 1619. február 

fol. 33–34. 
73  Bélaváry Dávidról bővebben: BORBÉLY 2014, 38–41. 
74  FALLENBÜCHL 1967, 220. 
75  SZŰCS 1990, 61–62. 
76  KEREKES 1943, 25. 
77  KEREKES 1943, 256. 
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1602-ben kamarai írnokként kerül a Szepesi Kamara alkalmazásába, ugyanakkor, 

mint Marussi András. Raisz János 1609-ben „kassai” előnévvel kap nemességet 

feleségével, Ugróczi Borbálával együtt. Végigjárva a hivatali „szamárlétrát”, lajst-

romozó, majd segédszámvevő lett (1618), és egészen 1650-ben bekövetkező nyug-

díjazásáig a kamara alkalmazásában marad.78 Bethlen alatt ő az egyik regestrator 

(regisztrátor), azaz lajstromozó, sőt számvevő és kamarai titkár, vagyis főtisztvise-

lő, 1622-ben helyettes levéltárőr is lesz, így a nikolsburgi békét követően quasi 

királyi tisztviselő is, hiszen a Kassán maradt kamarai levéltár helyettes levéltárőre-

ként a király és a fejedelem közös archívumáért felelt.79 

Marussi András személyét az teszi kivételessé, hogy míg az igazgatót és a taná-

csosokat „kicserélte” Bethlen, ő katolikusként is a helyén maradt, és nagy része 

volt abban, hogy Bethlen különösebb nehézségek nélkül vehette uralma alá „új 

országát”. Marussinak éppen 1620-ból, a Bethlen-éra első teljes évéből maradt fenn 

kivételes gondossággal vezetett 134 fóliós számadáskönyve, amely így a felső-

magyarországi „impériumváltás” értékes forrása, hiszen a Bethlen joghatósága 

alatti országrész teljes kamarai bevételeit és kiadásait tartalmazza.80 A számadás 

végén Marussi aláírása és Pegazus-címeres gyűrűspecsétje is szerepel 1621. május 

15-i dátummal.81 A számadást Palaticz János, a Bethlen által kinevezett két taná-

csos egyike korrigálta és nyújtotta be a fejedelmi adminisztrációnak, a kötet végén 

Marussi válaszolt a kifogásokra.82 

Annak, hogy Marussi a fejedelem – ha nem is feltétlen – híve lett és maradt, ta-

lán magyarázatul szolgálhat a saját maga által szerkesztett 1620. évi számadás, 

amelyből kiderül, hogy Felső-Magyarország és a Szepesi Kamara új ura, Bethlen 

Gábor fejedelem (ekkor választott király) kormányzata kifizette neki a királyi ka-

marától elmaradt több éves fizetését, vagyis az 1614 és 1619 (!) közötti évekre 

esedékes járandóságát, terményben és készpénzben, összesen 758 Ft és 50 dénár 

értékben.83 A hatalmas összeggel kapcsolatos eset mögött felsejlik Marussi András 

és Bethlen vezéreinek alkudozása a kamara átvételénél, amikor Marussi az „állás-

interjún” elmaradt jövedelmének kifizetések fejében az új adminisztráció szolgála-

tában is vállalja hivatalát. 

                                                 
78  FALLENBÜCHL 1965, 196. 
79  FALLENBÜCHL 2002, 258. 
80  Rationes super universis Partium Regni Hungariae Superioris proventuum perceptio-

nibus et erogationibus totius annis Millesimi sexcentesimi vigesimi per egregium 

do(minum) Andraeam Marusy de eadem, Camerae Suae Maiestatis Scepusiensis Per-

ceptorem conscriptae – 1620. OSZK Kt. Fol. Lat. 958. Vol. XX. (A forrás kiadása elő-

készületben!) 
81  Actum Cassouiae die 15 Maij Anno 1621. Andreas Marussy manu propria. Papírfelzetű 

gyűrűspecsét. OSZK Kt. Fol. Lat. 958. Vol. XX. f. 134/133r. 
82  Responsiones ad defectus et difficultates Rationum anni 1620. OSZK Kt. Fol. Lat. 958. 

