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A PONYVÁSSZEKÉRTÖL A KÖZJÓ SZOLGALATÁIG 
Thököly Sebestyén pályafutása 

„Te vagy a mi Józsuenk, ki Győr bástyáiba Sohwarzenberggel és más vitéz 
bajtársakkal csodálatosan és minden emberi erőt túlszárnyaló bátorsággal be
hatoltál, mint Józsue Jerikó városába." — írta Kecskés János a Pálffy Miklós
nak küldött -dicsőítő levelében Győr visszafoglalása után, 1598. április 20-án.1 

E „más vitéz bajtársak" között volt Thököly Sebestyén is, aki az itt tanúsított 
vitézségéért kapott bárói rangot.2 Ismerve Thököly Sebestyén üstökösszerű 
kereskedői pályafutását, joggal feltételezhetjük, hogy a győri csatában való 
részvétel pusztán csak ürügyül szolgált Rudolf királynak és a Magyar Kama
rának arra, hogy az udvari költségvetést igen nagy pénzekkel kisegítő-nemes 
polgárt végre „kifizessék". 

Thököly hőstettéről sem a győri csatát megéneklő, dicsőítő költeményekben, 
sem a korabeli memoárirodalomban nem olvashatunk — igaz, ezekben a mun
kákban Schwarzenberg és Pálffy neve mindenki másét elhomályosította. Thö
köly Sebestyén azonban — noha hőstettéről nem készültek krónikák, s valószí
nűleg ilyeneket nem is hajtott végre — nem csak részt vett a győri ütközetben, 
hanem — ahogy azt az alábbiakban látni fogjuk — jóval tudatosabban is ké
szült a politikai hatalom gyakorlására, mint azt eddig hittük.'5 

Thököly Sebestyén, az 1569-ben még csempészéssel vádolt és ezért lefogott 
kereskedő/1 az 1570-es években már igen nagy vagyonnal rendelkezett. 1572-ben 
nemességet kapott, de immáron megnemesedve is folytatta, sőt egyre szélesí
tette kereskedelmi tevékenységét. Nagyszombati polgárként vámmentességet 
élvezett a neve alatt kivitt és behozott áruk után, természetesen csak abban 
az esetben, ha az áruk a saját tulajdonát képezték és azt esküvel bizonyította.5 

így volt ez 1575-ben is, amikor az Ausztriai Kamara, tartván az uralkodónak 
fizetett vámok csökkenésétől, az esküszöveg szigorításával próbálta a kereske
dők vámszabadságát korlátozni. Thökölyt is bevádolták, akit a Magyar Kamara 
védett meg; „mivel Thököly, aki különböző helyeken nagyban kereskedik 

1 Jedlicska Pál: Ada tok erdődi bá ró Pálffy Miklós, a győr i hősnek életrajza és ko rához . 
1552—1600. Eger, 1897. 502—503. o. V.o. : Mohi Antal: Győr eleste és visszavétele, 1594—1599. Győr, 
1913. 110. o. 

2 Nagy Iván : Magyarország családai cz ímerekke l és nemzedék i t áb lákka l . XIV. k. Pes t , 1865. 
285. o. V.o . : Zimányi Vera: Thököly Sebes tyén ke reskede lmi tevékenysége . Történelmi Szemle 
(TSz) 1984. 1—2. 65. o. 

3 V.o. : Régi m a g y a r köl tők tá ra . XVII. sz. 1. A t izenötéves háború , Bocskai és Bá thor i Gá
bor k o r á n a k köl tészete . (Sajtó alá r end . : Bisztray Gyula, Klaniczay Tibor, Nagy Lajos és 
Stoll Béla) Bp. , 1959.; Gr. I l lésházy Is tván n á d o r följegyzései 1592—1603; Magyar Tör téne lmi E m 
lékek. MHH Scr ip tores , VII. (Kiadja: Kazinczy Gábor) Pest , 1863. 52—55. o. ; Baranyai Decsi János 
m a g y a r his tór iája (1592—1598). Bp., 1982. 376—381. o.; Istvánffy Miklós: A m a g y a r o k tör ténetéből . 
Bp. , 1962. (Kiad. : Juhász László—Székely György) A XXXI. k ö n y v b ő l : Győr t visszafoglal ják a 
tö rökök tő l . 419—425. o. 

4 Angyal Dávid: K é s m á r k i Thököly I m r e (1657—1705). Bp., 1888. 5. o. 
5 Zimányi: i. m. 62. o. 
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(magnum questum per diversa loca exercet) nem tud mindig személyesen árui 
mellett lenni, amelyeket a Dunán szállít, és esküt tesz arra, hogy azok az áruk, 
amelyeket szállít, az övéi, és nem mások árui [...], a bécsi inspektor és a po
zsonyi harmincados vámcédulája mellett szervitorainak saját kezével és pecsét
jével megerősített bizonyságlevelet fog adni arról, hogy ezek az áruk a sajátjai 
és nem másoké.6 

Thököly kezdetben talán valóban csak marhával, de később mindennel keres
kedett, amiből haszon származott : így lóval, borral, az importcikkek közül posz
tóval, ruházati cikkekkel. A fentebbi kamarai ügy során, a tőle elkobzott, 
sapkával és saruval teli két hordócska is azt bizonyítja, hogy kereskedőnk 
ezeket a szerényebb cikkeket sem vetette meg, amelyek persze nagy hasznot 
hozhattak, ha nagy tételben kereskedtek velük. Ugyanezen ügyhöz kapcsolódó 
másik kamarai fogalmazvány Thököly egyik kereskedelmi ügyletének volu
menére derít fényt: mivel az említett ügy kapcsán Bécsben 1575-ben el is fog
ták, sőt kezességen tartották, áruit a budai pasa a nála hitelben lévőkkel együtt, 
mintegy 30 000 Ft értékben, lefoglalta.7 Thökölynek azonban később sikerült 
ezt a valóban nagy értékű árukészletet visszaszereznie. 

Kereskedelmi kapcsolatai szinte az egész országot behálózták. A kamarai 
iratok tanúsága szerint üzleti kapcsolatokban állt a debreceni Tar Istvánnal, 
aki szintén országos jelentőségű kereskedő volt. Thökölynek Tar felé 1578-ban 
10 000 forintnyi követelése állt fenn.8 Nyilván már korábban is voltak kapcsola
tai más debreceni polgárokkal is. Erre utalnak a városi jegyzőkönyvek 1569. és 
1570. évi bejegyzései, miszerint Thököly Sebestyénnek már ekkor volt Debre
cenben állandó szolgája — túri (de Thwr) Literátus Pál —, aki ura kereskedel
mi, pénzbeli ügyleteit intézte.9 

A legjövedelmezőbb azonban kétségkívül a marhakereskedelem volt, hiszen 
ebbe, a nagy profit reményben, az országos nagyurak jó része — például Dobó 
István, Zay Ferenc, Nádasdy Tamás nádor, majd a Zrínyiek — ás bekapcsoló
dott.10 A főnemesek állat- és borüzletei majdnem mindig nagy tételben folytak; 
Nádasdy Tamás tiszttartói a század közepén egy-egy alkalommal több száz állat 
ügyében jártak el és 1000—2000 Ft közötti borüzleteket bonyolítottak le.11 

A század végén a marhaexport a stomfai harmincad-számadások szerint a hazai 
kereskedők, elsősorban a nagyszombatiak, közöttük Thököly kezében volt. Arra 
a tényre, hogy Nagyszombat a nyugatra irányuló kereskedelemnek és kereske
dőknek mennyire volt központja, például szolgálnak Révay Mihályné szavai: 
„ha csak egy pénzre szükségük volt is (az uraknak), azonnal Szombatba mentek 
az búzával".12 Az itt kivitt évi több ezer marhának majdnem 50%-át a nagy-

6 Uo. 63. o. 
7 Uo. 
8 Uo. 64. o. 
9 Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei, 1568/69. (Szerk. : Rácz István) Debrecen, 

1987. 297/3. ; 321 8. ; 1570. 58/1. Kassán a városi jegyzőkönyvekben nem találtam Thököly nevének 
korai említését. OL, Ft. C 796—797. 803. Kassai polgárokkal 1597-től bonyolódik Thököly adóssági 
ügyekbe, amelynek értelmében a polgárok javait az ő számára lefoglalni efrendelték. Kassa 
Város Levéltára Schwarzenbachiana, Missiles, No. 4715. ; Archívum Secretum, DD. Thököly, No. 
l , 2. 

10 Magyarország története 1526—1686. (Főszerkesztő: Pach Zsigmond Pál) III. k./l. Bp., 1985. 
328. o. 

11 Maksay Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén. (Szerkesztette és a 
bevezető tanulmányt írta Maksay Ferenc) Bp., 1990. I. k. 28. o. 

12 Deák Farkas: Magyar hölgyek levelei. Magyar levelestár. Pest, Bp. 1861—1879. II. k.', 34— 
35. o. Idézi: Maksay: i. m. 28. o. 
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szombatiak exportálták.1'5 Nem véletlen, hogy a század utolsó harmadában a 
harmincadmentességek adományozása egyre szélesebb körű gyakorlattá vált, 
s éppen a legnagyobb tőkével rendelkező kereskedők, Henckel Lázár lőcsei, 
később bécsi, Thököly Sebestyén nagyszombati, Tar István debreceni kereskedő 
a Magyar Kamarának szállított komoly mennyiségű áru fejében harmincad-
mentességre szóló engedélyeket kaptak.H 

Thököly olyan nagy volumenű és energikus kereskedői tevékenységet folyta
tott, amely mellé pénzkölcsönzés is párosult, hogy másfél-két évtized alatt 
mintegy az ismeretlenségből az ország előkelőségei közé tornázta fel magát. 
Kereskedői ambícióit továbbra is fenntartva, a nemesség mellé immár valódi 
nemesi birtokra is vágyott. Egész pályafutását végigtekintve három fő vágya 
rajzolódik iki előttünk: a vagyonszerzés, a dinasztiaalapítás és bekerülni az 
országos nemesek közé, mely egyúttal a politikai hatalom gyakorlását is jelen
tette. A pénz, illetőleg tőkeszerzés csak eszköz, elengedhetetlen alap volt egy 
nemesi birtok megvásárlásához, mely nélkül nehezen remélhetett volna elő
kelő házasságot, nagyreményű családalapítást. Ez volt a feltétele annak, hogy 
országos nemességet, vagy méltóságot nyerjen. Pénzt már eleget szerzett ahhoz, 
hogy a korabeli Magyarországon „igazi vagyont", egy nemesi birtokot is ve
gyen, mely azután kellő alap a további célok eléréséhez. Az első kiszemelt 
nagybirtok VörÖskő volt. A Fuggerek erre kölcsönt vettek fel, s miután nem 
tudták visszafizetni, 1578-ban 100 ezer talléron eladták a birtokot Thököly 
Sebestyénnek.15 Rudolf király azonban ezt az adásvételi szerződést nem hagyta 
jóvá. Kereskedőnk belenyugodott a döntésbe, s újabb birtokot, Késmárkot és a 
savnyiki uradalmat célozta meg. E birtokok Laszki Albert tulajdonában,16 tény
legesen Rueber János felső-magyarországi főkapitánynál voltak már évek óta 
zálogban, melyeket most Thököly 42 ezer Ft-ért váltott meg a maga nevére.17 

A zálogszerződésből hosszadalmas és bonyolult ügy lett: az új zálogbirtokos a 
késmárki és a savnyiki uradalmat kezéhez vehette, de Késmárk várát és a 
várost nem. Mind Rudolf király, mind Rueber a Lengyelországhoz közel fekvő 
várost, illetve várat véghelynek tekintette, s így jobbnak látta, ha az az evangé
likus kereskedőé helyett továbbra is császári kézen marad. Az ügy bonyolult
ságára jellemző, hogy Thököly mindent és mindenkit megmozgatott; kopogta
tott a kalocsai érseknél, az egri, a veszprémi, a váci püspöknél, akik érdekében 
valóban fel is léptek: folyamodványt nyújtottak be Rudolfhoz.18 Ernő főherceg 
is, aki Thökölynek szintén nagyon le lehetett kötelezve, folyton-folyvást sür
gette a császárt a pozitív döntés érdekében. 

