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Torda vármegye fejedelemségkori tisztségviselői

Az erdélyi fejedelemségkori vármegyei intézmény iránt érdeklődő kutató nem 
csekély megdöbbenéssel kell tudomásul vegye, hogy a szakirodalmat, -  a köz- 
igazgatás- és jogtörténeti monográfiáktól eltekintve - , tulajdonképpen 
Pokolynak a vármegyei intézmény történetéről írott, immár több mint száz esz
tendős, de máig alapvető, és Kiss András néhány résztanulmánya alkotja.1 Ez 
annak tudható be, hogy a millenniumi vármegyei monográfiák keltette fokozott 
érdeklődést követően úgy a magyar, mint a Trianon utáni erdélyi magyar törté
netírás ezt a területet csaknem teljesen elhanyagolta. Sem korszerű, forrásokon 
alapuló résztanulmányok nem születtek, és nem láttak napvilágot a nélkülözhe
tetlen források, a vármegyei jegyzőkönyvek sem. Az 1945 utáni fél évszázad 
ismert viszonyai között pedig ennek a mulasztásnak a pótlására nem kerülhetett 
sor. így nem meglepő, hogy a kutatás az alapok feltárásánál alig jutott tovább. A 
vármegye működéséről igen keveset tudunk. Az alaposabb tanulmányozás során 
nyilvánvalóvá válik, hogy minden érdeme ellenére Pokoly munkáját erőteljes 
törvényközpontúság, ebből adódóan egyoldalúság jellemezi. Csaknem kizárólag 
az országgyűlési határozatokra, az Approbatae és a Compilatae Constitutiones 
cikkelyeire, a vármegyei jegyzőkönyvekből is elsősorban a statútumokra alapo
zott. Az egyoldalúság mellett az említett két törvénykönyv előírásainak vissza- 
vetítése a 17. század eleji viszonyokra, illetve a törvények és a gyakorlat össze
vetésének elmulasztása komoly tévedésekhez vezetett.

A fenti megállapítások megállják helyüket a vármegyei intézményt éltető, 
működtető tisztségviselői kar vonatkozásában is: a szakirodalmat esetükben 
hasonlóképpen Pokoly már említett tanulmánya, s Fekete Lajos jó évtizeddel 
későbbi, az előbbinél gyengébb színvonalú, s annak eredményeit nem hasznosító 
doktori disszertációja2 alkotja, így feladataikon túlmenően, a főispánok kivételé
vel, - akiknek életrajzát, pályafutását Lázár Miklós alaposan felderítette,3 majd

1 Pokoly József. A vármegyei intézmény története 1301-1886. In: Szolnok-Doboka 
vármegye monoraphiája. I. Dés, 1901., Kiss András-. A vármegyei filiális szék keletkezé
séről. In. Uő: Források és értelmezések. Bukarest, 1994. 39-69. Uő: Fórul dominál in 
Transilvania (Az úriszék Erdélyben) Revista Arhivelor 12 (1970) 2. 57-70.
2 Fekete Lajos: A vármegyei tisztikar a XVI-XVII. században. Budapest, 1914.
3 Lázár Miklós-. Erdély főispánjai. Századok, 1887-1889.
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Torma Károly néhol kiegészítette, pontosította4 -, vajmi keveset tudunk. A tör
vény centrikusság a vármegye tisztikarának tárgyalásakor hatványozottan érvé
nyesült: Pokoly elsősorban az említett törvények, statútumok alapján mutatta be 
a vármegye tisztjeit, (esetenként félreértve/értelmezve azokat), s csak kisebb 
mértékben támaszkodott a vármegyei jegyzőkönyvekre, Fekete pedig egyáltalán 
nem, így a tévedéseket ez esetben sem kerülhették el.

Az elkövetkezendőkben a fentebb kifogásolt egyoldalúságot, tévedéseket 
szeretnénk, - lehetőség szerint -  orvosolni5 a Pokoly által elhanyagolt Torda 
vármegye fejedelemségkori tisztségviselői karának teljesebb és árnyaltabb meg
rajzolásával. Vizsgálódásainkat természetesen behatárolják a forrásadottságok.

Az erdélyi vármegyék jegyzőkönyvvezetése, tekintve, hogy a tulajdonkép
peni vármegyei fejlődés útjára csak a fejedelemség kialakulása után léptek, a 
királyságbeliekhez viszonyítva késői, feltételezhetően a 16-17. század fordulója 
táján vette kezdetét, a protokollumok folyamatos sorozata azonban csak a 17. 
század első éveivel kezdődően maradt fenn. Torda vármegye közgyűlési- és 
törvénykezési jegyzőkönyve az 1607-es esztendővel, csonkán kezdődik,6 s 1662- 
őt követően az alsó járás 1666-1686 és 1693-1700 közötti parciális- és fíliális 
széki bejegyzéseire vagyunk utalva. A fennmaradt első két protokollumból -  
különösen az elsőből - , egy vagy több esztendőnyi feljegyzés hiányzik, vagy 
mert a vármegye nemessége nem gyűlhetett össze, vagy a bekötetlenül maradt 
jegyzőkönyvből elkallódtak az ívfüzetek. így például 1610-1617, 1641-1645 
között. Ezért a vármegye teljes tisztikarára csak az 1660-as évekig rendelkezünk 
elsődleges adatokkal. A század utolsó négy évtizedének bejegyzései az alsó járás 
tisztjeire vonatkoznak. Vizsgálatainkat ezekkel a korlátozott adatokkal végez
hettük el. (E tekintetben kivételt képeznek a főispánok. Az ő pályafutásukat 
Lázár említett munkájának köszönhetően a 16. század második felétől ismerjük. 
A 16. századi adatait csak esetenként használjuk, tekintve, hogy vizsgálódásaink 
forrásai a következő századból származnak).

A források hiánya miatt megtörténhet, hogy az adott időszakban vármegyei 
tisztséget betöltő személy neve a névsorból kimaradt, vagy hivatali idejének 
kezdete/vége, illetve tartama nem pontos. Sajnos ezek az adatok más források
ból, így a vármegye más jellegű irataiból, családi levéltárakból, ezek szórvá
nyossága és esetlegessége miatt csak csekély mértékben pótolhatóak. A követ
kező nehézséget az alacsonyabb tisztséget betöltők származásának, vagyoni 
helyzetének megállapítása okozta. Szerencsésebb esetben a család a vármegye 
ismert, régi famíliája volt, vagy a protocollum nyújtott támpontot, sok esetben 
azonban a családtörténeti irodalom hiányosságai, egyes források hozzáférhetet

4 Torma Károly. Adalék gróf Lázár Miklós „Erdély főispánjai (1540-1711) czímű köz
leményéhez. Századok, 1889. 311-324.
5 Nem térünk itt ki az olyan részletkérdésekre, mint például a vármegyei tisztségviselők 
jövedelme, hadügyi feladata. Ezeket Pokoly igen alaposan bemutatta.
6 A jegyzőkönyv egy 1608-as bejegyzése egy, a protokollumban meglévő 1605-ös hatá
rozatra utal. 1889-ben pedig, mikor Torma Károly kutatta, a vármegye levéltárában még 
megvoltak az 1606-beli feljegyzések. Vö. Torma: i. m. 313.
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lensége miatt találgatásokra, feltételezésekre kényszerültünk volna, ezért az azo
nosítástól gyakran el kellett tekintenünk.7 Hasonlóképpen nehéz feladatnak bi
zonyult pályaívük megrajzolása.

Mielőtt a tisztségek, tisztségviselők részletesebb tárgyalására térnénk, szól
nunk kell az erdélyi vármegyei tisztikar sajátosságáról. Köztudott, hogy a királyi 
Magyarország vármegyéitől eltérően a fejedelemségkori erdélyieknek két főis
pánjuk, ennek megfelelően két alispánjuk, szolgabírájuk vagy főbírájuk volt. A 
vice szolgabírák száma vármegyénként változott. Az egyes tisztségek sajátos 
vonásairól az adott hivatalnál szólunk.

Főispán (comes, supremus comes)

A főispánok bemutatásánál aránylag könnyű dolgunk van. Lázár Miklós és 
Trócsányi Zsolt munkájának köszönhetően központi kormányzati, illetve tör
vényhatósági pályájuk pontosan nyomon követhető. A már említett kettős főis- 
pánságot Pokoly, Apor Péter véleményére is támaszkodva,8 a feladatok meg
osztásával, a főrendek tisztség-éhségének kielégítésével és a kölcsönös ellenőr
zéssel, hatalomkorlátozással, a főispánokkal szembeni bizalmatlansággal magya
rázta.9 A magyarázat nagy része helytálló. Úgy véljük azonban, néhány kisebb 
igazítást tennünk kell. A főispáni tisztség megkettőzését véleményünk szerint 
gyakorlati szempontok diktálták. A nagy kiterjedésű, három kivételével hosszan 
elnyúló vármegyék gördülékenyebb igazgatása követelte meg ezt a megoldást. 
Ami az ellenőrzést, a hatalomkorlátozást illeti, esetlegesen ilyen szempontok is 
közrejátszhattak, inkább a fejedelemség utolsó évtizedeiben. Azonban úgy gon
doljuk, ilyen szempontoknak igen csekély súlyuk volt. Ennél fontosabb és nél
külözhetetlenebb volt a vármegye és a főispánok szempontjából a zavartalan 
együttműködés. Ismert tény, hogy a főispánok többsége tanácsúr volt, gyakran 
központi kormányzati és más törvényhatósági főtisztséget is viselt párhuzamo
san. Az alkalmankénti követségekről, más megbízatásokról nem is szólva. A 
vármegye működése érdekében tehát egyeztetniük kellett a feladatokat. Sok 
esetben az egyik főispán nem is tartózkodott a vármegyében, az ügyintézést társa 
végezte. Ellenőrzésről már csak ezért sem lehetett szó. Az országos főtisztséget 
viselő főispán hatalmát pedig korlátozhatta-e a csak egy főispánságot bíró má

7 A tisztségviselők származásának megállapításában az erdélyi Királyi könyvek kiadásán 
dolgozó munkaközösség, elsősorban Fejér Tamás, és a kolozsmonostori konvent 
protokollumait kiadásra előkészítő Gálfi Emőke és Bogdándi Zsolt bocsátott rendelkezé
semre értékes adatokat. Önzetlen segítségüket ezúton is köszönöm. A miskolci egyetem 
történelem segédtudományai tanszékén készített erdélyi királyi könyvek adatait tartal
mazó CD-Room csak bizonyos mértékben és az eredeti bejegyzéssel összeolvasva hasz
nálhattuk, tekintettel arra, hogy igen gyakori az erdélyi család- és helynevek nem isme
retéből származó súlyos félreolvasási, és a megmagyarázhatatlan félreértelmezési hiba. 
(A továbbiakban ErdKirKv)
8 Apor Péter Metamorphosis Transylvaniae. Bukarest, 1978. 135.
9 Pokoly. i. m. 359.
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sik?! Más kérdés, hogy -  a pártharcoktól eltekintve -  mennyire állt érdekében a 
főrendeknek egymás ellenőrzése. Arról nem is szólva, hogy legtöbbször ugyana
zon táborba tartoztak, sőt, szoros rokonsági szálak fűzték egymáshoz őket. A 
bizalmatlanságot pedig, mint okot, véleményünk szerint el kell vetni, tekintettel 
arra, hogy a főispánság bizalmi tisztség volt. A fejedelem híveit ültette a főis- 
pánságokba, vagy sok esetben az elődje által kinevezetteket hagyva a tisztsé
gükben, saját híveivé tette őket. Amennyiben valakivel szemben kételyei tá
madtak, minden további nélkül leválthatta.