Vol. XX. f. 134/136r-v. 
83  1–11 Junii [1620] Ego perceptor camerae Suae Maiestatis Scepusiensis in rationem 

restantis salarii mei ab anno 1614 usque ad annum 1619 in frugibus et paratis totaliter 

levavi hungaricales 758 d 50. OSZK Kt. Fol. Lat. 958. Vol. XX. f. 84r. 
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8–9. Marussi (Marussy) András kamarai perceptor aláírása és gyűrűspecsétje, 

1622 (OSZK Kt. Fol. Lat. 958. Vol. XX. OSZK Dig. felv.) 

 

Marussi „továbbfoglalkoztatása” rávilágít, hogy milyen nagy szüksége volt Bethlen-

nek jó szakemberekre az elfoglalt területeken, ugyanakkor a Bethlen-adminisztráció 

jogfolytonosságra való igényét is igazolhatja. Marussi egyébként nemcsak elmaradt 

salláriumát kapta meg új uraitól, hanem a hivatalával kapcsolatos feladatainak költ-

ségeire is kiutalt magának a kamarai pénztárból, így 1620. január 10-én 18 Ft-ot 

vett fel 6 napos útjának költségeire, mert Ónodra utazott, hogy részt vegyen Káthai 

János ónodi főkapitányi beiktatásán.84 De Munkácson is volt 1620-ban egy hóna-

pos úton, hogy a munkácsi lovas őrség zsoldját kifizesse. 1620. május 10-én a (fel-

ső-magyarországi) szabad királyi városokba utazott Marussi, május 14-én Eperjes-

re tért a fejedelemhez 4000 Ft készpénzzel.85 Marussi 1620-ban már új uraitól is 

megkapta fizetését, a számadáskönyv egyik lapjának margójára a számadást felül-

vizsgáló és kiigazító Palaticz János kamarai tanácsos jegyezte fel, hogy január 26-án 

40 (kassai) köböl gabonát és 32 Ft készpénzt adott át a kamarai perceptornak.86 

Bár Bethlent képviseli 1622 tavaszán Felső-Sziléziában, hivatali karrierje 1623 

végén megszakad, ismeretlen okból. Utódja, Ványai Illés számadáskönyvében87 

olvasható, hogy Marussi több mint 10 ezer magyar forintot adott át a Kassai Kama-

                                                 
84  Decima Januarii [1620] Ego perceptor suae Maiestatis camerae Scepusiensis in ra-

tionem expensarum itinerariarum cum generosum Dominum Joannem Kathai in ca-

pitaneatum Onodiensem introducisse ibidemquem intra sex dierum spacium… levavi in 

paratis hungaricales f 18. OSZK Kt. Fol. Lat. 958. Vol. XX. f. 87r. 
85  OSZK Kt. Fol. Lat. 958. Vol. XX. ff. 88–89. 
86  Dominus perceptor in rationem salarii sui accepit 26 Januarii in frugibus cub. 40, […] 

flor 32 omissi, Johannes Palaticz m. p. OSZK Kt. Fol. Lat. 958. Vol. XX. f. 35r. 
87  Camera Cassioviensis – per generosum D(omi)num Eliam Vaniay perceptorem et so-

lutorem anno 1625 die 25 Septembris. OSZK Kt. Fol. Lat. 916. (A kassai kamara szám-

adása Bethlen Gábor fejedelem alatt 1624–1625) f2r. A számadáskönyv félig magyar 

fordításban, félig latinul kiadva: A Kassai Kamara Számadása Bethlen Gábor fejedelem 

alatt 1624–1625 címmel: RADVÁNSZKY 1888, 159–208. 
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ra 1623. évi bevételeként a perceptori megbízásból való lemondásakor.88 Marussi 

visszavonult ugyan a hivataltól, de megmaradt Bethlen szolgálatában, 1624-ben őt 

küldi a fejedelem Szádvár és Torna vára átvételére. Ugyanekkor egykori követtár-

sa, Tatay György a királyhoz és a nádorhoz (ekkor: Thurzó Szaniszló) indul tár-

gyalni Bethlen megbízásából, az ügy komolyságát jelzi, hogy az útra 400 Ft-ot 

utalnak ki neki a kamarai pénztárból.89 Marussi, Ugocsa vármegye egykori assesso-

