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Adalékok a Partium fogalmához 挑 A Partium szó 
fogalombQvülése az 1683-as kassai gy_lésen

A Partium kifejezés az 1570-es speyeri egyezmény1 óta a partium regni Hungariae kife-
jezésbQl vett Magyarország részeire utalt, azon tiszántúli területeket értve alatta, melyek 
Erdélyhez tartoztak.2 Ezt a fogalmat kifejezetten az Erdély nyugati határán húzódó várme-
gyék területi változásainak sajátságaira értették, amely közigazgatási, adózási, katonai, vagy 
a tényleges birtoklás szempontjából az évtizedek során folyamatosan változó területiséget 
mutatott. A Partium szó tehát ezen esetben „nem rögzült területeket” jelentett, melyek az 
országrész nyugati határán húzódtak. Ugyanez a fogalmi párhuzam figyelhetQ meg Thököly 
Imre felsQ-magyarországi fejedelemségének elsQ országgy_lésén a szóhasználatban is. Az 
1682. augusztus 10-én kelt athnámé értelmében Thököly Közép-Magyarország és a hozzá 
tartozó részek uralkodója,3 de a vármegyéket nem sorolták fel, így Thököly fejedelemsé-
gének határai nem lettek kijelölve, ezzel a szerzQdéslevél lehetQvé tette a nyugati irányú 
terjeszkedést.4 A fejedelem, Thököly Imre, 1682 decemberében szétküldte a meghívókat a 
kassai országgy_lésre.5 Amikor a nótárius Rosa Mihály 1683 januárjában összeírta a felsQ-
magyarországi rendek gy_lésének actáiba6 az országgy_lésre érkezett vármegyék képvi-
selQit, a vármegyék közt egyértelm_en kezelték, hogy a felsQ-magyarországi tizenhárom 
vármegye feletti fejedelemséget nyerte el Thököly, melyek a következQk: Szatmár, Ugocsa, 
Szabolcs, Bereg, Ung, Zemplén, Abaúj, Torna, Sáros, Borsod, Szepes, Gömör, Heves-
(KülsQ-Szolnok). E tizenhárom vármegye mellett a jegyzQkönyv felsorolása öt partiumi 
vármegyét tüntet fel, Comitatuum Partium inferiorum cím alatt, mely alsó-magyarországi 
vármegyék képviselQi szintén részt vettek a gy_lésen: Nógrád, Árva, Liptó, Hont, és az 
egyesült Pest, Pilis, Solt.7 (A késve érkezQ – de felsorolásba már nem iktatott – Zólyom 
vármegyével hatra egészül a képviselt partiumi vármegyék száma.8) Ezen Partium Thököly 
fejedelemségének nyugati peremén húzódó alsó-magyarországi vármegyék – a Garamig –, 
melyek nem tartoztak jogilag a fejedelemség tizenhárom vármegyéje közé, de a fejedelem 
birtokába jutottak, területük „nem rögzülten”, de katonai, hadi tekintetben Thököly uralma 
alá kerültek. Ezért ezeket a fejedelemség nyugati határán húzódó vármegyéket az erdélyi 
analógiát követve, partiumi vármegyékként jelölték meg, és a jegyzQkönyvbe is így vezet-
ték be. S ez a Partium kifejezés véletlen sem esik egybe az erdélyi Partium területeivel, pe-
dig egy vármegye akár azonos is lehetne: nevezetesen Szatmár vármegye, amely Erdélynek 
partiumi területe volt, de Thököly fejedelemségének már nem. Az Erdélyhez területileg 
nem rögzült Szatmár vármegye, Thököly fejedelemségének területi részét képezte. Tehát a 
Partium fogalmat kifejezetten, következetesen, a nyugati határ menti, területileg nem rög-
zült vármegyékre értelmezték a 17. században a Partium szót használó kassai országgy_lési 
képviselQk, jog- és törvényalkotók.

JEGYZETEK

1 A speyeri egyezmény az 1570. augusztus 16-án 
II. János magyar király és Miksa magyar király 
közötti egyezmény volt, amely az 1568. február 

17-én megkötött drinápolyi békével együtt jogilag 
rögzítette a fennálló állapotot, amely szerint II. 
János Erdély és a Partium princepse, és rögzítette, 
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hogy Erdély a Magyar Korona elidegeníthetetlen 
része.

2 „Partium = részek. A középkori Erdélyhez 1526-tól 
az 1570–71. évi speyeri egyezményig fokozato-
san, a Habsburgok által is elismerten hozzácsatolt 
néhány közép-magyarországi vármegye és vidék, 
amelyek azonban jogilag sohasem olvadtak egybe 
Erdéllyel. Az Erdélyi fejedelem címében is kü-
lön szerepelt a lat. »partiumque Regni Hungariae 
Dominus« (Mo. részeinek ura), s innen ered a név. 
Területe gyakran változott az Erdélyi Fejedelemség, 
a török és a Habsburg király mindenkori erQvi-
szonyaitól függQen. A 16–17. század folyamán 5 
vármegye: Kraszna, Közép-Szolnok, Bihar, Zaránd, 
Máramaros és KQvár vidéke, valamint a lugosi és 
karánsebesi kerület alkotta törzsterületét.” Magyar 
történelmi fogalomtár II. kötet, szerk. Bán Péter, 
Gondolat, Budapest, 1989. 96–97.
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