A másik erdélyi sajátosság az örökös főispánság hiánya. Míg a királyi Ma
gyarországon a 17. századra egész sor főrendű család nyerte el egy-egy várme
gye örökös főispánságát, addig Erdélyben ennek kialakítására irányuló kísérlet- 
tel, illetve ennek tényleges működésével csak a sajátos státusú Hunyad megyé
ben találkozhatunk, és csak a század első felében. Az itteni perpetuus comes-ség 
gyökerei Mátyás koráig nyúlnak vissza, aki ezzel a címmel törvénytelen fiát, 
Corvin Jánost ruházta fel. A vajdahunyadi váruradalom későbbi birtokosai a 
címet is megörökölték. Az önálló erdélyi állam születésekor azonban Hunyad 
vármegyét az enyingi Törökök birtokolták, majd a Bethlen család iktári, feje
delmi ágának tagjai, Bethlen Péter 1646-os haláláig, ami egyben az örökös fois- 
pánság megszűnését is jelentette.

A tisztség elnyerésének módja

Akárcsak a királyi Magyarországon, a főispánokat Erdélyben is az uralkodó 
nevezte ki, tetszése szerint,10 a vármegye nemességének erre semmiféle befolyá
sa nem volt. Annyit sikerült csupán törvényekkel is biztosítania, hogy főtisztje a 
vármegye birtokosai közül kerüljön ki.11 Ez a helyzet tükröződik a törvények
ben. Az 1588. decemberi országgyűlés 24. cikkelye szerint: „Hogy Te Nagysá
god az ispánságokat fő-fő urainknak conferálja, kiknek autoritássá vagyon kö
zöttünk...,12 1606. májusában „...Őfelsége rendeljen főispánokat ...13,” majd 
„... a főispánokat a fejedelmek creálják ...”14 Torda vármegye protokollumában 
a kilenc fennmaradt főispáni beiktatást megörökítő feljegyzés nagy része is ezt 
tanúsítja. 1625. július 9-én, az addigi főispán, Kamuthy Farkas, aki „ex nutu et

10 Pokoly említi, hogy Bethlen Gábor conditiói között szerepel az is, hogy főtiszteket a 
tanáccsal együtt állítson (i. m. 357.), a megfogalmazás szerint (Vö. АС II. tit. I. art. 3.) 
azonban inkább az országos fötisztségekre vonatkoztatható ez az előírás, mintsem a 
főispánokra. Véleményünket alátámasztani látszik, hogy I. és II. Rákóczi György 
conditióiban nagyon pontosan fogalmaznak a rendek a főispánok kinevezésére vonatko
zóan. Uo. art. 5. XIV.
11 A birtokosságról 1551. dec. 31. XXVII. cikkely, EOE I. 391., AC pars II. tit. I. art. 5. 
XIV. (I. Rákóczi György conditiói), art. 6. XIV. (II. Rákóczi György conditiói), pars III. 
tit. XLIII. art. 1.
12 EOE III. 243.
13 Uo. V. 412.
14 AC III. tit. XLIII. art. 1.
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voluntate Serenissimi Principis” Kolozs vármegye főispánságát nyerte el, helyé
be „ex eiusdem Serenissimi Principis domini domini nostri voluntate, item 
communi voto et suffragio dominorum nobilium magnificus Stephanus 
Kouachióczi ... in eundem officio ... suffectus et substitutus est.”15 1635. július 
4-én „ex dementia eiusdem domini principis annuentia” Gerendi Márton 
aludvarmastert iktatták be a főispáni tisztségbe16. 1651. januárjában Bethlen 
János került „ex dementia ejusdem domini principis” a főispáni székbe,17 1656. 
áprilisában pedig, mikor ő „ex benigna principis dispositione” ezen tisztségét 
felcseréli a Küküllő vármegyeivel, helyére „ex gratiosa annuentia domini domini 
et principis nostri” Mikola Zsigmond került.18 1657. október 10-én a fejedelem 
akaratából Kolozs vármegye főispánságát elnyert Ebeni Istvánt „ex benigna 
collatione et annuentia celsitudinis principalis” Keresztessi Ferenc váltotta.19 A 
tatár fogságba esett Mikola Zsigmond helyére pedig 1661. januárjában „ex 
annuentia illustrissimi principis” Haller Jánost iktatták be.20 Ugyanakkor az ex 
annuentia gyakori használata, a Kovacsóczy beiktatását megörökítő formula, 
amelyhez hasonló megfogalmazás több vármegye jegyzőkönyvében is fellelhető, 
a vármegyei nemesség azon szándékáról árulkodik, hogy magát mint a főispán 
választására befolyással bíró szereplőt tüntesse fel.21 E tekintetben, s más szem
pontból is, érdekes adalékkal szolgál a vármegye közgyűlése által 1649-ben, 
Sombory János főispán halála után hozott határozat: a vármegye nemessége a 
főispán választásig teljhatalommal ruházta fel az akkor már 13 esztendeje alis
pán Tordai Imre deákot. Az eset különlegességét az adja, hogy újra rávilágít: a 
vármegyei nemességnek nincs befolyása a választásra. A tisztséget a fejedelem 
csak 1651-ben töltötte be Bethlen János kinevezésével. Másrészt -  s ez lényege
sebb -  rácáfol a Pokoly által is idézett és ellenőrzés nélkül elfogadott 
Approbatabeli előírásra, miszerint amennyiben a főispáni tisztség megüresedik, 
az alispánnak is le kell mondania.22 A főispán kinevezésekor az említett törvényi

15 Torda vármegye közgyűlési és törvénykezési jegyzőkönyvei (a továbbiakban 
TvmJkv), Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Igazgatósága, Fond 18. Nr. 3. (I. 
kötet), Nr. 5. (II. kötet), Nr. 6 (III. kötet). I. 212.
16 Uo. 395.
17 Uo. 575.
18 Uo. 732.
19 Uo. 755.
20 Uo. 763.
21 Kemény Boldizsárnak a Doboka vármegyei főispáni tisztségbe való beiktatását 1643- 
ban a jegyzőkönyv igen érdekesen örökítette meg: „Generosus dominus Balthasar Ke
mény de Bwkeos ex communi consensu universorum dominorum nobilium, accedente 
prius authoritate Illustrissimi ac Celsissimi Domini Domini Principis, electus est in 
officium supremi comitis.” Öt esztendővel később, Bethlen Mihály beiktatásakor már 
csak a fejedelmi kegyről esik szó. Doboka vármegye jegyzőkönyve 148., 157. A jegyző
könyv töredék ismeretlen módon került a Kolozsmonostori konvent országos levéltárá
ba, s azzal a Magyar Országos Levéltárba (F. 25. Miscellanea). Erre már Pokoly felfi
gyelt, néhány példát közölt is, i. m. 357.
22 AC III. XLIII. C. 1 art.
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korlátozáson túl23 a fejedelem tehát saját belátása szerint választhatott megfelelő 
hátterű hívei közül, melyet a szorosan összefonódó származás és kapcsolatrend
szer biztosított. Itt azonban meg kell jegyeznünk azt, hogy a saját belátás nem 
jelentette azt, hogy az uralkodóváltással párhuzamosan a főispáni kar automati
kus lecserélésére is sor került. A fejedelmek általában átvették az előd által ki
nevezett főtiszteket, ezzel is megnyerve őket maguk számára, az első üresedés
kor pedig természetesen híveik közül nevezve ki újat. „Természetellenes” moz
gásokra, tisztogatásokra csak Báthory Zsigmond uralkodása és a 15 éves háború 
gyakori főhatalmi változásai idején, Báthori Gábor uralkodása alatt, a széki ösz- 
szeesküvést követően, majd II. Rákóczy György tragikus végű lengyelországi 
hadjárata után került sor.

A kinevezés jogerőssé csak az eskü letétele s a beiktatás után vált. Már az 
1558-as gyulafehérvári országgyűlés kimondta, hogy a vármegye nemessége 
előtt esküt nem tevő főispán hivatalától megfosztandó.24 Az eskütételre a kine
vezést követő legközelebbi megyei congregatio vagy sedria alkalmával került 
sor. Esetenként azonban több hónap is eltelt az esküig. Somboryt pl. 1645 már
ciusában nevezte ki a fejedelem, de csak november 29-én esküdött fel.25

Származás, pályafutás

Korszakunk összesen 23 Torda megyei főispánja -  a 16. században nyolc, a 17. 
században tizenöt -  a tekintélyes, vagyonos családokból került ki. Ezen belül 
több csoportot alakíthatunk ki. Az elsőt a régi erdélyi arisztokrata családok al
kotják. Torda vármegye főispáni székében ezeket (a 16. századiakat is beleszá
mítva) két-két Bánffy, Boldizsár és Gábor, Bethlen János, kápolnai Bornemisza 
Boldizsár, Erdélyi István és Mikola Zsigmond képviseli. Nem régi, de nem is a 
frissen felemelkedettnek számító főrendeket Haller János, Kamuthi Farkas, Hu
szár Mátyás, Keresztessi Ferenc képviselte. Különleges eset az egyik legna
gyobb hivatali karriert befutó Kovacsóczy Farkas fia, István, aki főrendünek 
született ugyan, ám apja bukása után csaknem teljesen alulról kellett újra felküz- 
denie magát. Rangban a főrendűek után következnek a régi, ám arisztokratának 
nem számító családok képviselői, mint Gerendi János és Márton, Sarmasághi 
Zsigmond, Sombory János és a Vitézek. Közülük némiképp külön csoportot 
alkot Gerendi János és Sarmasághi, akik felemelkedésüket hivatali pályafutá
suknak is köszönhetik. A harmadik csoportot, az alacsony, kis- és középbirtokos 
nemesi rétegből felemelkedőkét Ebeni vagy Ébeni István és Teleki Mihály al
kotja. Előbbi hadi érdemeinek köszönhette felemelkedését, Bethlen János is ezt

23 1674-ben, Bánffy bukása után az országgyűlés törvényt hozott több fötisztség, „annál 
inkább...[a] vánnegyei és székbeli fötisztség” egy személynek adása ellen: (EOE XV. 
461.). Ezt azonban figyelmen kívül hagyták az elkövetkezendőkben. Lásd Teleki, Bánffy 
György, Кару György vagy Rhédei Ferenc halmozott tisztségeit. Vö. Trócsányi: i. m. 
22-36.
24 EOE II. 99.
25 TmJkv I. 517.
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emelte ki,26 utóbbi pályafutása pedig közismert. Ők képviselik részben a Pokoly 
által említett parvenű főtiszteket. Hangsúlyozzuk a részben kitételt, hiszen egyi
kük sem nemtelen származású, mint a Pokoly által a fejedelem számára „élet
szükséget” képező, mindenét a fejedelemnek köszönő parvenü főtisztre példa
ként felhozott Karkai (Karkói/Krakkai) Veres Dávid, aki, Lázár munkájának 
tanúsága szerint, egyben az egyetlen is.27 A fejedelmi hatalom árnyékában tisz
tán hivatali karriert befutó nem nemesi származásúakat nem találunk a tordai 
főispánok között. Trócsányi a homo novus tanácsurak törvényhatósági tisztsé
geinek hiányára vonatkoztatva ezt annak tulajdonította, hogy a vármegyékben, 
székeken uralkodó főnemesség ilyen tisztségekbe nem engedte be őket.28