ra, 1626-ban Abaúj megyében is elnyeri a táblabíróságot.90 Ugyanebben az évben 

Kassán Bethlen és Brandenburgi Katalin menyegzőjét nászverssel – amelyben 

Bethlent és menyasszonyát országuk, vagyis Erdélyország és a Magyarországi 

Részek nevében – köszönti.91 A menyegző helyszínéből – illetve abból, hogy a 

nászvers a felső-magyarországi és a Magyarországi Részekhez tartozó vármegyé-

ket nem különbözteti meg (Comitatus ex partibus Hungariae) – kitűnik, hogy Ma-

russi András a Bethlen uralma alatti Felső-Magyarországot is a Partiumhoz tarto-

zónak ítéli, Felső-Magyarország mint önálló entitás neve nem jelenik meg a fejede-

lem joghatósága alatti területek között. 

Hogy Marussi András, aki korábban két jászói prépostot, így hetesi Pethe Már-

tont és Mikáci/Migazzi Miklóst (egyébként a felső-magyarországi protestánsok 

ellenségeit) is patrónusaként tisztelte,92 „két vasat tartott a tűzben”, de legalábbis 

nem szakította meg kapcsolatait a király hűségén maradt területekkel, joghatósá-

gokkal, intézményekkel, így a jászói konventtel sem, igazolja, hogy 1623-ban 3400 

Ft-ért zálogba veszi Debrőd (ma: Debraď, Szlovákia) falut birtokosától, a jászói 

Keresztelő Szent János premontrei konventtől, illetve gersei Pető Ferenc jászói 

préposttól, majd 1624-ben, bemutatván a záloglevelet, Bethlen Gábortól kap feje-

delmi jóváhagyást az ügyletre, annál is inkább, mert Marussi még hivatalnokként 

saját pénzéből hitelezett a nehéz helyzetben lévő kamarának. Végül 1627-ben, a zá-

logösszeget megemelve, Bethlen ismét megerősíti egykori hivatalnokát a debrődi 

                                                 
88  [1624] Eroguntur hic in perceptum floreni illi hungar(icales) decios mille, quadringenti 

et viginti septem, ad denarum 55, qui per praedecessorem meum Egregium Andream 

Marussy tempore resignationis officii perceptoratus in paratis manibus meis assignati 

et ex rationibus A. 1623 iam exhibitis ommissi sunt. Id est hungar. Fl 10.427 d 55. 

OSZK Kt. Fol. Lat. 916 f. 2r.; RADVÁNSZKY 1888, 163. 
89  1624. Jussu et mandato suae Serenitatis egregio domino Andreae Marussi ad arces 

Zadvara et Thorna occupandas misso ratione expensarum itinerariarum fl. 12. […] 

1624. In arduis suae Serenitatis et Regni negotiis ad Caesaream maiestatem et Palati-

num Regni Hungariae Generoso domino Georgio Thathai expedito ex benigna suae 

Serenitatis commissione expensarum itinerariarum nomine fl. 400. RADVÁNSZKY 1888, 

187–189. 
90  Történelmi Közlemények Abaúj-Torna Vármegye és Kassa Múltjából, 4. 1913/2. 112. 
91  Thalassio nuptialis Serenissimo Principi… votis laetis faustisque acclamata a regno 

Transylvaniae partibusque Hungariae cum ingenti totius Christianitatis hilaritate Cas-

soviae 26. Febr. Anno 1626. MARUSSI 1626, címlap. 
92  GYULAI 2017. 
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birtokban.93 Bethlen 1627. évi Kassán kiadott adománylevelét, Marussi Pegazus-

címerére alludálva, Marussi művészi elhivatottságáról szóló, költői ihletésű arenga 

vezeti be,94 amelynek megfogalmazásában maga a költő is segített Bethlen kancellá-

riáján. Az oklevélben a fejedelem utal arra, hogy hivatalnoka, akit költői erudíciója 

segített kamarai megbízásához, az ő adminisztrációja előtt már három királyt és csá-

szárt, úgymint Rudolfot, Mátyást és II. Ferdinándot is hasonló odaadással szolgált. 95 

Marussi élete utolsó éveiről keveset tudunk, Lósy Imre egri püspök 1634. feb-

ruár 2-án Jászón tartott beiktatásán a források szerint részt vett Marussy András és 