Thököly a nemesi birtok megszerzésével egy időben a dinasztiaalapításhoz is 
hozzálátott; gondosan kiválasztotta menyasszonyát, nagylucsei Dóczy Gábor 
leánykáját, Zsuzsannát — egy nagynevű, ősi család sarját, kinek révén azután 
rokonságba került a Thurzókkal, a Nyáriakkal, a Homonnayakkal, a Forgáchok-

13 Pavel Horváth : Die Viehausführ aus der Südwest-Slovakei in die europäischen, österrei
chischen und böhmischen Länder während des Fünfzehnjährigen Kriegs. Der Aussenhandel Ost
mitteleuropas 1450—1650. (Hrsg. Ingomar Bog) Wien. 1971. 507.. 510. o. 

14 Magyarország története, i. m. 311. o. 
15 Károlyi Arpád : Thököly Sebestyén megszerzi Késmárkot. I. közi. Századok, (Sz.) 1878. 71. o. 
16 Laszky Jeromos, János király egykori vajdája birtokolta e területeket. Laszky a savnyiki 

apátság szepességi földjeit is kisajátította. Fia. Laszky Albert házasságával a hatalmas Serédy-
vagyont is megkaparintotta. Maksay: i. m. 16. o. 

17 Károlyi: i. m. 73. o. 
18 Uo. II. közi., 177. o. 
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kal és más családokkal. Nem tudhatjuk, hogy az özvegy, már korosodó Thököly 
— aki ekkor legalább 40 éves volt — mennyire vonzódott a fiatal, alig 15 éves 
leánykához, mindenesetre alaposan körültekintve választotta őt ki. Zsuzsanna 
házassági motívumait még kevésbé ismerhetjük, mindenesetre, híven a kor 
szokásához, ez sem volt szerelmi házasság, vagy legalábbis nem ez volt a döntő 
motívum. E két ember kapcsolatára mégis inkább a megértés lehetett a jellemző: 
a késmárki betegeket és szegényeket odaadóan ápoló, jólelkű Dóczy Zsuzsanna19 

szerethette és becsülhette nagyratörő férjét, hiszen mintegy 16 évi házasságuk 
alatt tizenhárom gyermeket szült.'-*0 

Thököly fölöttébb szerette volna lakodalmát a frissen szerzett késmárki vár
ban megtartani, ehelyett azonban kénytelen volt az ottani városházával beérni, 
ugyanis a várkastély és a város kapui Rueber őrségével voltak megrakva.21 

Nagy szégyen érte őt, különösen az országos méltóságokat viselő rokonság előtt 
restelkedhetett. 

A kortársak által felettébb „erőszakosnak" és „kevélynek" nevezett Thököly22 

kellőképpen méltányolta ezt az előkelő házasságot. Az uralkodónak 1582 január
jában írott panaszlevelében a „királyi kincstárnak sok ízben és hasznos szol
gálatai" mellett főleg neje családjának régi származását említette föl: „Felesé
gem régi, előkelő családból való. kihez nem illik, hogy egyik helyről a másikra 
hurczoljam, s idegen hajlékban tartogassam, oly tűzhely kell énnekem, melyet 
magaménak mondhatok — s ha ezt fölséged birodalmában föl nem találhatom, 
kényszerítve leendek másutt keresni. Megbocsásson fölséged, hogy lelkem fáj
dalmát [...] ily őszintén kitárom."'-:l Az efféle, uralkodónak szóló burkolt fenye
getés egyáltalán nem volt szokásos az udvari körökben, még abban az esetben 
sem, ha ez időben a Pozsonyi és a Szepesi Kamara jó nagy összeggel tartozott 
is Thökölynek. Ernő főherceg sem volt kevésbé lekötelezve neki: 1580-ban is
mét kénytelen volt 12 315 forint kölcsönt felvenni tőle a végek ellátására.2'1 A le
vél „lázadó" hangvétele egyszerre vet fényt az udvar anyagi kiszolgáltatott
ságára és a frissen, saját erejéből felkapaszkodott, de mágnásrokonságával 
megtámogatott „homo no vus" mérhetetlen büszkeségére, öntudatára és becsvá
gyára. 

1582-ben Rueber és Thököly egyességet kötött a késmárki vár átadásáról, a 
császár azonban ezt sem hagyta jóvá. Thököly látszólag belenyugodott a vere
ségébe, de valójában régi kérelmének felújításával egyfajta bumerángként 
ütött vissza; „Megnyugodtam fölséged határozatában, mert látom, hogy föl
séged Késmárkot végház gyanánt tekinti, s megegyeztem Ruber urammal, jo
gomat ráruházván s nem gondolván azzal, hogy 9000 forintot vesztek, s csalá
dommal mintegy száműzetem. De éppen amiatt, hogy nőm az ország egy nagy 
családjából való, s amiatt is, hogy mióta Vöröskő vételét sürgetem, 50 ezer 
forintnál többet adtam ki, kérem fölségedet, engedje meg nekem mint magyar-

19 V.o. : Angyal: i. m . 6. o. Bruckner Győző: K é s m á r k és a Thököly-csa lád . Közlemények 
Szepes vá rmegye múl t jából , 1909. 12. o. 

20 Nagy Iván : i. m. 288. o. 
21 Károlyi: i. m. I. közi., 75—76. o. 
22 Laszky Alber t Thökö ly t o lyan e m b e r n e k nevezte , ki „ rosszabb a zsidónál"— Laszky p e r 

sze ellensége volt Thökö lynek . Ruebe r J á n o s n a k sem volt túl jó vé l eménye po lgárunkró l , s 
utódja. Nogaroll i F e r d i n á n d kassa i főkap i t ány is igen e rőszakos e m b e r n e k nevezte a főherceg
nek küldöt t je lentésében, v . o . : Károlyi: i. m . III. közi., 267., 273. o. 

23 Károlyi: i. m. II . közi., 178. o. 
24 Uo. 179. o. 
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nak, s hív alattvalójának Vöröskő megszerzését. [. ..] Ha fölséged kérésemnek, 
a mint remélem, helyt adni méltóztatik, bizony elkísérem fölségedet, hogy 
udvara fényét növeljem jól fölszerelt szolgáimmal a jövendő országgyűlésre".-15 

Thököly ismét felesége ősi családjával és saját adujával, gazdagságával érvelt 
az uralkodó előtt. A királynak felajánlott „fényes kíséretet" Thököly komolyan 
gondolta, hiszen egész életében erre vágyott — pompás kísérettel bevonulni az 
országgyűlésre. A nagyhatalmú német-római császárnak és királynak azonban 
ilyent csak egy gőgös „homo novus" írhatott. Rudolf Thököly „huszárvágására" 
nem tehetett egyebet, minthogy odaadja Késmárkot, hiszen a vöröskői ura
dalom sokkal nagyobb és fontosabb volt a késmárkinál. Nogarolli Ferdinánd 
aligha tévedett Thökly megítélésében, amikor a következőket jelentette Ernő 
főhercegnek a Laszky-féle akció idején: Thökölynek szerényebben és okosabban 
kellene [Laszkyval] bánnia. Thököly igen erőszakos ember, nagyra tartja magát, 
kevély, oktalan zsarnok, akit általában gyűlölnek a városon kívül és belül, míg 
Laszkyt bálványozzák. Szabadabban beszél ő fölségedről is, mint illenék, s vele 
is nagy hangon kezdett szólni.'-"' 

Rueber Jánosnak 1584-ben bekövetkezett halála újabb bonyodalmakhoz ve
zetett; az uralkodó azon hűséges embere halt meg, aki még vissza tudta volna 
váltani Thökölytől a fontos, Lengyelországgal határos birtokot, illetve várat. 
Laszky nem akart belenyugodni Késmárk elvesztésébe és a polgársághoz for
dult; fellázította őket Thököly ellen. Ez az az eset, amelynek kapcsán Nogarolli 
kassai főkapitány erőszakosnak nevezte a város földesurát. Thököly minden
esetre nem esett kétségbe: megvédte magát, de gondja volt arra is, hogy királyi 
védelmet kérjen. A város és a várúr közötti küzdelem az utóbbi javára dőlt el: 
1586-ban Nogarollival együtt elűzték Laszkyt és a polgárságnak be kellett 
szolgáltatnia a fegyvereit.27 A királyi városnak a szabadságával kellett fizetnie 
„engedetlenségéért" ; Thököly saját bíráskodása alá vetette a várost és a tiszt
ségviselők választásába is beleszólt. A várúr igazi földesúrként regnált a sze
rencsétlen városon; a polgárság kötelezte magát arra, hogy földesura vendégeit 
elszállásolja, s nemesi felkelés esetén urát lóval, kocsival és pénzzel is segíti — 
mintha földesúri alattvalók lettek volna. A kereskedő-földesúr saját érdekeit 
maradéktalanul érvényesítette: az iparosok ingyen dolgoztak az úr számára, a 
város köteles volt ura boraiból bizonyos mennyiséget eladni, marhái pedig a 
városi legelőkön legelhettek.-'8 Nyilvánvalóan nem csak a saját és háznépe 
szükségletéről, hanem kereskedelmi mennyiségű borról és marháról volt szó. 
Egyéb adatokból is az derül ki, hogy Thököly szinte élete végéig nem adta fel 
a kereskedést. Miért is adta volna fel, hiszen az ország főnemesei is éppen ekkor 
kezdtek el kereskedni — erre a századvégi gazdasági konjunktúra és a tizenöt
éves háború okozta fokozott kereslet egyébként is kiváló lehetőséget biztosított. 

A szerencsétlen város az 1586. január 24-én kiállított reverzálisban bűnösnek 
ismerte el magát, mivel „jogtalanul" fogott fegyvert Thököly ellen.29 Mindezért 
a várúr még 4000 forint kártérítést is kapott. 

25 Uo. 181—182. o. 
26 Károlyi: i. m. III . közi., 272—273. o. 
27 Bruckner 1909.: i. m. 12. o. 
28 Uo. 13. o. 
29 Uo. 
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Thököly nem csak a késmárki várat és a hozzá tartozó birtokot, hanem a 
várost is saját tulajdonának tekintette. Az 1596-ban keltezett végrendeletében M> 

e birtokról — „Arx et civitas Kis-Mark" — ennek szellemében végrendelkezett. 
Thököly mentségére szolgál az, hogy a város földesúri alávetettségét nem ő 
találta ki; Szapolyai Imre, akinek Mátyás király ugyancsak a várat és a királyt 
megillető censust ajándékozta oda, a várost pedig meghagyta a szent korona 
vagyonának, Késmárkot „civitas nostra"-nak mondta, és akként is kezelte.11 

Thököly csak ezt a régi, „bevett" szokást hozta vissza, s harcolt meglehetősen 
vehemens módon a város megszerzéséért, megtartásáért. 