Ka pcsolatrendszer

Arról már szóltunk, hogy a főispáni tisztséget a mindenkori uralkodói kegy biz
tosította, az alábbiakban azonban azt vizsgáljuk meg, hogy ezt milyen mértékben 
befolyásolták a gyakran követhetetlen rokoni és a nem vérségi kötelékek. Ez 
utóbbi esetében nemcsak a valamilyen módon kiérdemelt kitüntető uralkodói 
figyelmet, „kegyenc”-séget értjük, hanem az Erdélyben még létező, archaikus 
jellegű familiaritást is. Ezért az elkövetkezendőkben az egyes fejedelmek tordai 
főispáni kinevezéseit vesszük számba, és „átvilágítjuk” a kinevezett személyt. 
Bár, mint már említettük, a vármegyei jegyzőkönyv az 1607-es esztendővel kez
dődik, vizsgálatunkat az 1601-ben, valószínűleg Rudolf által kinevezett Borne
misza Boldizsárral kezdjük. A Habsburg-hű főurat azonban alig egy esztendő 
múltán Báthory Zsigmond megfosztotta tisztségtől. A helyébe emelt Sarmasághi 
Zsigmond a korszak egyik nagy karrierjét futotta ugyan be, a fejedelem egyik 
legkedveltebb s leghűségesebb híve volt, ám feltételezhetően apai ágon rokona 
is volt a fejedelemnek, s nem utolsósorban Jósika kivégzése után ő kapta felesé
gül Báthory kedvelt rokonát, Füzy Borbálát. Az eddigi ismereteink szerint kö
vetkező főispáni kinevezés immár Bocskai fejedelemsége, illetve Rákóczy 
Zsigmond gubemátorsága idejére esik. 1606. június 19-én Erdélyi István tette le 
a főispáni esküt a vármegye nemessége előtt. Tekintettel arra, hogy korábbi 
tisztségeiről, bármiféle politikai szerepéről a kinevezését megelőző évig nem 
tudunk, valószínűleg nem tévedünk, ha kinevezésében a vérségi kapcsolatot 
tekintjük döntőnek, hiszen Rákóczy anyósa, Erdélyi Kata, Istvánnak testvére 
vagy unokatestvére volt.29 A következő személycsere 1610-ben következett el,

26 Bethlen János: Erdély története 1629-1673. Bp., 1993. 225,250,288.
27 Karkói Veres Dávid apja 1587-ben kapott nemeslevelet, ő maga a századfordulón már 
Fehér vármegyei főispán. L. Pokoly. i. m. 361. Rá vonatkozóan 1. még: Lázár. i. m. 
Századok, 1887. 405-406.
28 Trócsányi: i. m. 44.
29 L. Kemény János önéletírása. In: Kemény János és Bethlen Miklós művei. (A szöve
get gondozta V. Windisch Éva) Bp., 1980. 12-13.
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nem természetes módon. Ekkor a széki „összeesküvésben” résztvevő,30 mene
külni kényszerült Sarmasághi helyére állította Báthory Gábor, a gyors „segítség- 
nyújtást” meghálálva, Kamuthi Farkast. A kortárs önéletírásokban, Borsos Ta
másnál31 és Kemény Jánosnál32 egyaránt meglehetősen rossz színben feltűnő 
Kamuthi, bár egyike azoknak, akik a Báthory Zsigmond alatti politkai forgó
színpadon edződtek, jelentősebb szerephez, mint több más katonaember, Bát
hory Gábor idején jutott, ezért feltétlen híve a fejedelemnek, s dicstelen lépései
nek részese. Ha hihetünk a némileg ellentmondásos portrét megrajzoló Kemény
nek, nemcsak ő szolgált a fejedelemnek, hanem beleegyezésével felesége, 
Mojzes Kata, előbb Sibrik Gáspámé is.33 Tordai főspánságát Bethlen Gábor alatt 
is sikerült megőriznie, annak ellenére, hogy viszonyuk nem volt zavartalan, 
majd Mikola János halála után 1625. júliusában Bethlen rendeletére felcserélte a 
kolozsival. Helyére a fejedelem régi hűséges familiárisa, Kovacsóczy István 
kancellár, marosszéki főkapitány került. I. Rákóczy György uralkodása alatt 
három főispáni kinevezésre került sor. A Kovacsóczy halálával 1634. októberé
ben megüresedett alsó járásbeli főispánságot a fejedelem rokona, Gerendi Már
ton aludvarmester kinevezésével töltötte be, az 1642-ben, Erdélyi elhunytéval 
szabaddá vált felső járásiba pedig csak 1645 márciusában ültette a szintén rokon 
Sombory Jánost. Bár mindketten régi erdélyi családból származtak, de sem a 
kül-, sem a belpolitikában nem játszottak számottevő szerepet. Gerendinek csak 
egy megbízatásáról tudunk Bethlen alatt, Somborynak egyről sem, a fejedelmi 
rokon nélkül tehát semmi esélyük nem volt ilyen tisztség elnyerésére. Gerendi 
halála után, 1647-ben a fejedelmi család minden tagja által kedvelt Huszár Má
tyást emelte a főispáni székbe. Az ifjabb Rákóczy alatt négy őrségváltásnak 
lehetünk tanúi: az 1649-ben elhalt Sombori helyére 1651-ben Bethlen János, az 
1652-ben meghalt Huszáréra a fejedelmi familiárisként indult Ebeni István ke
rült, majd az 1656-ban küküllői főispánná kinevezett Bethlen tisztségét Mikola 
Zsigmond, az 1657-ben Kolozs vármegyébe áthelyezett Ebeniét pedig 
Keresztessi Ferenc vette át. Az 1657-ben Kemény Jánossal tatár fogságba esett 
Mikoláé pedig, úgy tűnik, 1661-ig betöltetlen maradt, ekkor Kemény Haller 
Jánost emelte ebbe a tisztségbe. Apafi Mihály két főispánt nevezett ki, 
Keresztessi halálakor, 1669-ben a Bornemissza atyafiság Teleki Mihályt, egy 
évtizeddel később pedig, Haller halála után, unokaöccsét, iklódi Tholdalagi Já
nost. Összegezve tehát: a tizenöt 17. századi főispán közül az őt kinevező ural
kodóhoz rokonsági szálak fűztek hatot, familiáris volt 2, szolgálataival érde
melte ki 7. Az atyafiságban állókat tovább elemezve nyilvánvaló, hogy Erdélyit 
és talán Sarmasághit kivéve, más módon egyikük sem juthatott volna ebbe a

30 Az összeesküvésre vonatkozóan 1. Horn Ildikó: Őnagysága merénylői. (Gondolatok 
egy politikai összeesküvésről). In: História manet. Demény Lajos emlékkönyv. (Szerk. 
Violeta Barbu, Tüdős S. Kinga) Bukarest, 2001. 237-255.
31 Borsos Tamás: Vásárhelytől a Fényes Portáig. (Sajtó alá rendezte Kocziány László) 
Bukarest, 1972. 65-66, 82-112.
32 Kemény Önéletírása. 82.
33 Uo. 27.
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pozícióba, még a rendkívül tehetséges Teleki sem, bár az ö esetében Rákóczy 
lengyelországi hadjártának tragikus következményeit is figyelembe kell ven
nünk. A fennebbiekből az is kitűnik, hogy a rokonok támogatása I. Rákóczy 
Györgyre és Apaffira jellemző.

A még árnyaltabb kép megrajzolása érdekében érdemes számba vennünk 
azt is, hogy a kinevezés pillanatában ki hol állt a hatalmi hierarchiában, azaz kik 
viseltek országos főtisztséget és/vagy tanácsuraságot, kik udvari, formális, in
kább a bizalmi állást jelző főtisztséget, kik nyerték el később s kik egyáltalán 
nem.

Az első csoportba tartozik Bornemisza (tanácsos), Kovacsóczy (kancellár), 
Bethlen (fejedelmi tábla ülnöke), Haller (tanácsúr), Teleki (kővári főkapitány, 
fejedelmi tábla ülnöke), a második, azaz a bizalmasok csoportját Sarmasághi (a 
fejedelem titkára), Gerendi (aludvarmester), Huszár (főasztalnok, főlovászmes- 
ter, fejedelmi tábla ülnöke), Ebeni (első rendű udvari familiáris, allovászmester), 
Mikola (főasztalnok), Tholdalagi (a fejedelem belső inasa 1663-ban'4, fejedelmi 
tábla ülnöke, szamosújvári főkapitány) alkotja. A harmadikba Erdélyi (1616-tól 
tanácsúr), Kamuthi (főispáni kinevezése után, de még abban az évben tanácsúr), 
Keresztessi (1659-től tanácsúr) sorolandó, a negyediket pedig egyedül Sombory 
alkotja. Szembetűnő, hogy az országos főtisztséget viselők, tehát tényleges ha
talmat gyakorlók közül csak Teleki állt rokoni kapcsolatban a fejedelemmel, 
főtisztségét azonban korábban, a Kemény Simon mellett maradt rendektől kapta, 
igaz, áttérésekor ebben Apafi megerősítette. A bizalmasoknak viszont fele közeli 
atyafiság, ellenben tanácsuraságig hátuk közül a négy nem rokon emelkedik 
(Sarmasághi 1613-ban, Bethlen alatt nyerte el a consiliarusi címet). A később 
felemelkedők közül egyiket sem fűzték vérségi kapcsolatok az uralkodóhoz, a 
rokon Sombory pedig nem tudott továbblépni. Mindez azt mutatja, hogy a roko
nokat egy adott pontig lehetett támogatni, mondhatni elfogadott volt, megfelelő 
képességek híján viszont a törvényhatósági főtisztség a karrier csúcsát is jelen
tette.

A főispánok országos vagy törvényhatósági tisztségeinek áttekintése azért 
is indokolt, mert így a kinevezés egy újabb szempontja is nyilvánvalóvá válik. 
Mégpedig az, hogy az országos főtisztség vagy udvari szolgálat miatt a fejede
lem mellett tartózkodó főispán mellé általában egy otthonülő főispántárs került: 
az udvarban tartózkodó Sarmasághi, Kamuthi, Kovacsóczy és Gerendi mellett 
Erdélyi (kivéve ez utóbbi utolsó éveit, amikor Gerendi látja el feladatait), 
Gerendi és Huszár mellett Sombory, Ebeni mellett Bethlen, Mikola, Teleki 
mellett pedig valószínűleg Keresztessi, Haller és Tholdalagi rendezték a várme
gye ügyeit.