János.96 Tudjuk, hogy a kassai Marussi András fivére, János 1626-ban az akkor 

Jászón székelő egri káptalan jegyzője volt, és ő küldte el 1626-ban régi barátjuk-

nak, Féja Mátyás szendrői provizornak fivére Kassán megjelent nyomtatványát, 

amelyet Bethlen Gábor menyegzőjére írt.97 A fivéreknek Jászón közös tulajdonú, 

feltehetően zálogban bírt kúriája volt, amelyet 1631-ben gersei Pető Ferenc jászói 

prépost elzálogosított Pyber János egri püspöknek és unokaöccseinek, majd később 

tőlük Lósy Imre egri püspök veszi meg az értékes ingatlant.98 Nem valószínű, hogy 

Marussi András 1634-ben még élt, valószínűleg fia lehetett, aki Jászón az egyházi 

előkelőségek és a helyi elit soraiban részt vett a beiktatási ceremónián, 1646-ban 

ugyanis Jászón armalista nemesként írnak össze egy Marussi András nevű személyt 

Abaúj vármegye nemesi összeírásában.99 
 

* 
 

Marussi András, aki alig 3 évig volt Bethlen kassai kamarájának perceptora, látszó-

lag nehézségek nélkül került át a fejedelem kamarai adminisztrációjába, versei 

azonban inkább békevágyról, mintsem új uralkodója iránti feltétlen hűségéről val-

lanak. A kéziratban maradt alkalmi költemények mellett egyik hivatali írása is po-

                                                 
93  Bethlen Gábor, Kassa, 1624. márc. 2. és Kassa, 1627. jan. 12. EKK № 11.147/a–b és № 

12.51. (MNL OL F. 1. Gyulafehérvári káptalan levéltára, Libri regii, XIII, XIV. és 

XLII. f. 42.) Vö. GYULAI 2011/b, 212–213, 216. 
94  GYULAI 2010/b, 549–550. 
95  Quibus animis tui dotibus et poetica facultatis eruditione id efficisti, ut in Cameram 

Cameram Scepusiensem adscitus, laborioso Perceptoris officio decoraveris, quo in 

munere cum Regno Hungariae, tum augustis quondam Romanorum Imperatoribus et 

Regibus Rudolpho et Matthiae defunctis, nec non Ferdinando Secundo, ac etiam Nobis 

toto eo temporis decursu, quo praelibato in officio fungebaris, quam fidelem et lauda-
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96  Századok, 34. 1900. 459. 
97  MARUSSI 1626. Az OSZK Régi Nyomtatványok Tára példányának címlapján olvasható 
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zíciójának árnyoldalait sejteti. 1620. évi számadásait, illetve tevékenységét ugyanis 

megbírálták felettesei, főként a rationum magister, aki nem lehet más, mint a hozzá 

hasonlóan régóta a kamaránál tevékenykedő Than János. Marussi számadáskönyv-

ének utolsó két oldalára írta be a kifogásokra adott válaszát,100 amelyekben elismeri 

bizonyos tévedéseit, ezeket azonban nem szántszándékkal követte el, hanem a za-

varos körülmények miatt, mivel hivatali kötelezettségeit az összevisszaság jellem-

zi, egyrészt rengetegszer kell utaznia, másrészt a kamarával szomszédos fejedelmi 

udvar is sokféle megbízást ad neki, egyébként a hiányzó összeget majd beveszik a 

jövő évi számadásba.101 Ugyanakkor Marussi öntudatosan utasítja vissza elöljárói 

további vádjait, mondván: a fiú sem viseli atyja jogtalan tetteinek terhét, és a szol-

gát sem büntetik meg, ha nem tudja, mit akar az ura, és nem is teszi meg, sőt az 

ország igazságszolgáltatása és ősi alkotmánya is azt mondja: azokat, akik nem ér-

tenek egyet [a bűnnel], és nem vesznek részt benne, nem lehet ugyanúgy büntetni, 

mint a bűnöst.102 Egy másik, 700 Ft-os hiánnyal kapcsolatos kifogást is megalapo-