Thököly jól látta, hogy a társadalmi ranglétrán való előrejutásának, a poli
tikai hatalomnak, egyszóval szinte mindennek az alapja a nemesi birtok. Minél 
nagyobb részt kanyarít ki magának ebből a „kincsből", annál hatalmasabbnak 
érezheti magát. Nyilván a szerencsétlen késmárki polgárokat sem azért alázta 
meg, törte meg ellenállásukat, hogy egykori saját polgári voltát feledve úrhat
námságból adjon leckét, hanem mert csak így tudta biztosítani hatalmát a város 
felett. Mivel Thököly a végrendeletében a késmárki és a savnyiki uradalom 
mellett egyéb, nagyobb szerzett birtokot nem említ, nem csoda hát, hogy ezt az 
általa nyilván jól kiépített és kézben tartott uradalmat nem akarta elveszíteni, 
illetve a birtokot szétdarabolni. Thököly a nemesek szabad végrendelkezése 
jogán'1'- nem a kor szokásának megfelelően rendelkezett, azaz a gyermekei 
között nem egyenlő arányban osztotta szét a szerzeményt,11 hanem valójában 
szét sem osztotta: az a birtok felaprózásához, szétforgácsolásához vezetett volna. 
Nemes-polgárunk Késmárkot és Savnyikot a legidősebb fiúra, Istvánra hagyta 
az elsőszülöttség jogán — „ut Arx et Civitas Kis-Mark [...] inter filios suos 
non dividant, sed eas filius suus natu major Stephanus jure primogeniturae 
possideat et gubernat.. .":H Természetesen meghagyta, hogy a regestrumok és 
urbáriumok alapján a többi gyermeke, Miklós és György, valamint Erzsébet 
és Anna egyaránt részesüljenek a jövedelemből. A birtok egységének efféle 
védelme ebben a korban nem volt még szokás.'5 Thököly szinte megelőlegezte 
a XVIII. században elterjedő hitbizományi birtok szellemét, noha abban az 
esetben a tulajdonjogról van szó. 

Nem tudjuk, hogy Thököly erre hol látott, vagy hallott precedenst, minden
esetre bölcs előrelátással igyekezett megakadályozni azt, hogy a frissen és ne
hezen megszerzett birtok kicsússzon, vagy szétfolyjon az utódok kezéből. 
Nem volt még annyi birtoka, hogy mindegyik fiának jutott volna egy-egy gaz
dasági egység. Láthatta feltörekvő kalmártársainál, hogy az apa által szerzett 

30 Thököly Sebes tyén végrendele te á t i ra tban m a r a d t fenn, az Es te rházy-csa lád levé l tá rában 
ta lá l tam meg. Z imány i Vera hívta fel rá a f igyelmemet. OL P 108. Es terházy es. levél tára , Re
pos . 29. Fase. A No. 14—15. 

31 Hruckner Győző: A Thoköly-csa lád k é s m á r k i magánfö ldesurasága . (Bp.), 1925. 8—9. o. 
32 Werbőczy István: T r ipa r t i t um. Par t i s I. Tit. 57.; Kolosvári Sándor—övári Kelemen: M a g y a r 

tö rvény tá r . Werbőczy Is tván H á r m a s k ö n y v e . Bp., 1897. 128—129. o. 
33 Uo. Pa r t i s I. Tit. 40. 106—107. o. 
34 Thököly Sebes tyén végrendele te á t i ra tban . OL P 108. Es terházy es. levél tára , Repos. 29. 

Fase . A. No. 14—15. 
35 A XVI. század végéről i smer t végrende le tekben a földesurak gye rmeke ik között á l t a lá 

ban egyenlő a r á n y b a n osztják szét a bir tokot. E k k o r még nem volt szokás kikötni , hogy a 
legidősebb fiú kezelje a bi r tokot , min t azt Thököly Sebes tyén tet te . V.o. nemes i végrendele
t ekke l i n : Raüvánszky Béla: Magya r családélet és ház t a r t á s a XVI—XVII. században. Bp., 
1879. II . k. E ko rban a Ba t thyány család tag ja inak végrendele te i között sincs a Thökölyéhez ha 
sonló t a r t a lmú . Zimányi Vera szíves közlése. A XVI. század közepéről és a második feléből 
való t e s t a m e n t u m o k r a 1. még Maksuy: i. m. 17—27. o. 
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pénz, vagy egyéb vagyon az utódok kezén hogyan oszlik meg, és ezáltal az éppen 
csak „folyóvá" szélesedett vagyon hogyan fut ismét szét vékonyka patakokká.36 

Thökölynek, mint említettük, Dóezy Zsuzsannától tizenhárom gyermeke szü
letett, akik közül a felnőttkort, legalábbis a végrendelkezés időpontját, öten 
élték meg. Valószínű, hogy a három életben levő fiú közül István, az elsőszülött 
volt a legrátermettebb; őt rendkívül gondosan nevelték, taníttatták. Előbb 
Késmárkon, Lőcsén, majd Sárospatakon tanult és tizennégy évesen a híres 
hittudós, Lám Sebestyén kísérte külföldre, ahol mintegy nyolc évig tanult, 
illetve utazgatott.37 A végrendelet írásakor a fiú éppen Heidelbergben tartóz
kodott, ahol az egyetem rektora kiemelte a görög nyelvben való jártasságát.38 

Tehát István, a kiszemelt majdani családfő valóban főúri nevelést kapott. 
Nincs adatunk arra, hogy a két fiatalabb fiú is hasonlóan gondosan megszerve
zett külföldi egyetemi tanulmányokat folytatott volna. Mindenesetre Sebestyén 
úr jól számított: István ága vitte tovább a családot. 1610-ben örökjogon meg
veszi Késmárkot, majd a gr. Thurzó György nádor leányával kötött házasságá
val megszerzi a hatalmas árvái uradalmat is. Ö már igazi, művelt arisztokrata; 
hatalmas könyvtárat és kulturális központot alakít ki Késmárk várában. 
Azonban gazdagsága ellenére sem felejti el, hogy a vagyont nemcsak gondozni, 
hanem folyton-folyvást gyarapítani is kell. Az 1649-ben írt végrendeletében39 

igen gondosan felsorolja örökölt és szerzett birtokait, házait, szőleit, zálogos 
javait, meghagyván fiainak azok gondos ápolását, a tartozások behajtását, sőt 
mi több, a „jövőbeli szükségre" való tartalékolást. Többször is a fiai lelkére 
köti, hogy ha a keresztúri birtokperből40 pénz származna, szerezzenek azon is 
jószágot, továbbá ha valamely zálogbirtokot kiváltanak tőlük a tulajdonosok, 
azt a pénzt is jószág vételére fordítsák. Az árvái és a lietavai birtokot ő sem 
osztja meg a gyermekei között, de meghagyja István fiának, hogy fizesse ki 
testvéreit, azok pedig kötelesek legyenek azt elfogadni, és a kapott pénzből 
szerezzenek másik jószágot maguknak. Ez a végrendelet már nem sokban kü
lönbözik a korabeli főúri testamentumoktól, talán csak annyiban, hogy István 
feltűnően gondosan végrendelkezik vagyonáról; „az régi itt való szokást pedigh 
az gazdálkodásban igyekezzenek megtartani." Ilyen hatalmas birtok esetén már 
nem volt feltétlenül szükség arra, hogy az egész egy kézen koncentrálódjon — 
jutott bőven mindkét fiú számára. Végső intelmét akár vagyonszerző apja is 
írhatta volna : „ . . . igyekezzenek pedigh fiai bizonyos számú emberséges szol
gákat és híveket tartani, az kikkel be érjék tisztességesen az ő állapotjok sze
rint, s' igen igyekezzenek azon, hogy az költség az jövedelemnél több és nagyobb 

36 A Szegedről e lszármazot t , Nagyszomba tban , ma jd Kassán megte lepedő Szegedi Már ton 
ke reskedő 85 ezer for intos vagyoná t öt g y e r m e k e közöt t osztot ta szét. V.o . : J. Üjváry Zsuzsanna: 
Egy ke reskedőcsa lád metamorfóz isa . A mezőszegedi Szegedi család. ,,Óra, szablya, n y o s z o l y a " 
Művelődés tör ténet i t a n u l m á n y o k a 16—18. századi Magyarországró l . (Sajtó alatt) Az 1585-ben 
Nagyszomba tba költöző Szegedi-f iúkat , Már ton t és A n d r á s t valószínűleg i smer te Thökö ly . 

37 Angyal: i. m. l l . o . 
38 Uo. T h ö k ö l y I s tván t ámoga t t a az éppen Heide lbergben t a r tózkodó Szenczi Molná r Alber te t . 

Szenczi a szó tá rá t többek közöt t Thököly Sebes tyénnek is a jánlo t ta és a ha lá lá ró l is m e g e m 
lékezett . Szenczi Molnár Albert: Naplója , levelezése és i r ománya i . (Kiad. : Dézsi Lajos) Bp. , 
1898. 38., 40., 213. O. 

39 OL P 108. Es te rházy es . levél tára , Repos . 29. Fase . A. No. 14—15. 
40 Thökö ly I s tván a köve tkezőke t í r ja Keresz tú r (Bodrogkeresz túr ) v á r o s á r ó l : „Szegény 

Bethlen G á b o r n é k e m többet n e m adot t t ízezer Ta l lé rná l , holot t szegény üdvözül t A t t y á n k 40 
Ezer for in tokon vet te volt, mel ly illy en condi t ioval , hogy az k ivá l t á snak idején u g y a n a n y i 
S u m m a pénz t a d g y a n a k ére t te . . ." Vagyis Be th len G á b o r a zálogösszeget a „ K i p p e r u n d W i p p e r " 
korszak u t án bevezete t t új pénzben ad ta meg, 1 ta l lér t 1 F t 10 d é n á r he lye t t 4 F t - b a n számol
va, a Thököly család n e m kevés k á r á r a . 
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ne légyen [.. .] mert az kinek tíz forint jövedelme, s' húszat költ, nagy adoságba 
ejti magát, s, nagy károk következik." 

A Thököly-család erősen ingatlan-központú szemlélete még a harmadik ge
nerációt képviselő árvái főispánnál, II. István grófnál is kitapintható. Egy, a 
Wesselényi-féle összeesküvést követő vagyonelkobzások idején készült jegyző
könyv szerint — amennyiben hihetünk a vallomásnak — az egyik tanú Likava 
vételekor Thököly István szájából a következőket hallotta: „. . . mondotta az 
szeghény Asszonnak Gyulaffy Mariának, mi haszna [az ékszereknek, kincsek
nek], ezek hevernek, jobb pénzre fordítani, s joszaghot venni rajtok".41 

Thököly Sebestyén végrendeletében nemcsak a nehezen megszerzett birtoká
nak kézbentartásáról, hanem az igazgatás módjáról is igyekezett gondoskodni; 
az allodiális gazdálkodást igen erősen fiai lelkére kötötte. Ez a művelésforma a 
XVI. század közepétől egyes peremmegyékben — a töröktől nem érintett terü
leteken — már nagy számban előfordult.42 

Thököly Sebestyén számára a nemesi birtok és a főúri rokonsági kapcsolat 
megszerzése lényeges, egyszersmind elengedhetetlen feltétele volt annak, hogy 
a társadalmi tagozódásban előre léphessen. Mivel az európai társadalmakban, 
így nálunk is, íratlan törvény volt, hogy a ranghierarchia nem szakadhat le 
túlságosan a vagyonhierarchiától,43 így Thököly is ráléphetett a megyei nemesek 
hivatalbeli pályafutásának lépcsőire. 1588-ben az országgyűlés az északi vár
megyék és Lengyelország között fennálló határvita rendezésére biztosok kine
vezését rendelte el. Pethe Márton és Homonnay István mellett, a királyi ítélő-
mesterek között már ott szerepelt Thököly Sebestyén is.44 Bizonyára továbbra 
is ilyen szép ívben és egyenletesen, ámbár esetleg lassabban haladt volna 
Thököly politikai karrierje, ha nem jön közbe a század legnagyobb törökellenes 
vállalkozása, az ún. hosszú háború. 