Ezek után tekintsük át a főispánok kötelességeit, feladatait. Az erdélyi főis- 
pánság, mint azt már Pokoly hangsúyozta, a magyarországitól eltérően nem 
puszta címet jelentett, hanem jól meghatározott teendőkkel járó hivatal volt. Az 
erdélyi főispánok ténylegesen a vármegye s a tisztikar vezetői, irányítói voltak. 34

34 Bethlen János: i. m. 167.
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Kötelességeiket országgyűlési artikulusok írták elő, s jól tükröződnek a főispáni 
eskü-formulákban is. Az 1543-as marosvásárhelyi országgyűlés 7. cikkelye a 
törvényszékeket alapos ok nélkül nem tartó főispánok elmozdítását rendelte el, 
az 1551. decemberi pedig az adószedés pontossága megkönnyítése érdekében 
regestrum vezetésére kötelezte.35 A már említett, a főispánokat kettős, az uralko
dó illetve a vármegye előtti esküre kötelező 1558-as határozat a teendők közül a 
személyválogatás nélküli igazságos és törvényes ítélkezést és a törvényes per
folyamat betartását emelte ki.36 1580-ban az országgyűlés a cirkáláson való sze
mélyes részvételt rendelte el, amelyet, a törvénycikk tanúsága szerint, a főispán
ok általában alispánjaikra bíztak.37 Az önálló fejedelemség országgyűlései a 
továbbiakban ismételten a törvényszékek rendszeres tartására utasította a főispá
nokat, a vármegyék nemességének visszatérő panasza volt ennek elmulasztása.38 
Az Approbata Constitutiones Tisztek illetve Ispánok állapotjárói szóló XLII. és 
XLIII. címe a fentebb elmondottakat foglalja össze, de feladataikkal találkozunk 
az adózásról, hatalmaskodásról, utakról, hidakról, vámokról, malmokról, cirká- 
lásról, latrok büntetéséről, erkölcstelen fiákról, csavargókról és pereskedésről 
szóló törvénycikkekben is.39 A fejedelemség főispánjainak tehát a magyarorszá
gi alispánokhoz hasonlóan törvénykezési, rendészeti/közbiztonsági, pénzügyi és 
egyéb közigazgatási feladatai voltak, ezen túlmenően pedig természetesen a 
vármegye korlátozott törvényhozói tevékenységében, a statútum alkotásban is 
részt vettek.

Az esküszövegekben a főispáni kötelességek fogalmazódtak meg, a leg
fontosabb tennivalóik hangsúlyozásával. Torda vármegye jegyzőkönyve min
dössze négy esküformulát őrzött meg, Gerendi Mártonét, Bethlen Jánosét, 
Mikola Zsigmondét és Keresztessi Ferencét. Ezek sorban így hangzottak:

a/ „Én, Gerendi Márton, Thorda vármegyének eggik foispánnya, eskeszem 
az élő Istenre, hogy én ennek az becsülletes vármegyének főispánságának tiszti
ben tehetségem és hivatalom szerént igazán eljárok, és minden énelőttem 
törvénkezőknek, szegénnek, bodognak, kazdagnak [!], személyválogatása 
nélküli, hátrahagyván kedvezést, félelmet, szeretetet, gyülölséget, Isten és annak 
igassága szerént, tehetségem szerént igaz törvént tészek, és az vármegyének régi 
szokott törvénit, szabadságát, jó rendtartásit erőm szerént oltalmazom, 
meghtartom és másokkal is meghtartatom, igaz executiót is tészek. Isten engem 
úgy segéllyen.”40

Ы „Az igaz Isten, ki Attya, Fiú és Szentlélek, tellyes Szentháromságh, egy 
bizony Isten engemet úgy segélljen, úgy adgya lelkem idvességét, hogy az főis- 
pánságnak tisztiben tisztem és hivatalom szerint igazán eljárok, az előttem

35 EOE I. 184,11.420.
36 EOE II. 99.
37 Uo. III. 154.
38 Uo. 435.
39 АС III. rész IL, VIII., XXXVII., XXXVIII., XXXIX., XL., XLVI., XLVII. с., IV. 
rész.
40 TvmJkv I. 398.
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törvénkezőknek és perlekedőknek mind adománt, félelmet, barátságot, 
attyafíságot hátrahagyván, tehetségem szerint igaz törvént tészek, és minden 
dolgokban igaz executiót tétetek minden személlyválogatás nélküli, és minde
neknek illendő becsületit meghadom.”41

cl „Az egy igaz Isten, ki Atya, Fiú és SzentLélek, telly es Szentháromságh, 
egy bizony Isten, engemet úgy seghéllyen, úgy adgya lelkem idvességhét, hogy 
az főispánságnak tisztiben tisztem és hivatalom szerint igazán eljárok, az előttem 
törvénkezőknek és pereskedőknek minden adománt, félelmet, barátságot, 
atyaffiságot hátrahagyván, tehetségem szerint igaz törvényt tészek, és minden 
dolgokban igaz executiót tétetek minden személyválogatás nélkül, és mindenek
nek illendő beczülletit meghadom.”42

ál „Én Keresztesi Ferencz, Thorda vármegyének főispánnya, esküszöm az 
élő Istenre, hogy én ez főispánsághnak tisztiben tisztem és hivatalom szerint 
igazán eljárok, az előttem törvénkezőknek és perlekedőknek (minden adománt, 
félelmet, szeretetet, gyülölséget, kedvezést, barátságot és atyafíúságot hátra
hagyván) Isten és annak igassága szerint és tehetségen szerint mind szeghénnek, 
bodognak és gazdagnak igaz törvént tészek, valamit méltónak és igaz törvény 
szerint valónak ismérek, úgy ítilek, és minden dolgokban igaz executiót tétetek, 
minden személyválogatás nélkül, mindenekben az vármegye régi törvényit, sza
badságit, jó rendtartásit és szokásit erőm szerint oltalmazni és meghtartani s 
másokkal is meghtartatni igyekezem, és mindeneknek illendő beczülletit 
meghadom. Isten engem úgy segéllyen és úgy adgya lelkem idvösségét.”43

Összevetve a négy esküszöveget nyilvánvaló, hogy csaknem szó szerint 
megegyeznek, -  egyben a Zsigmond 1435-ös második decretumában meghatá
rozott, a későbbi főispáni esküformulák prototípusával is44 - , kivéve a bevezető 
mondatot, amelyet az illető felekezeti hovatartozásához igazítottak, (Gerendi és 
Keresztesi unitárius, Bethlen és Mikola pedig kálvinista volt), és a vármegye 
szabadságaira, rendtartására vonatkozó kitételt.

Torda vármegye protokollumában a felsorolt területeken találjuk nyomát a 
főispánok tevékenységének: elnökölnek - ritkán mindketten, általában egyikük - 
a vármegye törvényszékén, vezetik a cirkálást, képviselik a vármegyét az or
szággyűléseken, legjobban azonban a törvénykezési tevékenységük és annak 
fejlődése, változása dokumentált. A jegyzőkönyv tanúsága szerint a 17. század

41 Uo. 575.
42 Uo. 732-733.
43 Uo. 756.
44 „Én N. esküszöm az Istenre és az Isten szent anyjára, Szűz Máriára, minden szentekre 
és Isten kiválasztottjaira, hogy minden előttem perlekedőknek, együtt és egyenként, 
személyválogatás nélkül, tudniillik gazdagnak és szegénynek hátratéve minden kérést, 
jutalmat, kedvezést, szeretetet és gzűlölséget, tehetségemhez képest igaz és való törvényt 
és igazságot fogok tenni, amint tudniillik azt az Isten és az ő igazsága szerint megtenni 
kötelességemnek ismerendem. Isten engem úgy segéljen és a boldogságos Szűz Mária és 
a mi urunk Jézus Krisztusnak ez éltető keresztjele.” Magyar Törvénytár (Szerk. Márkus 
Dezső) I. Bp., 1899. 254.
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elején igen aktívan vettek részt az igazságszolgáltatásban, gyakran olyan szerep
körben, amely később az alispán hatáskörébe tartozott. így például 1608-ban az 
alispán Szászrégennel szembeni perébe avatkozott Erdélyi István főispán, mivel 
„quia causa ista ad constitutionem totius comitatus antea editam spectabat et 
attinebat” 45 1609. novemberében a marosjáraiak és a péterlakiak közötti perben 
a főispán egyrészt a közvádló, másrészt mivel ez utóbbiak „tiszt ellen vétettek”, 
hatáskörébe való avatkozás miatt perelte a falut.46 Ugyanekkor perelte ugyan
csak a péterlakiakat, mivel a cirkálás alkalmával egy péterlaki jobbágyot, aki „ő 
maga kérkedett az faluban sokaknak hallattára, kik között polgár is volt, hogy 
őneki sem nénnye, sem húga, sem ángya nem volt oly, cum venia, az kivel nem 
vétkezett volna”,47 nem adtak ki, azaz nem jelentettek. A későbbiek folyamán 
ilyen szerepben nem találkozunk a főispánokkal, ezeket a teendőket, úgy tűnik, 
teljesen átvették az alispánok, s csak igen fontos, főbenjáró esetekben hárulnak 
rá a rutintól eltérő külön feledatok, így a vármegye székének 1637. június 25-én 
kelt határozata szerint Gerendi Márton főispán egy latrok pártfogásáért és bújta
tásáért halálra ítélt nemes ügyét kellett a fejedelem elé terjesszen, majd az ural
kodó határozatáról tájékoztatnia a vármegyét.48

Mielőtt a főispánoknak szentelt fejezetet lezárnánk, befejezésül szólnunk 
kell hivatali idejükről is. A kinevezéskor már említettük, hogy a fejedelem tet
szése szerint leválthatta, áthelyezhette a vármegyék főtisztjeit, de azt is, hogy 
ilyen eseményekre aránylag ritkán került sor. A 17. századi 15 főispán közül 
csupán kettő leváltására került sor, 1602-ben Báthory Zsigmond távolította el a 
császár-hű Bornemiszát, majd az úgynevezett széki összeesküvés után elmene
kült, utóbb notázott Sarmasághit Báthory Gábor. A század folyamán a fejedel
mek 3 főispánt helyeztek át, Kamuthit Kolozsba 1625-ben, Bethlen Jánost 
Küküllőbe 1656-ban, Ebenit pedig szintén Kolozsba 1657-ben. Különleges eset 
a Mikoláé, aki alig egy esztendővel kinevezése után Lengyelországban az erdé
lyi hadsereg zömével tatár fogságba esett. Összegezve: 5 esztendőnél kevesebbet 
maradt tisztségében 3, 5 esztendeig szintén 3, 5-10 esztendő közötti ideig 2, 10 
esztendőnél többet 5, 20 esztendőnél többet pedig 2 főispán. A leghosszabb 
ideig, 36 évig Erdélyi.