zottnak tart Marussi, ez azonban nem az ő hibája, hanem korábbi főnökeié, akik 

ráadásul el is titkolták, így nem őt, hanem azokat kellene hibáztatni, egyébként 

ezek már napjaikat és számadásaikat is bevégezték, és az alvilág egyik bírája, Aia-

kosz forgatja ide-oda a hamvaikkal teli urnákat,103 védekezik az antik irodalomra 

való utalással a megvádolt hivatalnok.104 

Azt állítja, hogy nem volt tudomása a kifogásolt visszaélésről, feltételezhetően 

arról, hogy ugyanazt az összeget kétszer is kifizették a kamarai pénztárból, ugyanis 

szerinte (Bethlen adminisztrációjában) a perceptor feladata a korábbiakhoz képest 

igencsak megváltozott, sokszor kell követségbe mennie, zavaros dolgokkal kell 

foglalkoznia, figyelmét olyan dolgok kötik le, amelyek azelőtt nem voltak szokás-

ban. Ráadásul, ha ott lett volna, amikor a visszaélést elkövették, vagy tudott volna 

róla, akkor sem engedelmeskedett volna egyszerre két utalási megbízásnak. Ezért 

                                                 
100  Responsiones ad defectus et difficultates Rationum anni 1620. OSZK Kt. Fol. Lat. 958. 

Vol. XX. f. 134/136r-v. 
101  Quod ad defectus primi et tertii articulorum attinet, illi omnes pro solidis defectibus 

recognoscuntur, iique vero et indubitate non spontanea deliberationi et pronae volunta-

ti ascribendi, verum statui rerum perturbationi, sursum deorsumque diffluentibus officii 

mei occupationibus, in tanta nimirum nunc itinerarum diversorum emensione, nunc Au-

lae vicinissimae multiplicibus postulavit imputandi sunt. Quos omnes scilicet F. 863 d 

17 rationes sequentes anni 1621 continebunt. OSZK Kt. Fol. Lat. 958. Vol. XX. f. 

134/136r. 
102  Responsiones ad defectus et difficultates Rationum anni 1620. OSZK Kt. Fol. Lat. 958. 

Vol. XX. f. 134/136r-v. 
103  [q]uod nimirum quem errorem primarii mei (absolutam dando commissionem) texue-

runt, eum non mihi, sed ipsis imputare velit, qui iidem iam et dies suos et rationes suas 

extrema clauserunt meta, et eorum iam versat et reversat Aeacus urnas. OSZK Kt. Fol. 

Lat. 958. Vol. XX. f. 134/136v. 
104  [a]ut si quis posita iudex sedet Aeacus urna, / in mea sortita uindicet ossa pila. PRO-

PERTIUS: Elegiae, IV. XI. 19–20; [i]mmensis urnam quatit Aeacus urnis. STATIUS: Sil-

vae. II. I. 219. 
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méltányos és jogszerű elbánást kér magára nézve a számvevőségi mestertől, kéri, 

hogy mérlegelje ártatlanságát mások hibájával szemben.105  

Marussi feltételezhetően megkapta feletteseitől a méltányos eljárást, sőt Beth-

lentől még többet is, hiszen a fejedelem megerősítette egykori hivatalnokát értékes 

zálogbirtokában, és így birtokos nemessé tette, sőt a fejedelem bizonyosan olvasta 

is Marussinak az ő menyegzőjére írt nyomtatványát, ugyanakkor kassai hivatalnoki 

karában 1623 végétől már nem számíthatott a katolikus tisztviselőre. 

 

 

10. Marussi András autográf válasza a kamarai számadással kapcsolatos  

kifogásokra, 1621. Részlet (OSZK Kt. Fol. Lat. 958. Vol. XX. OSZK Dig. felv.) 

                                                 
105 Ego penes timorem Dei fateor, me secundario solvere iis superstitibus penitus latuisse, 

vel per ablegationes frequentes, vel per turbulentas occupationes ac insolitas antea 

perceptoris distractiones, alias si vel adfuissem, vel praesens cognovissem, nunquam 

binae commissioni paruissem. Tandem ego, ut generosus Dominus Magister Rationum 

meam innocentiam praeponderet illorum errori, Jus et Aequum ego et Rationes obnixe 

postulamur. Andreas Marussy. OSZK Kt. Fol. Lat. 958. Vol. XX. f. 134/136v. 
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