Ez az óriási reményekkel bíztató hadjárat az ország számára sok vért, könnyet 
és pusztulást hozott. Azonban, mint minden háborúnak, ennek is megvoltak a 
természetes haszonélvezői, a hadiszállítók és a kereskedők egy része. Thököly 
Sebestyén sem panaszkodhatott, hogy túlságosan sok kára származott volna 
az országot pusztító hadjáratokból. Ezakben a háborús években a mindig anyagi 
nehézségekkel küszködő udvari kormányzat még inkább rászorult az őt már 
számtalanszor kisegítő Thököly kölcsöneire, aki pedig a főnemesi rang igen 
közeli várományosának érezhette már magát. 

Thökölynek már az 1597. évi országgyűlésen is fontos szerep jutott; a rendek 
által megszavazott 10 portánkénti lovasok és gyalogok összeírását, valamint a 
diikát egy nemesi deputációnak kellett ellenőriznie, és e bizottságba a csanádi 
püspök mellé Thökölyt és a felsőmagyarországi középnemesség ellenzéki vezé
rét, Szokoly Miklóst nevezték ki.45 Mind az országgyűlési felterjesztésnek, mind 
a törvénynek a szövegében Thököly neve előtt immár nem csak a nemeseknek 

41 OL P 108. Es te rházy es . levé l tá ra . Repos . 29. Fase . A. No. 19. 
42 V.o. Maksay : i. m . 24—25. o. 
43 V.o . : Stone, L,.: T h e Crisis of the Ar i s tocracy 1558—1640. London—Oxford—New York, 1967. 

28. o. és v.o. : Maksay : i. m. 34. o. 
44 M a g y a r Országgyűlés i E m l é k e k (MOE) Vi l . k . (Szerk. : Fraknói Vilmos) Bp. , 1881. 340. o. ; 

Kolosvári Sándor—Övári Kelemen: Corpus J u r i s Hungar ic i . M a g y a r Törvény ta r , Bp. , 1897. 
1588:33. 720—723. O. 

45 Uo. 1597:11. 816—817. O. 
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kijáró „dominus", hanem a főméltóságot feltételező „magnificus" jelző állott46 

— de bárói rangra emeléséhez hiányzott még egy kis vitézi kardforgatás. 
Mivel Thököly az országgyűlés munkájába, majd a politikába is óriási vehe

menciával vetette bele magát, feltételezhetjük, hogy a hadbavonulással sem 
csak a várva-várt bárói diplomát kereste. Nyilván nem kevés büszkeséggel 
vonult fel saját katonái élén 1596-ban Eger, majd 1598-ban Győr alatt. Lubo-
mirszky Sebestyénnek, Késmárk város kapitányának maga számolt be egyik 
levelében az egri vitézkedéséről/*7 1598-ban Pálffy Miklós mellett tűnik fel, 
akivel a kapcsolata ekkor már harcostársi, szinte baráti lehetett. 

Thököly nyilván még nagyszombati korszakában ismerkedett meg Pálffyval, 
aki gyakran vásárolhatott nagyszombati és pozsonyi kereskedőktől, így Thö-
kölytől is. Az 1580-as évekből két, Pálffyhoz írott levele is fennmaradt, melyek
ből már nem pusztán a kereskedői, hanem inkább a familiáris viszony olvasható 
ki. Thököly szerette és becsülte Pálffyt, mindazonáltal nem véletlenül igyeke
zett jó kapcsolatokat kiépíteni az országos méltóságokkal, hiszen ezen kötelékek 
is segíthették feljebb jutását. Az 1584 novemberében, Késmárkon keltezett le
velében48 a Pálffy által kért „huszárszörszámok" elküldéséről értesítette a meg
rendelőt, noha megjegyezte, hogy azok „nem eladny valiók, hanem magam 
szwksegere valiok volnyanyak"; ezek között szerepelt aranyas bársony nyereg 
ezüst fonállal kivarrott, aranyas szügyelő farmatringgal és aranyas sarkantyú
val, aranyas szablyák, hegyestőr és más ezüst lószerszámok, összesen 1419 forint 
és 48 dénár értékben. Ezeket a feltételezhetően szépen kidolgozott fegyvereket 
és lószerszámokat Thököly a maga igényeihez szabta, de a nálánál összehason
líthatatlanul régebbi és előkelőbb családi tradíciókkal rendelkező, országos 
méltóságokat, többek között királyi belső titkos tanácsosi hivatalt viselő Pálffy
hoz sem lehettek méltatlanok. A gondos Thököly azt is megjegyezte, hogy a 
küldött áruk árait csak „ugy irta fel, amennyiben neki állott" Erdélyben, vagyis 
baráti szívességből küldte el. A fegyvereket, ahogy Thököly megjegyezte, Er
délyben vásárolta, illetve onnét hozatta. E korszakban a felsőmagyarországi 
városok és polgáraik, így Kassa is, Erdéllyel élénk fegyverkereskedelmet folytat
tak. A levél végén Thököly Pálffyt Gábor nevű fiának keresztelőjére is meg
hívta. A másik levél49 Thököly kereskedelmi tevékenysége szempontjából ér
dekes; a levelet 1585 novemberében írta Nagyszombaton, ahol még mindig lehe
tett valamilyen kereskedői érdekeltsége, s Pálffytól diósi bort50 akart vásárolni. 

Mire a tizenötéves háború kitört, addigra Thököly már teljes magabiztosság
gal mozoghatott a mágnások között; mind családi, mind kezdetben kereske
delmi, később barátaivá vált kapcsolatai jól megalapozottan segíthették politikai 
és katonai tevékenységét. 

A hosszú háború 1596-ban és 1597-ben elszenvedett vereségei után különösen 
jelentős volt a magyar hadvezetés számára egy lelkesítő siker, Győr visszaszer
zése. Tudta ezt egész Európa, s Rudolf király is, aki „tudta, hogy Győr felől 

46 A nemesi megszól í tásokra és c ímekre 1. Maksay : i. m. 32—35. o. ; MOE, VIII. k . 379—380. o. ; 
Corpus Ju r i s 1597:11. 816—817. o, 

47 Bruckner Győző: B á r ó Thökö ly Sebes tyén és a bécsi béke . Igló, é.n. (1906.) 6. o. 
48 A Szlovák Köztá rsaság Állami Központ i Levél tára , Bra t i s lava , A Pálffy csa lád levél tára , 

Arm. 1. Lad . 3. Fase . 7. No. 5./a. 
49 Uo. No. 5/b. 
50 Diós (Alsó- és Felső-Diós) . Mindkét Pozsony megye i mezővá rosnak h í res bo ra volt. Föl

d e s u r a a Pálffy család volt. Fényes Elek : Magyarország Geograph ia i szótára . I. k . Pes t , 1851. 
261. o. 
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Ausztriát nagy veszedelem fenyegeti, ezért Schwarzenberget és Pálffyt jelölte 
ki erre a feladatra".51 A két vezér lázasan készült a nagy viadalra. 1597—98 telén 
Schwarzenberg hosszas és óvatos előkészületet tett Bécsben Győr ostromára; 
elkészítette az ostromszereket, majd hajóra rakatta és Komáromba vitette.52 

Addigra már a sereg is egybegyűlt. Itt várakoztak a francia, spanyol, vallon 
katonák, a Pálffy vezérlete alatt álló német és magyar lovasság, valamint a pus
kás hajdúk.53 Thököly is itt lehetett már megfelelő számú katonája élén — 
talán éppen Pálffy hívására jelent meg. 

A harc a kapuk sikeres berobbantásával vette kezdetét és az ostromló sereg 
villámgyorsan benyomult a várba. Maga Schwarzenberg a kapu alatt maradt; 
Pálffynak egyelőre más feladat jutott. A korabeli leírások közül Istvánffy 
Miklós vetette papírra a legrészletesebben a csapatok mozgását, elhelyezkedé
sét, Thököly helyét is megemlítve: „Maga Schwarzenberg a kapu alatt tartóz
kodott Thököly Sebestyénnel és saját katonáinak bizonyos főből álló csapatá
val, hogy annál könnyebben küldhessen segítséget oda, ahol a szükség kívánja. 
Pálffy pedig a magyar és német lovasokkal, a harc esetlegességeire számítva, 
a mezőn őrködött, hogy az ellenség részéről onnan se érje őket valami veszély."5'1 

Az álmukból felriasztott janicsárok azonban olyan bőszen és halálmegvető bá
torsággal támadtak újra és újra a keresztény seregre, hogy azok már a fehér
vári kapu felé futottak, ,,s végveszedelembe került volna egész ügyünk, hacsak 
Schwarzenberg, Thököly figyelmeztetésére, nem szólítja fel Pálffyt, hogy azok 
a lovasok, kik künn őrködtek, leszállva lovaikról, a városban küszködő gyalog
ságnak vigyenek segítséget."55 Istvánffy szerint tehát Thkölynek igen fontos 
szerepe volt a döntő pillanatban: mivel Pálffy nem láthatta, hogy mi történik 
a városban, valóban értesíteni kellett őt a gyorsan változó eseményekről. Ez 
először nyilván Thökölynek jutott eszébe, s ha nem cselekszenek azonnal, talán 
Pálffy emberei sem tudták volna megfordítani a már-már vesztésre álló kézi
tusa végkimenetelét. De Pálffy, leszállva lováról, gyalogosan rohant a város 
felé, s embereivel véres és ádáz harcot kezdett. A mintegy 5150 keresztény 
harcos így is csak reggelre tudta visszafoglalni a várost a törököktől. 

A győzelem Európa-szerte nagy visszhangot váltott ki;56 a résztvevők külön
féle elismeréseket, jutalmakat kaptak. Thököly Sebestyén sem lehetett elége
detlen bárói diplomájával; most már elismerten is tagja lett a mágnások rend
jének, és személyes meghívó járt neki az országgyűlésekre. Nem is mulasztott 
el egyet sem közülük. 

Az országgyűlések pedig a legfontosabb kérdésekben, a háború folytatásában 
és az ahhoz szükséges anyagi források előteremtésében hoztak törvényeket. 