Alispán (vicecomes)

Mint arra már Pokoly rámutatott, akárcsak az erdélyi főispánságnak, úgy az 
alispánságnak is megvannak a maga sajátos vonásai. Az első éppen az előbbi 
egyik sajátosságából fakad: mivel a főispán, mint már említettük, ténylegesen a 
vármegye első hivatalnoka volt, az alispán szerepe, a magyarországihoz viszo
nyítva jóval jelentéktelenebb, tevékenységi köre korlátozottabb, a vármegyei

45 TvmJkv I. 23.
46 Uo. 69.
47 Uo. 70-71.
48 Uo. 449.
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jegyzőkönyvek is, első és futólagos áttekintésre, csupán mint közvádlót tüntetik 
fel. Ennek köszönhetően az eddigi szakirodalom, mint a főispán által kiválasz
tott, annak nem is teljes jogkörű helyettesét tartotta számon, ami a Torda várme
gyei protokollum alapján, nem felel meg a valóságnak.
A tiszteség elnyerésének módja: A főispánokkal ellentétben az alispáni hivatalt 
választás útján töltötték be. A választás módjáról a fejedelemség törvényhozása 
az Approbatae-ig csupán egyszer határozott, 1606-ban, amely szerint „az viceis
pánok rendelésében pedig a főispán a vármegyével egyetértve, közakaratból 
tégyenek viceispánt.”49 50 A megfogalmazás arra utal, s ezt hangsúlyozta Pokoly 
is,30 hogy tulajdonképpen a főispán, s nem a vármegye nemessége választott, ezt 
az Approbatae-beli rendelkezés is megerősíti: „Viceispánokat... arra alkalmatos 
s azon vármegyebéli zálagos embereket, a főispánok denomináljanak és az vár
megyéken ez ideig usus roboráltatott mód szerént válasszanak, járulván ahhoz a 
vármegyének consensusa is.”51 A törvények után lássuk, miről tanúskodnak a 
Torda vármegyei jegyzőkönyvek. Az eddig ismert 19 alispán közül mindössze 
nyolcnak a megválasztását megörökitő feljegyzést őrizte meg protokollum, s 
minden esetben a vármegye nemességének választásról szól, sőt, az ismert ese
tek felében egyhangú szavazást említ, így 1635-ben, 1654. februárjában „ex 
unanimi voto ac suffragio dominorum nobilium”, 1655. augusztusában pedig 
„ex publico ас unanimo voto suffragioque annotatorum dominorum nobilium”.52 53 
A főispán szerepére, esetleg javaslatára egyetlen egyszer sem utal, ami megle
hetősen furcsa, tekintve hogy a főtiszt kinevezésekor, egy kivétellel, a fejedelem 
szerepét nem hallgatta el. Természetesen ez nem jelenti azt sem, hogy a főispán
nak ne lett volna akár döntő befolyása is vicéjének megválasztásában, azonban 
saját érdekében is ajánlatos volt olyat választania, akinek gyakorlata volt a vár
megyei igazgatás, bíráskodás terén, s nem egy esetleg személyes szolgálatából 
átemeltet, s ez a szempont, mint alább az alispánok pályafutásánál látni fogjuk, 
nagyrészt érvényesült is. A kérdés tisztázására a többi fennmaradt vármegyei 
jegyzőkönyvből is remélünk újabb adatokat, az viszont már most nyilvánvaló, 
hogy Pokoly erre vonatkozó megállapításait33 át kell értékelni és finomítani. Két 
tényre viszont hangsúlyozottan szeretnénk felhívni a figyelmet: főispán válto
záskor az alispáni szék, egy kivétellel, nem cserélt gazdát, s az előbbi megürese- 
désekor, amint a főispánoknál, Sombory halálakor említettük, nem is szűnt meg, 
ahogy az Approbata cikkelye szól. E tekintetben nemcsak az előbbi, 1649-es 
eset cáfol rá a korábbi szakirodalom állításaira, hanem az 1656. áprilisi, Mikola 
Zsigmond főispán beiktatásakori is: ekkor a tisztségében maradt „Pápai Georgj 
uram, eggyik Thorda vármegyei viceispán, arra ígéré magát, hogy tekintetes 
nemzetes Mikola Sigmond uramhoz, mostan introducált főispán uramhoz azon

49EOE V. 412.
50 Pokoly: i. m. 354., 365-366.
51 AC III. XLIII. 1.
52 TvmJkv I. 715,722.
53 Pokoly: i.m. 365-366.
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kötelességgel viseli magát, mint annak előtte való főispán uramhoz, az Mikola 
Sigmond uram praedecessorához.”54 55

Származás, pályafutás

A családtörténeti irodalom eddigi eredményeit, hiányosságait figyelembe véve 
nyilvánvaló volt, hogy az alispánok származásának megállapítása a főispánoké
nál jóval nehezebb feladat. Nehezebb annak ellenére, hogy minden bizonnyal a 
vármegye tehetősebb, tekintélyesebb famíliái adták őket, az esetek többségében 
azonban sem az illető, alispáni tisztséget betöltő személyről, sem a családról 
nem sikerült a származási helyen túl többet megtudnunk. Az eddigi kutatások 
alapján a tizenkilenc vicecomes közül mindössze hétről tudunk többet, kettőről 
pedig elég sokat, s e részleges adatok alapján alkotott társadalmi kép elég színes. 
A hat ismert közül három 16. században nemesített családból származik. 
Trauzner István35, Tordai vagy Kolozsvári Imre deák56 (mindkettő kolozsvári, 
ill. tordai polgárcsaládból származik, előbbi Trauzner Lukács tanácsúr, a feje
delmi tábla és az országgyűlés elnöke, utóbbi a Báthori Gábor által a széki me
rényletet követően kivégeztetett Kolozsvári János físcalis director fia, sógorság- 
ban álltak egymással. Trauzner István felesége ugyanis Imre deák lánytestvére, 
Margit volt) és Jármi Miklós (valószínűleg a hadi érdemeiért 1615-ben az 
oláhdellői birtokára nova donatiot nyert Jármi Miklós57 leszármazottja, Jármi 
Ferenc elsőrendű fejedelmi familiáris és követ testvére). Kettő családja a 17. 
században nyert nemességet, Pápai György és Décsei István (mindkettő tordai 
polgárcsalád volt), egy már a 15. században ismert pókakeresztúri Székely csa
ládból, Járai István pedig a már a 14. században a vármegye jelentősebb famíliái 
között számon tartott járai Járaiból. Vagyoni állapot tekintetében ismét a 
Trauznereké, Kolozsváriaké58 s részben a Jármiaké ismert, ez utóbbi testvére 
révén nyert birtokadományt.59 Nem érdektelen a származási helyként megjelölt 
helységek áttekintése sem, tapasztalataink szerint ugyanis ez nemcsak nemesi 
előnév, hanem az illető valóban ott élt, legjelentősebb birtoka/birtokrésze ez 
volt. A 19 viceispán közül kettőnek nem tudjuk biztosan a szármási helyét, a 
fennmaradó 17-et pedig a vármegye következő települései adták: egyet-egyet 
Hadrév, Harasztos, Ilye, Jedd, Magyardellő, Pókakeresztúr, Túr, 2 alsójárai, 
pókai, vécsi és körtvélyfájai, 4 pedig tordai volt. Ez utóbbiakról meg kell je

54 TvmJkv I. 723.
55 A családra vonatkozóan 1. Dáné Veronka: A Trauznerek a fejedelemség korában. In: 
Emlékkönyv Kiss András nyolcvanadik születésnapjára. Kolozsvár, 2003. 81-93.
56 Rá vonatkozóan 1. Torda város tanácsi jegyzőkönyve 1603-1678. (A továbbiakban: 
TvJkv) (Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Wolf Rudolf) Kolozsvár, 
1993. 74.
57 ErdKirKv 10-19. kötet 1614-1635. Bethlen Gábor oklevelei.
58 L. az 54. és 55. sz. jegyzetben említett munkákat.
59 ErdKirKv 20-29. I. és II. Rákóczy György oklevelei.
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gyeznünk, hogy többségük Torda megnemesítése (1662) után kerültek az alispá- 
ni tisztségbe, korábban csak Kolozsvári Imre deák.

Ami a pályafutásukat illeti, az esetek többségében, az eddig áttanulmá
nyozott források alapján, ugyanúgy követhetetlennek, kideríthetetlennek bizo
nyult, mint származásuk. Kivételt csak néhány an jelentenek. Trauzner István, 
Kolozsvári Imre deák teljesen azonos pályát futott be: mindketten 1609-ben 
tűntek fel a vármegyei életben, mint assessorok,60 Trauzner 1623-ban került a 
tisztségbe, majd 1635. júliusában a szolgabíróival cserélte fel. Imre deák 1636- 
ban nyerte el a viceispánságot, s ezt 1653-ban váltotta fel a szolgabíróival. Ez 
utóbbit mindketten halálukig viselték. Apjukkal ellentétben mindketten megsze
rezték a vármegye legbizalmibbnak számító tisztségét, ami befogadásukat jelzi a 
vármegyei nemességbe, (másrészt viszont azok országos főtisztségig ívelő pá
lyáját nem mondhatták magukénak). Ugyanezt az utat járta be Székely István 
(1651-ben assesor, 1655-től judlium), szintén az assessorságból emelkedett fel 
Herczegh András (1651), Köpeczi János (1651), Hajdú Márton és Jobbágy And
rás, utóbbi kettő útja innen vezetett a szolgabíróságig (feltételezhető, hogy az 
1666-ban szolgabíróként feltűnő Járai István azonos a korábbi alispánnal), ez 
utóbbi pedig, akárcsak Kovács Mihály, később újra feltűnt a törvényszéki ülnö
kök között. Hét év vice-szolgabíróság után választották alispánná Pápai Györ
gyöt, 12 év után pedig csak helyettes vicecomessé az ifjabb Szindi Jánost, aki 
korábban decimator is volt. A 19 közül tehát heten vármegyei alsóbb tisztségek
ből kerültek az alispáni székbe, tehát a vármegyei életben már jártasságot sze
reztek, központi kormányzatból, pontosabban a tordai kamaraispánságból Hajdú 
Márton, s a különleges esetnek számító Décsei István, aki a nagyobb kancellária 
írnoka volt, pályája csúcsán pedig, már a fejedelmi korszak végén, ítélőmester, s 
közben Torda város assessora.61 Szintén tordai assessor volt Jó Mihály.62 
Ötüknek sikerült a szolgabíróságig/főbíróságig emelkedni, ennél magasabbra 
azonban egyiküknek sem.

Kapcsolatrendszer

Az alispán választásra vonatkozó törvények és az eddigi szakirodalom eredmé
nyei tükrében „elvárható” lenne, hogy az alaposabb kutatások a főispánhoz fű
ződő familiaritási, vérségi kapcsolatokra derítsenek fényt. Mindezidáig azonban 
vizsgált vármegyénkben ilyenre nem akadt példa, ami természetesen nem azt 
jelenti, hogy nem létezett. Úgy tűnik azonban, hogy az alispáni tisztséget betöl
tők hivatali idejük alatt sokkal inkább a vármegyei nemesség, a többi tisztségvi
selő bizalmát igyekeztek elnyerni, kapcsolataikat kiterjeszteni (erre például az 
országgyűlés követségek kiváló alkalmak voltak) és szorosabbra fűzni, ezt saját 
és rokonságuk emelkedése érdekében felhasználni. Ebbéli sikerüket jelzi a szol

60 TvmJkv I. 37.
61 TvJkv 85.
6 2  i t „
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gabíróság elnyerése, de esetlegesen családtagjaik, atyafiságuk vármegyei hiva
talokba való emelkedése is. Jó példa erre a Trauzner-Kolozsvári atyafiság össze
hangolt, egymást segítő tevékenysége: Trauzner István szolgabíróvá választása 
után alig néhány hónappal Kolozsvári Imre deák került helyébe, harmonikus, 
hatékony együttműködésüket a protokollum tanúsítja. Szindi János hosszú alis- 
pánságával a vármegye minden bizonnyal meg volt elégedve, így nem meglepő, 
hogy, két évtizeddel később ugyan, de fia is elnyerte ezt a tisztséget. Sajnos ed
dig nem sikerült megállapítani, hogy a három Herczegh milyen kapcsolatban állt 
egymással, de valószínűsíthető, hogy ebben az esetben is egy családról van szó.