Az 1598-as hadiévet végül is szép sikerrel lehetett lezárni; Schwarzenberg és 
Pálffy vezetésével Győrt követően visszafoglalták Tatát, Gesztest, Veszprémet, 
Palotát, Cseszneket, Vázsonyt, Tihanyt, és Buda ostromára is /kísérletet tettek. 
Létkérdés volt Erdély kulcsának, Váradnak a megvédése is. A háborús mérleg 
nyelve tehát egyértelműen a keresztény sereg előretörését jelezte. A remény 

51 Istvánffy: i. m . 419. o. 
52 Kozics Lajos: Győr vá r 1594-től 1598-ig. Hadtörténelmi Közlemények (HK) 1891. 2. közi. , 

695. o. 
53 Istvánffy: i. m. 419. o. és Mohi: i. m . 50. o. 
54 Istvánffy: i. rp. 423. o. 
55 Uo. 
56 V.o. Mohi: i. m. 65—77. O. 
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— hogy az ország megszabadul a török uralom alól — újra éledt. A sikeres har
cok mihamarabbi elkezdése érdekében a királyi helytartó és a magyar tanács 
egyaránt azt javasolta, hogy a király az országgyűlést minél hamarabb hívja 
össze — ki is tűzték az időpontot január 25-ére.57 Az uralkodó előterjesztésében 
azonban hiába írta, hogy az addig elért győzelmek úgy teremnek igazi gyü
mölcsöt, ha az országgyűlés figyelme kizárólag a hadi intézkedésekre szorít
kozik, a megerősödött országgyűlési ellenzék — nagyrészt jogosan — mindun
talan a katonai kihágások és a közélet tűrhetetlen állapota ellen emelt szót.58 

A rendek áldozatkészsége sem növekedett egyenes arányban a megújult há
borús reményekkel és készülődéssel: a kért 16 ezer katona helyett csak 10 ezret 
szavaztak meg 6 hónapra, és az azévi fuvarozás, valamint a személyes fölkelés 
alóli mentességüket is keresztülvitték.59 Mivel Felső-Magyarországon nem volt 
magyar származású főkapitány, a hadinép toborzására külön biztosokat jelöl
tek ki: Forgách Zsigmondot és Thököly Sebestyént.60 Ügy látszik, Sebestyén úr 
teljes erejével dolgozott a közjóért. 

Az országgyűlést már berekesztették, amikor Thököly 1599 áprilisában Uj-
várott tartózkodott, ahol egy grandiózus, egész évre szóló haditervet írt és ter
jesztett elő.61 Tervezetének a középpontjában Buda megostromlása, illetve el
foglalása állt. Mind a császári-királyi hadvezetés, mind a magyar főkapitá
nyok legfőbb törekvése a főváros visszavívása volt. Erre a hosszú háború során 
többször is kísérletet tettek. 1595 augusztusában Esztergom sikeres visszafog
lalása után Istvánffy Miklós is eképpen vélekedett: „Azt mondják, hogy ha a 
mieink akkor minden erejükkel Buda előtt megjelennek, s a falak ledöntésére 
odahúzzák ágyúikat, könnyen ezt el is foglalhatták volna. A törökök ugyanis, 
rövid idő alatt három erős várat elveszítve, annyira megrémültek, [...] hogy 
feleségeiket és kisgyermekeiket meg értékes holmijukat már hajókra rakták, 
s Belgrádba és Szendrőre, meg más messzi és biztonságos helyre küldték, s 
sokan, különböző ürügyekkel, Ázsiába és tengeren túli vidékekre szétszéled
tek."6- Thököly azonban Buda megostromlásának feltételéül szabta Szolnok és 
Eger megszerzését. Szolnok visszafoglalásával a Tiszát és Eger környékét lehe
tett ellenőrizni, Eger pedig egész Felső-Magyarország kulcsa volt. Már Eger 
elvesztésekor mindenki úgy érezte, a török legfőbb szándéka, hogy „ugyan
ezzel a diadalmenettel feldúlja és megszerezze Tokajt, Kassát, Magyarország 
maradék részeit egészen Bécsig."63 

57 MOE, i. m. IX. k. 193. O. 
58 Uo. 196—197. o. 
59 Uo. 196—215. o. 
60 Az országgyűlési e lőter jesztésben a r endek hadbiz tosnak Thököly Sebes tyént ké r t ék . 1599. 

márc . 27-én a r endek viszontválasza Mátyás főherceg rep l iká já ra a köve tkezőképpen hangzo t t : 
Quia au t em in super iore Hungár i a hoc t e m p o r e sua Mat tas s u p r e m u m cap i t aneum H u n g a r u m 
non habe t , ideo in illis pa r t i bus sup rad i c tum mil i tem p ro por t ioné eius dit ionis, domini Sigis-
m u n d u s Forgach , Sebas t ianus Tekeoli , Michael Ser ieny et P a u l u s Melith conducen t . " Oldal jegy
ze tben : Ad consi l ium bel l icum. (MOE. i. m. IX. k. 282—283. o.) A főherceg vá lasz tában n e m állt 
a r e n d e k személyes jelöltjei me l l é : Quia p r o t e m p o r e sua Mat tas in H u n g á r i a super io r i s u p 
r e m u m cap i t aneum H u n g a r u m non habe t , sua Sereni tas cui disposit io cop ia rum i s t a rum in 
Hungár i a super ior i commi t t enda sit, i ux ta p r i o r e m obla t ionem n o m i n e suae Matt is Caesa reae 
sere q u a m p r i m u m et qu idem ante ipsius d iscessum ben igne resolvet ." (Uo. 296. o.) Végül is a 
t ö rvényekben Forgách Zs igmond mel lé n e m Thökölyt , h a n e m Rákóczi Zs igmondot de legá l ták . 
Corpus Jur i s , i .m. 1599:17. 860—861. o. 

61 Thökö ly Sebes tyénnek a Pálffy Miklóshoz szóló levelét az u ra lkodóhoz felterjesztett had i 
tervvel együt t — min t a n n a k mel lékle té t — a Pálffy család levé l tá rában t a lá l t am meg . A Szlovák 
Köz tá r saság Állami Központ i Levél tára , Bra t i s lava . A Pálffy-család levél tára , A r m . I. Lad. 3. Fase . 
7. No. 5. 

62 Istvánffy: i. m. 394. o. 
63 Baranyai Decsi: i. m. 329. o. 
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Thököly nagyon tudatosan számolt az ellenség erejével, illetőleg felvonulási 
idejével. Tisztában volt azzal a ténnyel, hogy a török sereg augusztus 1. előtt 
nem tud megjelenni a főhadszíntéren, tehát az azt megelőző három hónapot 
— májust, június és júliust — kell jól kihasználni a várak elfoglalására és az 
előrenyomulásra. A király három részre osztott seregének — a horvátországi
nak, a dunainak és a felső-magarországinak — még a török megérkezése előtt 
egyesülnie kell, „mert ha a török erők megérkezésével, ha addig Szent Fel
séged említett seregei nem egyesültek, a csapatok egy része semmiképpen nem 
állhatna ellen a törököknek. Sőt ha a török itt van, és a három hónap nyúj
totta alkalmakat elmulasztották és elhanyagolták, egyetlen várat sem lenne 
érdemes ostrom alá venni". Thököly jól látta, hogy a felső-magyarországi 
sereg — mint ahogyan azt az előző évek hadieseményei is mutatták — önmagá
ban kevés akár Szolnok elfoglalásához is, így azt néhány ezer emberrel kiegé
szíteni javasolta. Hasonlóképpen vélekedett a horvátországi seregről — szá
mukat a szomszédos tartományokból átvezényelt néhány ezer katonával kell 
megnövelni. A fő feladatot a dunai seregnek szánta; augusztus 1-éig tegyen 
meg mindent Buda sikeres ostromáért. Amennyiben a felvidéki, a dunai és a 
horvátországi sereg augusztus elseje körül egyesül, és az ország fővárosa is 
keresztény kézre kerül, „a Duna úgyszólván Nádorfehérvárig Szent Felséged 
birtokába jut majd [...] és a török hatalma Magyarországon összeomlik, vala
mint Szent Felséged most széltében-hosszában elnyúló határai megrövidülnek, 
és a Dráván lévő eszéki hidat is el lehet majd venni a törököktől". A felterjesz
tés szerzője Erdélyre is gondolt; a fejedelemség a nagy győzelmek hatására 
„emlékezni fog kötelezettségére" — írta. 

A tervezet valóban grandiózus volt; egyszerre tükrözi az ország vágyát és az 
előző évi sikerek felkorbácsolta reményeket, de nem számol a hadvezetés addi
gi, részben keserű gyakorlati tapasztalataival. A terv gondolatai kiválóak, 
azonban megvalósíthatatlanok voltak — de akkor ezt a kortársak még nem 
tudhatták. A javaslat értelmi szerzője tudhatott a törökök terveiről, azzal 
azonban nem eléggé számolt, hogy az előző évi sikerek részben annak voltak 
köszönhetők, hogy a török hadvezetés inkább az erdélyiek megfékezését, s ez
által a másik két vazallus, Havasalföld és Moldva visszatérítését tűzte ki célul, 
így a kulcsfontosságú észak-dunántúli várakat magára hagyta.'''1 A török 1599-
ben az előző év stratégiai terve által okozott csorbát készült kiküszöbölni. A 
szultán Ibrahim nagyvezirt küldte a „szemtelen Magyarország ellen",65 a had
járat célját az ország pusztításában jelölve meg. Thököly helyesen állapította 
meg a török sereg felvonulási, illetve érkezési idejét; a nagyvezir május 15-én 
indult el Isztambulból és júliusban ért Belgrádba. Augusztus közepén átkelt 
az eszéki hídon, majd Mohácson keresztül szeptember 17-ére ért Buda közelé
be.66 A mintegy öt hónapig tartó hadjárati időből a tényleges hadműveletekre 
csak mintegy egy hónapot használtak fel, a keresztény seregek mégsem tudták 
a rendelkezésünkre álló időt jól kihasználni. Pedig Schwarzenberg, Pálffy és 
Nádasdy korán kezdték meg a hadműveleteket, hogy még Ibrahim megérkezése 
előtt eredményt érjenek el. 

64 Tóth Sándor: Török s t ra tégia a t izenöt éves h a b á r á b a n , 1593—1606. Acta Historica, Tomus 
L.XIX., 1981. 35. o. és uő : A török had i t evékenység akc iórádiusza a 15 éves h á b o r ú b a n . HK. 
XXXII . évi. , 1985. 768—769. o. 