Kötelességeik, feladataik

A törvények igen ritkán szólnak a viceispánok kötelességeiről. A már idézett, 
1580-as artikulus szerint nem helyettesíthették főispánjaikat a cirkáláson.63 A 
következő rendelkezés már az Approbatae, amely viszont pontosan nem írja 
körül az alispán hatáskörét, érintőlegesen szól a törvénykezésben, cirkálásban, 
háború idején betöltött szerepéről.64 1670-ben a törvényhozás kibővítette 
hatáskö-rét azzal, hogy indokolt esetben immár a főbíróval együtt a főispán elő
zetes tájékoztatása nélkül kimehetett végrehajtani. 65 (A vármegye azonban már 
korábban intézkedett arról, hogy az olyan peres ügyekben, amelyet a felek köl
csönös megegyezés alapján a vármegye széke elé bocsátanak ítéletre, minden 
további pereskedést lehetőségét előzetesen kizárva, a szék döntése után „nem 
várván commissiót az főispánoktól, vagy az széktől, az viceispánok tartozzanak 
ad instantiam laesae partis kimenni és satisfactiót impendálni.”66) A vármegyei 
jegyzőkönyvben tevékenysége sokkal jobban nyomon követhető. Sajnos, csak 
egy alispáni esküszöveg maradt fenn, ez is meglehetősen késői, 1655-ös: „Én T. 
T., Thorda vármegyének eggyik viceispánnya, esküszöm az élő Istenre, ki Atya, 
Fiú és SzentLélek, hogy én az viceispánságnak tisztiben híven és igazán eljárok, 
sem barátságot, sem kedvet, sem bosszúságot nem nézek, hanem minden sze
mélyválogatás nélkül igaz executiókat teszek, és semmi rendbélieken az országh 
articulusi és törvénye felett való bírságot semmi szín és mód alatt nem vészek, 
az jövedelemből is az magham részével meghelégedvén, az főtiszt jövedelmit 
igazán administrálom. Isten engem úgy segéllyen és úgy adgya lelkem 
idvességét.”67 Az eskü tehát a végrehajtást jelöli meg a vicecomes legfontosabb 
teendőjeként, nem szól viszont az alispán legjelentősebb, közvádlói szerepéről. 
Torda vármegyében ugyan egyetlen egyszer sem találkozunk az alispánnal, mint 
cirkálásra kijelölttel, viszont a cirkáláson kiadott, vagy más módon kitudódott s 
a vármegye törvényszéke elé került ügyekben ő képviselte a vádat. Egy vi
szonylag kései per viszont arra derít fényt, hogy az alispán nemcsak a vármegye

63 EOE III. 154.
64 AC III. XLII.
65 EOE XV. 116.
66 TvmJkv I. 237.
67 Uo. 723.
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közvádlója, hanem „őkegyelme ... afféle miserabilis personák mellett tartozik 
insurgálni”, akik külön ügyvéd fogadását nem engedhették meg maguknak.68 
Ebből eredendően, a korábbi véleménnyel ellentétben, a vicecomes jelen nem 
létében sem tartottak törvényszéket, így például 1635 októberében.69 S hogy a 
viceispán, ha a vármegye úgy döntött, teljhatalommal helyettesítheti főtisztjét, 
azt a Sombory János halála utáni vármegyei határozat bizonyítja, amelyet fen- 
nebb már említettünk. Hasonlóképpen az alispán a főbíróval együtt képviselte a 
vármegyét az úriszéken, amint azt egy 1636-os per bizonyítja: „régi usus szerént 
nem hivatott viceispánt és főbírót az törvénnek meghhallgatására, holott de 
necesse azoknak kellett volna capitalis casusban jelen lenniek.”70 Egy 1671-es 
perbeli kifogásra hozott ítélet az alispán elég tág jogkörét tanúsítja, eszerint 
minden bűntettett elkövető jobbágy ügyében, amennyiben a földesúmál koráb
ban fogja el, ő az illetékes felperes.71 Hivatalánál fogva egyedül dönthetett ab
ban, hogy az elítélt gonosztevőnek kegyelmet ad vagy sem, amint egy 1672-es 
per bizonyítja.72 Egy ugyanezen évi bejegyzés szerint pedig „valamely rab, s 
kiváltképpen malefactor falusbíró kezéhez adatik, ispán rabja.”73 Pokoly az alis- 
páni tisztségnek a főbírói alá hanyatlásának hátterében a partialis székek kiala
kulását, még pontosabban azoknak a főszolgabíró elnöklete alá helyezését ke
reste. Véleményünk szerint, s az eddig elmondottak is ezt látszanak alátámaszta
ni, az alispánság rangban, ha nem kimondva, de korszakunkban végig a várme
gye nemességének bizalmibbnak számító, s szélesebb hatáskörrel rendelkező 
judliumi után következett. Feltételezhetően közvádlói szerepe mellett ez az oka 
annak, hogy a filiális szék74 elnökletét az alispán kapta meg, az 1675. júliusi 6-i, 
jobbágyok bűntetteiben ítélkező széket a nótárius mint „sedes judiciaria domini 
vicecomitis”-t75 vezette be.

Hivatali idő

A következő „meglepetést” a források a hivatali időt illetően hozták. Közismert, 
igen sokszor idézett rendelkezése Approbatae-nak, hogy „a vicetisztek pedig 
annuatim búcsúzzanak,”76 majd néhány cikkellyel később újra elrendelte, hogy 
„A viceség is megszűnik, míglen a főispán helybe nem állíttatik,”77 s egy arti-

68 Uo. II. 151.
69 „Propter absentiam alterii vicecomitis Stephani Zoltai videlicet, sedes judiciaria 
celebrare nequivit.”Uo. 402.
70 TvmJkv 1.421.
71 Uo. II. 122.
72 A lólopásban bűnösnek talált Berar Juonról mondja Jó Mihály alispán, hogy „gratias 
volt kétzer is, etzer ugian én ab officio attam gratiat neki.” Uo. 147.
73 Uo. 151.
74 A filiális székre vonatkozón 1. Kiss András már említett munkáját.
75 TvmJkv II. 210.
76 AC III. XLII. 2.
77 Uo. XLIII. 1.
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kulussal alább „A vármegyének viceispáni, fő- és vicebírái, nótáriusai annuatim 
tartozzanak búcsúzni.”78 Ezzel szemben rögtön az első alispán váltásnál, 1623. 
júliusában a hivatalba lépő Trauzner elődjéről, a nemrégiben elhunyt Orbán 
Györgyről jegyezte fel a nótárius: „qui quidem fauste foeliciterque 28 fermi 
annis vei circiter officium vicecomitis inferioris processus supportavit”.79 Az 
alaposabb vizsgálat után kiderült, hogy a tizenkilenc alispán közül 7 esetben 
nem lehet megállapítani a tisztségben töltött idejét, s az egész korszakban csupán 
4 töltött 1 esztendőt hivatalában, ebből is egyet, Zoltayt, kihágásai miatt fosz
tottak meg tisztségétől. 2 esztendeig volt alispán 1 személy, 5-ig és 12-ig szintén 
egy, 15-ig kettő, 16-ig, 25-ig és 28-ig pedig újra egy-egy személy. A vármegyei 
jegyzőkönyv tanúsága szerint tehát szó sincs évenkénti búcsúzásról, úgy tűnik, a 
gördülékeny és szakértő ügyintézés érdekében a vármegye ettől eltekintett. A 
Sombory főispán halála után már többször említett eset pedig ékesen bizonyítja 
azt, hogy a viceség a főtiszt hiányában nem szűnt meg.

Főszolgabíró, főbíró (judlium, supremus judlium)

Amint arra már Pokoly rámutatott, a főbírói hivatal az erdélyi vármegyék újabb 
sajátossága, amely csak bizonyos mértékben hasonlitható a magyarországi vár
megyék főszolgabíróihoz. Maga a tisztség neve is erdélyi sajátosság, s Torda 
vármegye jegyzőkönyvében latin szövegkörnyezetben a szolgabíró, főszolgabíró 
megfelelőjét, a judlium-ot, suppremus judlium-ot az 1640-es évek végétől talál
juk, magyar szövegben már a legelső említésekkor inkább a főbírót használták a 
jegyzők, az országgyűlés viszont a szolgabíró-t. A szó egymagában is meghatá
rozza a főbíró sajátos erdélyi hatáskörét, ti. ő a vármegyei törvénykezés tényle
ges irányítója, erre a későbbiekben még visszatérünk.

A tisztség elnyerésének módja

A főbíróság is választott tisztség volt, közismerten kezdettől a köznemesség 
hivatalnoka, képviselője. Választására vonatkozóan az országgyűlés csak egy
szer, 1600. februárjában intézkedett, ekkor kimondta, „hogy valamely szolgabí
rónak 25 ház jobbágyánál több vagyon, az szolgabíróságtól mox et de facto 
priváltassék, és az szolgabíróság olynnak conferáltassék, kinek jószága az 25 ház 
jobbágyot meg nem haladja.”80

A következő rendelkezés már az Approbatae-ban található, amely a főszol
gabíró választást a vármegye és a főispán tetszésére bízta.81 Figyelmet érdemel, 
hogy itt a sorrend az alispán-választás fordítottja, s első helyen a vármegye sze
repel. Az eddig ismert 25 főbíró közül jegyzőkönyv 11 beiktására vonatkozó 
feljegyzést őrzött meg. Legtöbbjük szokott formula szerint egyhangú szavazás

78 Uo. 2.
79 TvmJkv I. 180.
80 EOE IV. 588.
81 AC III. XLII.
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ról szól, kettő azonban figyelmet érdemel: Zsigmond deák 1615-ös beiktatásakor 
nem választást említ, hanem ordinálást.82 Ugyanígy Krajnik László 1617-es 
introductiója alkalmával is az „ordinatus et electus”kifejezést használta, az övé
nek azonban külön érdekessége, hogy egyedül ekkor szó esik a főispáni befo
lyásról is: „ex communi consensu et publico suffragio dominorum comitum et 
nobilium comitatus”.83

Származás, pályafutás

Mint a főispánok és alispánok esetében, a főbírók származását is, lehetőségeink
hez mérten, megkíséreltük feltárni, hogy választ adhassunk arra a kérdésre, jel
lemzőnek tekinthető-e a nemesség egy adott, a törvény által meghatározott réte
gének főbírói tisztségviselése? Huszonötük közül mindezidáig csak 10-nek sike
rült azonosítani a családját, s e részleges eredmények is igen figyelmet érdemlő- 
ek, eszerint: 5 családot már a 15. században a vármegye birtokosai között talál
tunk, ugyancsak 5 szerzett itt jószágot a 16. században. Úgy véljük, hogy már az 
eddigi adatok alapján elmondható az, hogy ebbe a tisztségbe valóban a várme
gye régi köznemesi családjainak képviselőit, a 16. századiak közül pedig a már 
befogadottakat választották, II. Rákóczy György szerencsétlen lengyelországi 
hadjáratáig. Az 1660-as években viszont csaknem kizárólag 17. században fel- 
emelkedetteket találunk a főbírói székben, s több tordait. Különleges eset, ezért 
néhány szóval többet érdemel Krajnik László. A Görgény vidéki, alsóoroszi 
román családnak apja, a krajnikságot viselő Demeter szerzett nemességet 1589- 
ben, László fiának a Mihály vajda (Mihai Viteazul) ellenes rendek a kölcsönzött 
1000 forintért inscribálták az alsóoroszi és serbházi birtokot, majd a következő 
években ezeket további birtokokkal, portiókkal gyarapította84, igen számottevő 
vagyont szerezve. Az előbb elmondottakat s a kölcsönzött összegek nagyságát 
figyelembe véve, vagyona valószínűleg meghaladta a törvény által előírt 25 ház 
jobbágyot, s feltételezhetően a Trauznereké, Kolozsváriaké is.

Ami pályájukat illeti, csak 12-ről tudunk többet: heten előzőleg vármegyei 
tisztséget viseltek, négyen alispánságot (közülük hárman assessorok is voltak), 1 
assesor, 1 viceszolgabíró és 1 perceptor volt. Hárman központi kormányzati 
hivatalt viseltek, Trauzner Zsigmond étekfogó, Hajdú Márton tordai kamarais
pán, Szigeti Márton pedig számvevő volt. A tordai Zsigmond deák városi sze- 
nátorságot viselt korábban, Krajnik László pedig görgényi krajnikságot. A főbí
rói tisztség mindenikük esetében karrierjük csúcsának tekinthető, felfelé, a köz
ponti kormányzat szerveibe innen egyikük sem került.

Kapcsolatrendszerükről mindezidáig igen keveset sikerült megtudnunk. A 
Trauzner-Kolozsvári rokonság sikeres egymást segítő, vármegyei életbe be
emelő politikáját már említettük, rajtuk kívül Krajnikról tudjuk, hogy a

82 TvmJkv 1.91.
83 Uo. 106.
84 L. ErdKirKv 1-9. kötet, 1581-1610.
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Kovacsóczyakhoz fűzte szoros kapcsolat, de komoly összegű kölcsönnel szol
gált Báthory Gábor fejedelemnek is.

Kötelességeikről, feladataikról a törvények igen keveset mondanak85, s a 
jegyzőkönyvben is sajnos csak egy 1655-ös főbírói esküszöveg maradt fenn, a 
Trauzner Zsigmondé:„Én T. T., Thorda vármegyének eggyik főbírája esküszöm 
az élő Istenre, ki Atya, Fiú, SzentLélek etc., hogy én ennek az böcsülletes vár
megyének főbíróságának tisztiben tehetségem és hivatalom szerint igazán eljá
rok, és minden énelőttem [törvényjkezőknek, szeghgénnek, boldog[nak] [—] 
személyválogatás nélkül, hátrahagyván kedvezést, félelmet, szeretetek gyülölsé- 
get, Isten és annak igassága szerint tehetségem szerint igaz törvényt teszek, és az 
vármegyének régi szokott törvényit, szabadságit, rendtartásit erőm szerint oltal
mazom és meghtartom, és másokkal is meghtartatom, igaz executiót is tészek. 
Isten engem úgy segéllyen, és úgy adgya lelkem idvességét.”86 Az esküformula 
is a főbíró törvénykezési feladataira helyezte a hangsúlyt, s érdekes módon a 
főispáni esküszövegekkel mutat nagymértékben hasonlóságot, sőt, csaknem szó 
szerint megegyezik Gerendi Márton főispán esküjével. A protokollum alapján 
azonban nagyon pontos, kimerítő képet alkothatunk a judliumok hatásköréről, 
aki, mint látni fogjuk, valóban a törvénykezés, bíráskodás minden szakaszában 
jelen van, kell legyen, s mint már említettük, a vármegyei bíráskodás irányítója, 
lelke: törvénybe idézni a főbíró pecsétjével kellett, a zálog felvételére való s más 
„megkínálás” a főbíró révén történhetett, vallatni főbíróval lehetett, relatoriát 
adott ki, illetve ezeket ő nyitotta fel, vagy a jegyző, az ügyekről a vármegyei 
szék előtt referált, azokról jelentést készített, a főbíró látta el a divisori teendő
ket, a különböző javakat, pl. pénzt, főbíró kezébe helyezték letétbe, az úriszéken 
a viceispánnal a vármegyét képviselte, a végrehajtásban részt vehetett, illetve azt 
ellenőrizhette, jegyző hiányában az az előtt tenni szokott nyilatkozatokat beve- 
hette, viszont erről testimoniálist nem adhatott, hanem szóban jelentette a tör
vényszék előtt. A partiális szék kialakulása után annak elnökletét kapta meg, ő a 
legfőbb bírája, a többi tisztségviselő pedig bírótárs csupán, erre a felperesek 
megszólításai is rávilágítanak, amikor „nemzetes főbíró uram és viceispán uram 
és több székülő nemes assesor uraim”-mal kezdik felszólalásukat.87 Egy 1672-es 
eset dérit fényt arra, hogy az ítélethozatalban döntő szerepük volt: Szekhalmi 
András tordai hadnagy protestált az említett év januárjában a szék előtt, hogy 
„mivel főbíró uram nem voxolt, ki miatt nem lehetett törvény”.88 Minden bi
zonnyal az úriszéken való részvételéből adódott a flliális székbeli részvétele, 
ritkán ezt „sedes judiciaria domini supremi judicis”-nak, főbíró székének ne
vezték, Torda vármegye esetében viszont az ilyen nevű széken nem csak job
bágyügyek, hanem nemesek perei is napirendre kerültek.89

85 Vö. az alispánoknál idézett törvénycikkekkel.
86 TvmJkv I. 722-723.
87 Uo. II. 118.
88 Uo. 130.
89 Uo. 274.
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Hivatali idő

A főbírók hivatali idejét, évenkénti búcsúzását is az alispánoknál már említett 
törvénycikkelyek írták elő, hatálya azonban ebben az esetben sem volt. Pontosan 
20 judlium szolgálati évét sikerült megállapítani, s mindössze hárman töltöttek 
egy esztendőt a főbírói székben, 2-5 esztendő között tízen, 6-10 évet hárman, 
egy évtizednél többet pedig négyen, legtöbbet, 16 esztendőt Szabó alias Horváth 
András.

Szolgabíró, segéd-szolgabíró (vicejudlium)

A bevezetőben említettük már, hogy a segéd-szolgabírák száma vármegyénként 
változott, Torda vármegyének 4 vicejudliuma volt, a vizsgált korszakban össze
sen hatvankilencet ismerünk. Ők alkotják tehát, az assesorok mellett, a várme
gye legnépesebb tisztségviselő csoportját, ugyanakkor róluk tudunk a legkeve
sebbet.

A tisztség elnyerésének módja

A vice-szolgabírák választásáról az erdélyi törvényhozás nem rendelkezett még 
egy olyan vagyoni korlátozás erejéig sem, mint a főbírák esetében. Ilyen vonat
kozásban névsoruk sem nyújt semmiféle támpontot, mert, mint majd látni fog
juk, származás, vagyon, pályafutás tekintetében igen tarka képet mutatnak.

Származás, pályafutás

Csak töredéküknek, 25 személynek a származására vonatkozóan sikerült ponto
sabbat megtudni: tizenkettejük családja már a 15. században birtokos volt a vár
megyében, két családot a 16. században nobilitáltak, a 17. elején már nemesként, 
birtokosként emlitenek a források további kettőt, bizonyítottan öten a század 
folyamán nyertek nemességet, egy személy ekkor szerez lófőséget, egyet pedig 
feltételezhetően ekkor emeltek nemesi rangra. Soraikban tehát a régi s az új ne
messég képviselői egyaránt jelen voltak, s esetükben is a 60-as évek második 
felétől egyre több tordai. Vagyoni helyzete is csak elvétve egy-egy 
vicejudliumnak, ill. családjának rekonstruálható: pókai Ferenc deák a források 
szerint tehetős birtokos volt, hasonlóképpen a Szindiek, a Forrók, Sárközi Nagy 
Imre deák tordai kereskedő családból származott, Pápai György szintén tordai 
polgárcsaládból. Alig néhány kivétellel a vármegyei ranglétrán nem lépnek fel
jebb. Figyelemreméltó viszont, hogy heten értelmiségiek, a "deák" jelző egyér
telműen erre utal, s nem érdektelen az sem, s ez némiképp a kapcsolatrendszert 
is érinti, hogy ez a hivatásos deákság az adott családban öröklődött, így pókai 
Ferenc deák és a jegyző Sárossi János fia esetében.
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A kapcsolatrendszerükre, még pontosabban arra vonatkozóan, hogy milyen 
szálak fűzték őket közvetlen felettesükhöz eddigi kutatásaink alapján nem tu
dunk válaszolni. Az viszont a névsort áttekintve első pillantásra feltűnik, hogy 
egy-egy család, a fennebb már említett értelmiségieken kívül több vice- 
szolgabírát adott a vármegyének, pókai Ferenc fia, Mihály deák például apjától 
veszi át a tisztséget.9(1 Úgy gondoljuk azonban, ebben nem csak a családi kap
csolatoknak, hanem a szaktudásnak is jelentős szerepe volt.

Hatáskör, teendők

Ahogy választásukról, úgy teendőikről sem rendelkeznek a törvények. 
Pokoly alapjában véve pontosan megrajzolta a segéd-szolgabírák jogkörét, a 
vármegyei jegyzőkönyv alapján azonban ezt kiegészíthetjük. Arra már Pokoly 
rámutatott, hogy a viceszolgabírók a főbírók legterhesebb feladatait vették át,90 91 s 
nem túlzott: a vicejudlium révén került sor minden, a pert megelőző, kötelező 
módon megteendő lépésre: a jövendő felperes a segédszolgabírók által kérte fel 
az igényelt javakat, legyen szó akár pénzről, ingatlanról vagy jobbágyról, általa 
szólította fel, intette meg, s ha az intésnek nem volt foganatja, általa idézte tör
vényszék elé. Mindezekről a viceszolgabíró relatoriát írt, akárcsak az úriszéken 
vagy falusbíró székén hozott ítéletekről, amely szigorú formai, tartalmi követel
ményeknek kellett megfeleljen, s egyes esetekben még helyszínen kellett meg
szülessen. A vicejudliumok végezték minden esetben a helyszíni szemlét, a kü
lönböző erőszakos cselekmények, hatalmaskodások látható nyomait, ember 
megtámadása, sebesítése esetén a sebesüléseket, nekik mutatták be. Szintén ők 
mentek ki vallatni, s tennészetesen ezekről a beszámoló is az ő kézírásukkal 
készült. Per közben nemcsak az általuk készített jelentőlevelet olvasták fel, ha
nem gyakran szóbeli tájékoztatással is segítették a szék ítélethozatalát. Ugyan
csak általuk tiltották el a perben elmarasztaltak a végrehajtástól a pert nyert felet, 
erről pedig természetesen szintén jelentést kellett tegyenek. Mindez nyilvánva
lóan igen sok fáradtsággal járt, s nem egy esetben az ügy várható kimenetelével 
elégedetlen fél perbe fogta a viceszoIgabírót, mint Fűzi Borbála Sarmasághi 
Zsigmondné 1609-ben, mondván, hogy törvénytelenül vallatott, „mert nem őke- 
gyelme tiszti, hanem főbíró tiszti.” A beperelt Frika János válasza nemcsak a 
bevett szokásra, hanem vice- és főszolgabíró viszonyára is fényt vet: „énnekem a 
főbíró parancsolt minden üdőben, énnekem adott arra plena potentiát. Főbíró 
adgyon számot mindenekről, ... az hova hittak, oda mentem.” A vármegyei szék 
felmentő határozata is Frika állítását támasztja alá: ,juxta consuetudinem 
comitatus ex jussu judicis nobilium vicejudlium debuit et semper debebat ob 
temperando eo ire, quo nécessitas et officium requirebat.”92 S hogy szolgálata 
nem volt mindig veszélytelen, jól példázza Forró Boldizsár vicejudlium 1628-as

90 Uo. I. 715.
91 Pokoly. i. m. 372.
92 TvmJkv I. 66-67.
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pere, akit a hivatalban lévő alispán és a físcalis director perelt Harasztosi Balázs 
deák egy szolgájának megöléséért. Forró vallomásából egyértelműen kiderült, 
hogy a meggyilkolt többször megtámadta a viceszolgabírót.93 A bevett vallomá
sok minden bizonnyal Forrót igazolták, mert Harasztosi a pert abbahagyta.94 A 
partiális és filiális székek kialakulása feladatkörét lényegében nem érintette.