65 Tóth 1981., i. m. 35. o. 
66 Tóth 1985., i. m. 769. O. 
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1599 februárjában Pálffy már megkezdte a katonák toborzását; egyik leve
lének tanúsága szerint előbb 1500 hajdút, majd márciusban újabb 1500 gyalo
gost fogadott fel Ujvárott.67 A hadvezetés két nagy feladatot tűzött ki maga 
elé; Buda és Fehérvár visszavívását. Májusban Fehérvár városát ugyan sikerült 
elfoglalni, de a vár ostromára nem voltak felkészülve. Sajnos, így átfogó, nagy 
támadásra nem került sor, viszont az ellenség erőinek ellátását és felvonulását 
sikerült nagy mértékben zavarniuk. Igen jelentős volt a Pálffy által leküldött 
hajdúk Tolna melletti győzelme, majd az eszéki híd felgyújtása. Ibrahimnak 
oly nagy volt az élelem- és lőszervesztesége, valamint az eszéki híd felgyújtása 
miatti késedelem, hogy ez több, mint két hónappal lerövidítette a török sereg 
aktív harcászati idejét. A császári-királyi hadvezetés azonban igazából ezt az 
előnyt nem tudta kihasználni. A pénztelenség miatt nem volt elég katona, 
elmaradt a zsoldfizetés és a hadellátás is erősen akadozott. Pálffy mindunta
lan szóvá tette a végházak katonáinak fizetetlenségét, mely miatt félő volt, 
hogy azok nem szállnak táborba. Esztergom, Győr, Komárom és Üjvár meg
erősítését is sürgette, mivel ezekben a várakban kevés fegyveres volt — to
vábbi 5000 katona toborzását szorgalmazta. A főherceget arra is figyelmez
tette, hogy Basta felső-magyarországi serege minél hamarabb jöjjön alá, hogy 
egyesülhessenek a török ellen, akinek nyilvánvalóan a fő célpontja Esztergom 
volt.68 Ha a hajdúk nem akasztják meg Ibrahim seregének Dunán úszó ellát
mányát és a nagyvezir nem késlekedik oly sokat, könnyen végveszélybe kerül
hetett volna akár Esztergom is, hiszen a vár nagyon „épületlen" állapotban 
volt. A Pálffy által kért katonákat — pénz hiányában — még szeptember ele
jén sem állították ki.69 Illésházy szerint a végbeliek, mivel fizetetlenek voltak, 
táborba sem szállottak.70 

A keresztény sereg végül is összegyűlt; Schwarzenberg alatt 12 ezer német 
gyalog és 6 ezer lovas, Pálffy vezetése alatt a megyék által fogadott 10 ezer 
katona állott. A Dunán túli vármegyék hadinépét Nádasdy Ferenc hozta el, és 
„mind nemesek az táborban betakarodtak vala jó idején."71 A keresztény se
regek tehát egyesültek, de sem számuk, sem ellátásuk nem volt olyan, mint 
ahogyan azt Thököly elképzelte. A két hadsereg a stratégiailag fegfontosabb 
helyen nézett egymással farkasszemet. Mivel Schwarzenberg féltette a császári 
zsoldosokat, „Ibrahim passa előtt elfutott az német tábor Esztergomnál által 
az Dunán, és az török tatárral egész Mátyus földjét Csejteig, Tapolcsánig elra
bolja."72 A török fővezér tehát teljesítette a reá bízott feladatot; a tatárokkal 
együtt nagy pusztítást és rablást vitt véghez a Duna-Tisza közén, a Tiszamellé
ken, az Ipolyságban, de még az Alföldön is. 

Az 1599. évi hadműveletek ezzel lezárultak, s az ország reményei ismét hold
ként fogytak el — „Újvárat, de mind Pozsont, Galgóczot, Smentét [Semptét], 
Csejtét mind megvívhatta volna a török, csak előbb-előbb jött volna; mert mind 
urak, nemesek, vármegyék népe valahun ki volt, a táborban volt, az remén-

67 Gaizkoffler levele Pálffyhoz, 1599. febr. 13.; a haditanács levele Pálífyhoz, 1599. márc. 6.; 
Jeálicska: i. m. 670—671. o. 

68 Gaizkoffler Zakariás Mátyás főherceghez a török elleni védelem hadi terveiről. 1599. aug. 
23.; jedlicsha: i. m. 689—690. o. 

69 Mátyás főherceg levele Pálffyhoz. 1599. szept. 8. ; Jedlicska, i. m. 693. o. 
70 Illésházy István: i. m. 67. o. 
71 Uo. 70. o. 
72 Illésházy István Diáriuma melletti bejegyzések. Magyar Történelmi Emlékek. MHH. Scrip-

tores. VII. (Kiadja: Kazinczy Gábor) Pest, 1863. VII. 
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seggel, hogy megvínak az törökkel, kire az magyar nemzet igen kész volt, és az 
Istenért könyörögtek az németeknek, hogy el ne mennének előttük, hanem 
megvívnának az törökkel."73 

Thököly, az ország sorsáért felelősen gondolkodó főnemesként, igen keserű 
levelet írt Pálffyhoz az év novemberében; élesen ostorozta az elmúlt hat-hét év 
szerencsétlen hadakozását, amelyben az ország olyannyira elpusztult, .,hogy 
csak az maradék szélecske vagyon immár kezünk között, ennek is ez jövendő 
esztendőben igen könnyen végét érhetjük, ha így hadakozunk, az mint eddig 
hadakoztunk."7'' A török elleni harcokban egyre fogyó, „szé]ecské-"nek, vagy 
„fél gallér"-nak nevezett hazáért való aggodalom sok ember lelkében ült mé
lyen.75 Thököly soraiból egyszerre érződik ki a nagy felelősség és a tehetetlen 
düh; nem akart belenyugodni a hadakozás addigi eredménytelenségébe. Ön
tudatosan vallotta, hogy ha az ő „opiniója" szerint történt volna a háborúság, 
bizony nem itt tartanának. A levélből az is kiderül, hogy Thököly nem vélet
lenségből, vagy merő felfuvalkodottságból tekintette magát a hadügyben 
„autentikusnak"; írásának egész tartalma és az „irva vagion nálam minden 
opiniom" megjegyzése úgy értelmezhető, hogy az uralkodóhoz esetleg több 
ehhez hasonló javaslatot is tett ezekben a háborús években. Mindenesetre az 
azévi előterjesztését Doktor Petz is hallotta, amikor Pálffynál volt, „es sollicí-
talna is eo feolseget hogj az szerenth menne véghez az dologh". Thököly — 
ahogyan maga írta — eleget munkálkodott az előterjesztésen, az uralkodó mégis 
mások véleménye szerint hadakozott, sőt addig még soha semmi nem történt 
az ő tetszése szerint. Őszintén sajnálta, hogy nincs authoritása ezekben a dol
gokban. A hibás hadakozás következményét — „nyomorult nemzetünknek megh 
mondhatatlan nagj leik j testi veszed [elme] t" — kevesen látták és érezték át 
annyira, mint ő, aki végigjárta ezeket az országrészeket. 

1600-ban, Pálffy Miklós halálával nagy veszteség érte az országot — az el
következő évek harcaihoz nemcsak a bátor és sikeres hadvezért, hanem azt a 
magyar tanácsost is nélkülözte, akinek a szavára hallgattak Bécsben és Prá
gában a hadügyek tekintetében. 

Thököly, aki idős kora ellenére még mindig aktívan vett részt az ország 
közéletében, valószínűleg továbbra is kötelességének érezte, hogy hadügyekben 
esetleg további előterjesztéseket, hadi jelentéseket is írjon, melyek a bécsi 
levéltárakban rejtőzködhetnek. Az 1600. évi országgyűlésen a rendek ismét 
bizalmat szavaztak neki, újra toborzó hadbiztosnak jelölték.76 

A törökellenes háború pedig tovább folytatódott, igaz, egyre „fáradtabb" 
ütemben. A szinte évről-évre ismétlődő harcok, várvívások menetét egyszerre 
csak megtörte, mintegy „felvillanyozta" Bocskai váratlan ellenállása. A fel
keléshez a főnemesség nagy része hamarosan csatlakozott — közöttük volt 
Thököly Sebestyén is. Elhatározásának közvetlen indítékait nem ismerjük, de 
az az ember, aki egyrészt személyesen is részt vett a harcokban és az elmúlt 
évek háborús szenvedéseit is végignézte, másrészt a hadi események mögé is 
volt bepillantása, az országgyűlési munkában pedig megtapasztalhatta a ki-

73 Illésházy : i. m. 73. o. 
74 A Thököly-fé le h a d ü g y i tervezet a Pálffyhoz ír t levelének a mel léklete . (1599. nov. l. Zarkóc) 
75 V.o. G y a r m a t i I m r e verse , 1596. Balassi Bál int és a 16. század köl tői . (Szerk. : Varjas Béla) 

Bp. , 1979. II . k . 927—929. O. 
76 MOE, i. m. XI. 623. O. 
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rályi udvar érzéketlenségét és tehetetlenségét a magyar ügyek iránt, nem ha
bozhatott sokáig, hogy kinek az oldalára álljon. Lutheránus vallása és talán 
személyes sérelmei is szerepet játszottak abban, hogy az uralkodó ellen for
dult; nem feledte birtokszerzési kálváriáját és a király feddő leveleit, melye
ket a késmárki polgárok védelmében írt ellene. Azt is igen keserűen vette 
tudomásul, hogy az udvar a hadakozásban tett őszinte erőfeszítéseit, javaslatait 
semmibe vette és a rendek előterjesztését a toborzóbiztösi megbízatáshoz sem 
erősítette meg. Ügy tűnik, mintha az udvar Thökölyt igazából nem fogadta 
volna el arisztokrataként, hanem továbbra is műveletlen kalmárnak tekintette 
volna, ugyanakkor viszont az ellenzéki magatartású magyar rendek, a legfel
sőbb körök egy részét is beleértve, maguk közé valónak ismerték el. Mivel 
Thököly birtokai Felső-Magyarországon voltak, a királyi zsoldosok pusztítá
sait is megtapasztalhatta, melynél nagyobb dúlást már csak akkor szenvedett 
volna el, ha nem áll Bocskai pártjára. 

Az öreg késmárki nagyságos úr ugyan már élete alkonyán volt, mégis igen 
nagy energiával és indulattal vetette bele magát az udvarral folytatott béke
tárgyalásokba. 

Az egyik legfontosabb kérdésről, a szabad vallásgyakorlatról szóló cikk — 
„a vallás dolga Magyarországon mindenütt azon állapotban hagyassék, a 
melyben boldog emlékezetű Ferdinánd, Miksa és egyéb kegyes magyar kirá
lyok idejében volt"'7 — lényeges visszalépés volt még azon ígéretekhez ké
pest is, amelyeiket Forgách Zsigmond az udvar képviseletében tett Korponán.'78 

Még a legmérsékeltebbek is elengedhetetlennek tartották, hogy a lutheránusok 
ellen hozott 1523. és 1525. évi törvényeket a hírhedt 1604. évi XXII. cikkellyel 
együtt határozottan eltöröljék. A radikálisabbak egyenesen és nyíltan támad
ták Illésházyt és követtársát; mivel a korponai kívánságokból egy jottányit 
sem volt szabad engedni, a biztosok Bocskai és az ország tudta nélkül nem 
cselekedhettek, hacsak az országot nem akarták veszedelembe dönteni.79 

Thököly az elsők között volt, aki Illésházy ellen nagyhatású, erélyes szónak
latot intézett; „inkább a fejét hagyja levágatni", mintsem belenyugodjék abba, 
hogy a békeszerződésben a három vallás ne név szerint említtessék.80 

Az országgyűlésen a rendek pontról-pontra ismét megtárgyalták és újra
fogalmazták a követeléseiket, Thököly is derekasan kivette részét a munkából. 
A hadügyekben jártas főúr kedvét lelhette a magyar katonaság számára szánt 
haditörvények, illetőleg szabályzat megalkotásában, melyben az ő neve is alá
íróként szerepel.81 Részt vett a végzések ünnepélyes kiállítására alakított bizott
ságban is Illésházyval, Homonnay Bálinttal, Nyáry Pállal és Széchy Györggyel 
együtt. 82 

Az a kérdés, hogy a végzéseket ki vigye Bécsbe, komoly válságot idézett elő : 
az Illésházy által kért teljes felhatalmazás körül támadt huzavona odáig fajult, 
hogy az országgyűlés két nagy pártra szakadt. Az alsó tábla elfogadta Illés
házyt és a plenipotentiájára vonatkozó feltételeket, a főrendek azonban nem. 

77 U o . 627. o . 
78 U o . 628. o . 
79 U o . 630. o . 
80 U o . 
81 U p . 783—787. o . 
82 U o . 714. o . . - . . - • » 
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A szerintük túl engedékeny és békepár t i Illésházy helyett , vagy legalábbis 
mellé, szerettek volna valaki mást, aki el lensúlyozhatná a főúr túlzott „rugal
masságát" . Thököly te l jhatalom nélkül is elvállalta volna a követséget, csak
hogy ő meg túlzot tan háborús pár t inak számított . Illésházy és Thököly párt ja 
között heves összecsapások zajlottak, míg végül is megszületet t a kompromisz-
szum: Illésházy megkapta ugyan a kér t plenipotentiát a bécsi tárgyalásokhoz, 
de delegáltak mellé egy öt tagú bizottségot is, ahová Thökölyt és nagyreményű 
fiát, Is tvánt is beválasztották.8-3 

A kalmárkodással induló életpálya így teljesedett ki — az ismeretlenség 
homályából kiemelkedet t Thököly Sebestyén neve mél tán szerepel a bécsi bé
két aláíró politikusok között. 

Egyszerű ala t tvalónak született, és 1607 február jában országosan megbecsült 
ar isz tokrataként és poli t ikusként halt meg — testét pompás ceremónia köze
pet te helyezték örök nyugalomra felesége mellé Késmárkon. 

MELLÉKLET8'1 

Spectabilis [ac] Magnii'ice D[omi]ne ac patroné observandiss[im]e. 
Servi[ti]um meorum para tam commendationem. 
Bizoni cziudalom [ho]gj kgd azt irhattya, hogj eö Feölsege az en opiniomhoz tar

totta volna magath az [ha]dd dolgában. Atta volna az Urr Isten bátor hogj az sze
rénth hadakosztunk [volna], nem romlót volna es nem pusztult volna igj ell orsza-
gungh, az mint ez hatt [•. .] héth esztendeoben ellpusztula, ugj annira, hogj chiak 
az maradék szeleczke [v]agjon immár készünk keözeot, ennekis ez yovendeo esz
tendeoben igen keö[nn]ien vegeth erhettyuk, ha igj hadakoszunk, az mint edgik 
hadakosztunk, a[zt] az mindenhatto Urr Isten tudgia, hogj chiak egj esztendeobenis 
az en opiniom szerénth nem leen az hadakoszas, kitt mindenkor teokeletessen megh 
bizonithfok], mert irva vagion nálam minden Opiniom, kiebeol ky tecszik hogj nylván 
n[émet][?] emberek Opinioia szerénth leött az hadakoszas nem az eniem szerénth, 
de m[ind] — azokatt en az Urr Istennek ittiletire hagiom, hiszem hogj bizonios ideo-
ben m[egh]is itilj eo Sz. feölsege, mert eö Sz. feolsegenell mindenek nylvan vadnak. 
Tudom, hogj kgnek yoll yutt eszébe, hogj Doctor Petz Uram Zuhan kgnell vala, akara 
hogj az en Opiniomat ez esztendej hadakoszas feleol mondottam volna, kitt eo 
Feolsegenek Prágába menvén proponálhatott [volna], kiben yolehett hogj bizony 
elegge mentém magamath mert mégh ez ideigh soha semmi az en teczesem szerénth 
nem leott volna az hadakoszas dolgában, de végre egeieb nem lehette benne, hanem 
megh kelletek mondanom az en vékony teczesemetth, kitt mikor megh értette volna, 
kevana hogj eo feolsegenek irva is fellküldenem Prágába, kitt eomaga proponálna 
eö feolsegenek, es sollicitalnais eo l'eolseget hogj az szerénth menne véghez az dologh. 
Mely dolgott en eö feolsegenek az en vékony Opiniom szerénth megh irtam es fellis 
küldettem Prágába, kinek az masatth, im le Írattam es oda küldettem kgnek, az en 

83 Uo. 710—715. p., v.o. Bruckner, 1906. i. m . 14. o. Is tvánffy Miklós a köve tkezőképpen ír ta 
le a bécsi béke a l á í r á sá t : „I l lésházy pedig Appony in , Osztr isicson és Vizkeletyn k ívü l még m a 
ga mel lé vett n é h á n y köve t t á r sa t , min t Homonna i Györgyöt , Mágócsi Ferencet , Thu rzó Szanisz-
lót, Thököly Sebestyént , Hoffmann Györgyö t és Mladosevics Pé te r t , s szep tember hó 7-én 
Bécsbe érkezet t [hogy alá í r ják a b é k é t ] . " ístvánffy: i. m. 482—483. o. 

84 Thököly Sebes tyénnek a hadügyekben í rot t levelét Pálffy Miklóshoz és a n n a k mellékletét , 
az u r a l k o d ó n a k szóló fel terjesztést teljes egészében közöljük. A szöveget, t ek in te t te l a fontos
ságára , n e m a s z a k m á b a n á l ta lánosan elfogadott, Benda Kálmán-fé le forrásközlési szabályok 
szerint , h a n e m be tűhíven ad juk közre . Mivel az eredet i i ra t sérül t , a h iányzó részeket szög
letes záró je lben k ipontozva , az á l ta lam kiegészí te t t részeket , va lamin t a lat in szöveg rövidí
téseit feloldva szögletes záró je lben közöl jük. 

A lat in szöveg fo rd í tásában való köz reműködés t J á szay Gabr ie l lának ezúton köszönöm 
meg . 

A Szlovák Köz tá r saság Ál lami Központ i Levé l tá ra , Bra t i s lava , a Pá l f ly -csa lád levél tára . 
Arm. I. Lad. 3. Fase. 7. No. 5. 
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hitemre hogj hosza sem tettem, sem ell nem vettem chiak egj igéttis benne, kibeol 
kgd leölke szerenth megh itilhetj, es egiebekis minden yamborok leolkok szerenth 
megh itilhetik, hogj Isten szerenth es igaz Opinio volt, seöt ugian azt mondom, hogj 
vilagh keszdetiteol fogva emberi czioda soha nagiob nem lehetet ennell, hogy soha 
mi az ellenségeit akkor nem bantyuk az mikor készületlen, es cziak az Isten tudgia 
holl vagion tüll az Tengeren hada, Masar, hogy lattyuk hogj eö minden feleol egieve 
hosza hadat es derekastull yö reánk, mi penigh soha az mi hadainkat eoszve nem 
hosszuk, hanem chiak az edgik reszevell fenegettyuk, melj kéth nagj Errdal az ellen-
segett giamolitiuk, es magunkatt telliessegell elrontyuk, de ezekett en mint az Urr 
Istennek ittiletire hadgiom, mert ez egjnehany esztendeoben Isten szerenth, es igazan 
az en kiczin értelmem szerenth igaz elégett munkalottam benne, de mint heaba 
volt, mert tálam voltak egiebek, az kik külömbet attanak eö feolsege eleibe. Lam 
nylvan vagion megh irva ez feszté]ndey Opiniombanis, hogj ha az mi hadaink min
den feleol edgiött nem [le]sznek, azkorr az mikor az Török hada ellenkeszik, semmi
képpen az [. ..] hadunknak edgik ellene nem alhat az Török erejének, melj dologh 
im [...] ugj megh telliesedett, az mint megh monttam es megh irtam volt [mi]nt 
ismegh ugian ezen Opiniomban megh vagion irva, hogj ha az mi ha[du]nk minden 
feleol edgieove yönek az duna mellett való hadhoz, sic ta[nd]em érit omnium virium 
Turcici exercitus optima resistendj occasio, kitt minden yambor keresztyen Isten 
feleo ember megh itilhett, hágj igazak az [mi]kett irtam volt, Immár kik légiének 
azok, az kik mast attanak eö feölseg[e] eleibe, azokatt en az Urr Istennek ittiletire 
hagiom, en ezeknek feleött az kiket ebben az en Opiniomban megh nem írtam, sem 
mast kgnek meg [n]em irok, anni sok Errorakath latam, kiken ugian ell amelkottam, 
es sok yo moodokkall meghis bizonithatnam, hogj megh ideien megh monttam, 
hogj sem[mi] yo nem keövetkezik beleole, ki ugjan meghis esset annak utanna, 
kinek bizoni elegh nagj sok banatitt es kessereosigitt szenvettem, mert latm az mi 
szeg[ény] nyomorult nemzetünknek megh mondhatatlan nagj leolkj testi vesze-
d[elmé]tt, az kitt igen kevés ideki való ember erszeotte ugj megh az mint en, mert 
sem nem lata, sem megh nem yarta azokatt az Tartomaniokatth az kiket ez egj né
hány elmúlt esztendeoben eil rontta es ellpusztita az ellensegh, chiak tavalys sokkal 
nagiob feoldet rabla ell ennél Varad fele való Tartomaniokatt, ez esztendeobenis 
mikor az giölesbe voltunk elegh nagj rablást teen az Tiszán tüll. Annak utána 
ismegh az Tiszán innen Cassa fele, az minemeo rettenetes rablás leött lam megh 
irtak vala kgnek mikor Feyer Varr alól hasza yoiunk vala, de távol való emberek
ben igen kevés volt az ki ugj megh erzeötte az mint meg kellet volna erszenj, de yoll 
lattya es tudgia az Urr Isten mint azokatt mint az eleöt valokatt es az mostanit is 
az menire erszettem es erszem is, itilie megh eö Sz. feolsege, hogj ha ereöm volt 
volna hosza, avagj chiak valami authoritasom volt volnais, mitt czelekettem volna, 
vágj mitt nem czelekettem volna, mert eö Sz. feolsege minde[n] sziveknek tittkaitt 
által latya. 

Az mi az Töröknek sok voltat avagj kevés voltat illet j , yoll tudgiuk azt hogj az 
oda be való derek Asiay hada minden esztendeoben kj nem yohett de azerth ollj 
hada lehett az kinek ellene való alassa nem elegh az mi duna mellet való eoregbik 
hadunk ha egiebünnen való hadainkatt az duna mellet való hadunkhoz nem hoszuk 
az mint az en Opiniombanis megh vagion írva, az mint láttuk Zattarszild Wacsznal, 
hogj oda be való hadd igen kevés volt vele de Posgaboll Bosznabull, Horvatt orszag-
boll, es az Magiarorszagj vegegbeoll annira megh eoregbittette volt hadat, hágj az 
mi duna mellet való hadunkat keozell sem hassonlithattuk hosza, maga az Temes
vári Bassa alat való hadd is nem volt akkor vele, gia[log]iais ugian maid semmi 
nem vala, Tattaris semmi nem volt vele, e vol[t] [p]enigh az Ibrahim Bassavall, az 
Temesvári Bassa alatt való haddis volt [v]ele mostan, az Tattaris vele volt, gialogo-
tis egj nehanj ezeort szeorzett [v]olt Raczorszagban, kikett Jantsar fiormaban eoltesz-
tetett volt, de azért [nyilv]an[?] nem volt ollian derek hada az mint Zinan Bassanak 
Giör alatt volt. Yövendeo esztendeoben az kj azt iri, megh latthatya hogy bizonios 
derek [ha] da lehett Török Cziaszarnak eomaga szemelie szeren this szabadon ellyo 
mert az Asiay derek hadatt mint ellhoszhattya vele, Zulyman Cziaszaris [mag] a 
nem yott annak k j veole k j hanem mikor azt k j hoszhatta, de ha chiak ig j [h] ada
kozunk ez yövendeo esztendeobenis az mint ez ideigh bizoni igen keo[nn]ien min
dent ellveszthetünk, mert mint Varak vivása, mint rablás megh 1 [eszén] esz yövendeo 
esztendeobe teolek, anni hadatt hoszhatnak reánk, ha az Ur [Iste]nheoz valóba nem 
essünk, es ideien korán dolgainkhoz nem latunk. [Az] Tattaris penig keoszell sem volt 
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most anni az mint tavalj volt, mert egj re[sze] [mé]gh tavalj eoszell be küldette 
volt az rabokatt, ez esztendeobenis azonkepp[en] [küljdet rabokatt be az kikett tull 
es innen az Tiszán raboltatott, ha a[zoka]ttis Török Cziaszar reánk hosza yövendeo 
esztendeoben sokkall teobben y[ön]nek kj hogj nem mint most voltának itt, de mint 
ezekreol szeomben teobet, [mi] kor Isten szembe yutatt. 

Az ezeor Araniat iria kgd hogj az kinek hagiom Nagjszambatban adnj szépen 
megh szeorzj kgd es annak adgia keszeheoz, de yoll tudgia kgd hogj énnekem Nagy
szombatba se szolgám sem Attyamfia az kinek készében adatnám. Mas az penigh 
hogj en ott alat másnak tartozom, vele azerth kelleot váltanom, es azerth annak 
kell fizetnem, itthonis immár nem mulathatok hanem álla kell sietnem. Aszoniom 
Anyamoth eo kgmet kertem hosza, hogj érette küldjen, ide Zarnoczara hoszassa, es 
hoa hamareb énnekem megh iria hogj idefell küldhessek irette, es ala vitessem, de 
mivel hogj kgd most megh nem irta mikorra kellesek irette küldenj Kérem kgdt 
hogj hoa hamareb Aszoniomnak eo kgnek iria megh kgd hogj mikor külgien érette, 
es hoa küldgien, hogj ne legjen heaba való Jaras érette. Isten tarczia megh kgdtt 
yo egessegbe, minden hoszatartozokkal egietemben. Keolt Zarnoczan. 

1. Novembris Anno 1599. 
Spect[abilis] ac Magfnil'icae] Dom[inationis] V[est]rae Servitor et AÍTinis. 

Sebastianus Thökeöly 

Sacratiss[i]ma [Cesarea] Regiaqfue] Ma[jes]tas D[omi]ne D[omin]e mihi semper 
clementiss[im]e. Post fideli[uml ac perpetuorum servitiorum meorum in gratiam 
et favorem M[a]jest[atis] V[est]rae Sac[ratissi]mae humilimam subjectionem. 

Pro mea fidelita[te] Majestfatis] V[est]rae Sac[ratissi]mae: de processu bellico, 
haec significare breviter volui, quod an[te] [p]rimum diem Augusti, vires Turcarum 
advenire non poterunt, Copiae verő Ma[jesta]tis Vestrae Sac[ratissi]mae in trés partes 
distractae, in Croatia ad Danubium et in superiorib[us] partibus Hungáriáé sunt. 
Nihilominus tarnen in his tribus Mensibus, Maj[o], Junio et Jullio, quilibet Exercitus 
partium progressum commode habere e[t] [a]nte adventum Turcici Exercitus, Arces 
finitimas obstaculo habitas, Turcis [ex]imere viamq[ue] aperire ad con jungendos 
exercitus, possent. Quia advenief.. ,]s copys Turcarum, si tunc jam Majestfatis] 
V[est]rae Sac[ratissi]mae praedicti exercitus conju[n]cti non essent, nullo modo pars 
una copiarum Turcis resistere. Imo praesente Tu[rc]a ullas Arces omissis et neglectis 
trium Mansium occasionibus obsidere valeret. Dei enim est dare et obycere occasio-
nes, hominum autem eas divinitus datas [o]ccasiones obvys ut dicitur 
ulnis arripere, ne ingrati erga DEUM esse videantur. Quod verő partium superi-
orum regni Hungáriáé exercitus, adjunctis etiam illis duobus Millibus peditibus et 
Equitibus Mille quingentis ex Sylesia conscribere solitis, ob paucitatem, ad obsiden-
das Arces Turcicas hue usqfue] insufficientes ac e[t]iam quolibet anno omnes expen-
sae ibidem erogatae ab initio belli inutiles fuerunt, compertum est. Ideo exercitus 
ille partium superiorum aliquod millibus hominum augeri debet, qui per se ad 
obsidendam in primis Arcem Zolnok sufficientes esse possint, qua capta ad Hatthvan 
prodeatur ubi adventum nostrorum vix Turca expectabit. Quo facto porta Agriensis 
claudetur, et invectio rerum omnium necessariarum cum parva manu facile prohibe-
bitur, et DEO volente in ista aestate absqfue] ullius hominis periculo ad manus 
Ma[jesta]tis V[est]rae Sacr[atissi]mae pervenire poterit. Similiter Exercitum in 
Croatia habitum, ubi etiam hue usqure fere omnes expensae inutiles fuerunt, ex 
benigna Ma[jesta]tis V[est]rae Sacr[atissi]mae voluntate ex vicinis provincys aliquot 
millibus hominum augeri, demandare dignetur, qui Arces viciniores conjunctionem 
Exercituum prohibentes, intra praedictos tres Menses expugnent. 

Et sic tarn partium superiorum statim ä Hatthvan, quam etiam ex Croatia exercitus 
maturare debeant, quod circa primum diem Augusti Exercitui penes Danubiano 
jungantur, sic tandem erit omnium virium Turcici Exercitus optima resistendi occa-
sio. Interea tarnen donee ista agantur, Ex[e]rcitus quoque penes Danubianus aput [!] 
quem summa rerum manet, usq[ue] primum diem [Au]gusti omnia faciat et ante 
o[mn]ia Budam caput regni obsideat, qua DEO volente, [pos]ita, Danubius fere 

— 92 — 



usq[ue] Nandoralbam in dominium Majestfatis] V[est]rae Sac[ratissi]mae perveniet. 
Et ita Transsylvani quoq[ue] obligatae fidei si memores futuri, ac etiam ex [Trans] 
Alpina exercitus conjungi nostris poterunt. Accedit quod expugnata Bu[d]a omnium 
confiniorum Turcicarum concidet animus, quia ex Buda tanquam Loco principali 
tempore necessitatis ad omnia loca et Arces Victualia et au[xi]lia dantur et suppedi-
tantur. 

In summa facile omnes aliae Arces et [tot]um regnum ad manus Majestfatis] V[est]-
rae Sacr[atissi]mae perveniet et potentia Turcar[um] in Hungária concidet, confinia 
q[uoqu]e Majestfatis] V[est]rae Sacr[atissi]mae nunc longe lateque [ex]tensa abbre-
viabuntur, et pons quoq[ue] ad Ezek in fuvio Drava positus [TJurcis adimi poterit. 
Majest[atem] V[est]ram Sac[ratissi]mam diu et foelicissime valere exo[pt]o. 

Datum ex Nova Arce, die 26. Április Anno 1599. 
[címzés és aláírás nélkül] 

Császári és királyi Szent Felség, mindig kegyes Uram, hűséges, örökkévaló szolgá
lataimat alázatosan Szent Felséged kegyeibe és jóindulatába ajánlom. 

Szent Felséged iránti hűséggel a háború folyásáról röviden ezeket akartam jelen
teni: hogy augusztus elsejéig a török erők nem fognak tudni ideérkezni, Szent Fel
séged csapatai pedig három részre osztva Horvátországban, a Dunánál és Magyar
ország felső részein vannak. Mindamellett ebben a három hónapban: májusban, 
júniusban és júliusban e részeknek bármelyik serege kényelmesen előre tudna nyo
mulni és a török haderő megérkezése előtt az akadályt képező szomszédos várakat 
<JZ tudná foglalni a törököktől és utat nyithatna a seregek egyesüléséhez. Mert a török 
(trők megérkezésével, ha addig Szent Felséged említett seregei nem egyesültek, a 
csapatok egy része semmiképpen nem állhatna ellen a töröknek. Sőt ha a török itt 
van, és a három hónap nyújtotta alkalmakat elmulasztották és elhanyagolták, egyet
len várat sem lenne érdemes ostrom alá venni. Isten dolga ugyanis, hogy megadja és 
elénk tárja az alkalmakat, az embereké pedig, hogy ezeket a gondviselés nyújtotta 
alkalmakat, ahogy mondani szokás, kinyújtott karral megragadják, nehogy hálátlan
nak mutatkozzanak Isten iránt. Hogy pedig Magyarország felső részeinek haderői, 
még ha hozzátesszük is azt a kétezer gyalogost és ezerötszáz lovast, akiket Sziléziá-
ból szoktak toborozni, csekély számuk miatt mostanig elégtelenek voltak a török 
várak ostromához és bármelyik évben a háború kezdete óta, az arra fordított kiadá
sok hiábavalók voltak, tudott dolog. Ezért a felvidéki részeknek ezt a hadseregét 
néhány ezer emberrel növelni kell, hogy egymagukban elegendőek legyenek első
sorban Szolnok várának ostromához, ennek elfoglalása után pedig Hatvanhoz kell 
tovább menni, ahol a török aligha fogja várni a mieink jövetelét. Ha ez megtörtént, 
Eger kapuját kell elzárni, és könnyen, kevés erővel meg lehet majd akadályozni 
minden szükséges dolog bevitelét és ha Isten is úgy akarja, ezen a nyáron Szent 
Felséged kezére kerülhet minden emberélet veszélyeztetése nélkül. Hasonlóképpen a 
Horvátországban tartott sereget, ahol mostanig szintúgy minden kiadás jóformán 
hiábavaló volt, Szent Felséged akaratával a szomszédos tartományokból néhány ezer 
emberrel növelni kegyeskedjék elrendelni, hogy ezek a seregek egyesülését megaka
dályozva a szomszédos várakat az említett három hónap alatt bevegyék. 

És így mind a felvidéki seregnek mindjárt Hatvanból, mind a horvátországinak 
sietnie kell, hogy augusztus elseje körül egyesüljenek a dunai sereggel, így végre 
kitűnő alkalom nyílik majd ellenállni a török hadsereg összes erőinek. De közben, 
míg ezek történnek, a dunai sereg is, amelyre a fő feladat hárul, augusztus elsejéig 
is tegyen meg mindent és mindenekelőtt Budát, az ország fővárosát ostromolja, amit 
ha Isten segítségével hatalmába kerített, a Duna úgyszólván Nádorfehérvárig Szent 
Felséged birtokába jut majd. És így, ha az erdélyiek is emlékezni fognak kötelezett
ségükre, az erdélyi seregek is egyesülhetnek a mieinkkel. Ehhez járul még, hogy 
Buda bevételével az összes török határvidék bátorsága megrendül majd, mert szük
ség idején Budáról, mint főhelyről adnak és szolgáltatnak minden helységnek és 
várnak élelmet és segítséget. 

Egyszóval minden más vár és az egész ország könnyen Szent Felséged kezére jut 
majd, és a török hatalma Magyarországon összeomlik, valamint Szent Felségednek 
most széltében-hosszában elnyúló határai megrövidülnek, és a Dráván lévő eszéki 
hidat is el lehet majd venni a töröktől. Kérem az Eget, hogy Szent Felséged sokáig 
éljen boldogan. Kelt Üjvárott, 1599 április 26-án. 
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