Hivatali idő

Bár a viceszolgabírák évenkénti búcsúzását is elrendelte az Approbatae többször 
említett artikulusa, immár megszokott módon, az ő esetükben sem tartották be. 
22 vicejudlium szolgálati idejét nem tudtuk megállapítani, a fennmaradó 47 a 
következőképpen oszlott meg: 1 esztendőt töltöttek ebben a tisztségben hatan, 
2-5 évet tizenheten, 6-10 esztendőt tizenegyen, 12-15 évet hatan, 16-20 esz
tendő közöttit hárman, két évtizednél többet szintén hárman.

Jegyző (nótárius)

Az erdélyi vármegyék egy személyes tisztségeinek legjelentősebbje a jegyzői, 
amelyet, érzésünk szerint, Pokoly elég nagyvonalúan tárgyalt,95 s egyes megál
lapításait a többi vármegyei hivatalhoz hasonlóan igazítanunk kell.

A tisztség elnyerésének módja

A vármegyei nótáriusok is választás útján kerültek a hivatalba, erről azonban 
sem az országgyűlés, sem a törvénykönyvek külön nem rendelkeztek. Ennek 
ellenére névsorukat áttekintve azonnal kitűnik, hogy a legfőbb szempont a szak
értelem volt, ezt a jegyzők pályafutása is bizonyítja.

Származásukról alig valamit, pályafutásukról viszont többet tudunk. Kor
szakunkban Torda vármegyének 12 jegyzője volt, közülük csupán kettőről nem 
bukkantunk részletesebb adatokat tartalmazó forrásokra, öten tordaiak voltak 
(Nyilas Mihály ugyan kolozsváról származott, a tiszségbe lépésekor azonban 
már Tordán volt háza), hárman a vármegyéből, Görgényszentimréről, 
Körtvélyfájáról és Pókáról származtak, egy pedig más vármegyéből, a 
marosszéki Nyárádtőről. A túlnyomó többségük, kilenc személy a központi 
kormányzatból érkezett, négyen a kisebb kancellária, azaz tulajdonképpen a 
fejedelmi tábla, s ugyancsak négyen a nagyobb kancellária írnokai voltak, egy 
tordai sókamarai számvevő volt a jegyzőséggel párhuzamosan, egy pedig a vá
rosi jegyzőségből került a vármegyeibe, azaz csaknem mindannyian igen alapos, 
esetenként átlagon felüli jogi ismeretekkel rendelkező képzett szakemberek vol
tak. Nem véletlen tehát, hogy ennek a tisztségviselő rétegnek egyes tagjai meg

93 Uo. 244-245.
94 Uo. 345.
95 Pokoly. i. m. 373-375.
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találták az utat vissza a központi szervekbe, természetesen magasabb, országos 
tisztségekbe, így Thoroczkai és Sárpataki az ítélőmesterségig, Sárossi János a 
fiscalis directorságig, Maksai Balázs a fejedelmi tábla ülnökségéig (ajegyzőség- 
gel párhuzamosan) vitték, korszakunk utolsó nótáriusa pedig, az emlékíró 
Szaniszló Zsigmond Torda város jegyzői tisztét látta el hosszú ideig. Királyfalvi 
Péter már jegyzőségét megelőzően főrendek szolgálatában állt, ekkor Bocskai 
Miklós görgényi, nótáriussága után Bánffy Margit bonyhai tiszttartója volt. Sár
pataki Márton pedig jegyzősége előtt és utána is a Rákóczyak jogi ügyeit ren
dezte, ezért is mondott búcsút igen hamar hivatalának.

Kapcsolatrendszerükre vonatkozóan pontosabb adatokkal a fennebb említett 
személyes kapcsolatokon kívül nem rendelkezünk, ennek feltérképezése viszont 
esetlegesen választ adhat arra a kérdésre is, hogyan kerültek éppen ők a jegyző- 
ségbe.

Hatáskör, teendők

Bár Pokoly mint aránylag kényelmes, kevés teherrel járó hivatalt jellemezte, a 
jegyzőkönyv tanúsága szerint meglehetősen sok tennivalója akadt, elsősorban a 
törvénykezésben. A protokollumban fennmaradt egyetlen jegyzői esküszö
veg,Sárpataki Mártoné 1651-ből, is erre világít rá: „ Az igaz Isten, ki Attya, Fiú, 
Szentlélek, tellyes Szentháromságh egy bizony Isten engemet úgy segélljen és 
úgy adgya lelkemnek idvességét, hogy én ebben az én notáriusságomnak tiszti
ben hű és igaz lészek, és minden előttem perlekedőknek tehetségem szerint igaz 
törvént tészek, minden allegatiókot, valamellyek szükségesek lésznek, minden 
variatio nélküli felírom, és az allegatiókot tehetségem szerint igazán assumálom 
és pronunciálom, nálam lévő protocholumban semmit az szék deliberatióján 
kívől sem írok, sem ki nem hagyok, jövendőbenn is az előttem való perlekedé
sekből és protocholumból kárt tenni nem igyekezem, hanem az nemes várme
gyén tellyes tehetségemmel az énreám bízott hivatalomban igyekezem igazán 
eljárni, és az sententiákot minden külömbözés nélkül igazán az deliberatiók sze
rint adom ki, Isten engemet úgy segélljen.”96 Megnyerő szerénységgel örökített 
meg saját megválasztását Maksai Balázs, a következő sorokat jegyezve be a 
protokollumba: „ ego Blasius Maxai indignus, rerumque juridicarum inexpertus, 
ex publico eorundem dominorum consensu succesi, ac eodem die protocolum 
hoc multis ac variis causarum generibus refertum, eodem domino Deo duce, 
continuari coepi, quod ut foeliciter ac fídeliter cum maximo emolumento 
causantium continuare aliquandi possim, facit idem Deus optimus maximus.”97

A nótárius előtt került sor az ügyvédvallásra, a vármegyének címzett 
relatoriákat ő nyitotta fel, az irat verzójára erről néhány szavas feljegyzést írt. 
Igen gyakran a főbíróval a jegyző ment ki a vallatásra, esetenként a peres felek
nek szintén előttük kellett bizonyságaikat bemutatni. A per átküldését

96 TvmJkv I. 575.
97 Uo. 111.
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(transmission a perújító levelet (novum) kötelező módon be kellett mutatni a 
jegyzőnek, erről jelentést, exhibita-t adott ki. Szintén kötelező volt a különböző 
privilégiumok, nemeslevelek bemutatása a szék/közgyülés kezdete előtt, ennek 
elmulasztása esetén ezeket a jegyző nem hirdette ki. Az ellentmondás nélküli 
publikálás tényét szintén az irat hátoldalán örökített meg a jegyző, ezzel a kivált
ságlevél hatályba lépett. A perfolyamattal kapcsolatos teljes ügyintézés a jegyző 
hatáskörébe tartozott, az ítéletlevél kiállításától a per letételéig. Az elmarasztalt 
fél a jegyző kezénél hagyta az ítéletben meghatározott összegű díjat/büntetést. 
Természetesen minden levél kiállításának megszabott díja volt, viszont könnyen 
elképzelhető, hogy a sok esetben a székek elmaradása miatt felhalmozódott el
intézetlen peres ügyek elég sok tennivalót adtak a jegyzőknek, törvényszékek 
idején s azon kívül is. A tisztség fontosságát bizonyítja az a tény is, hogy távol
létében vagy a hivatal megüresedésekor sedriát nem tartottak. A felsoroltakon 
kívül a nótárius részt kellett vegyen a cirkáláson, az adószedő számadásakor a 
mellé segítségül rendelték, a főbíróval együtt vagyonösszeírást kellett készítsen, 
s ezek mellett általában a vármegye országgyűlési követei között találjuk.

Hivatali idő

Pokoly, mivel abból indult ki, hogy a többi vármegyei tisztségviselő az 
Approbatae rendelkezése szerint évenként búcsúzott, a jegyzőséget a legállan
dóbb hivatalnak tekintette, eredményeink tükrében azonban ez a kijelentés ebben 
a formában nem állja meg a helyét. „Természetesen” a jegyzők sem búcsúztak 
évenként, ahogy a törvény előírta, hiszen ez igen nagymértékben hátráltatta vol
na a vármegyei ügyintést, törvénykezést, harmaduk viszont néhány év után elbú
csúzott, eddigi adataink szerint csupán egy maradt haláláig ebben a hivatalban. 
Vegyük számba azonban részletesebben: négynek nem sikerült pontosan behatá
rolni a tisztségben töltött idejét, 1 esztendőt töltöttek jegyzőként négyen (itt vi
szont meg kell jegyeznünk, hogy egyikük csak helyettes jegyző volt, másikuk 
pedig néhány év múlva visszatért a hivatalba), 3 évet egy, 6 évet szintén egy s 
16 esztendőt pedig két személy.

Bár vizsgálataink Torda vármegyére korlátozódtak,98 tekintettel arra, hogy 
az erdélyi vármegyék egymáshoz igazították intézkedéseiket, valószínűleg nem 
tévedünk, ha a többi esetében is hasonló viszonyokat feltételezünk, természete
sen bizonyos helyi sajátosságok létezhettek. Ezekre azonban csak a fennmaradt 
vármegyei jegyzőkönyvek alapos kutatása, feltárása deríthet fényt, a tordai példa

98 A Doboka vármegyei jegyzőkönyv töredék adatai alapján összeállítottuk ugyan az 
ottani tisztségviselők névsorát, szolgálati idejét, s ez utóbbi a Torda vármegyeihez ha
sonló képet mutat, más szempontból azonban nem vizsgáltuk meg.
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pedig azokat a területeket jelzi, amelyek feltétlenül igazításra szorulnak. A ku
tatások végeztével azonban nemcsak a vármegyei intézmény működésének 
részletesebb ismerete várható, hanem egyszersmind a vármegyék társadalmi 
viszonyaié is.

Veronika Dáné

The administrative personnel o f Torda County in the age o f the Principality

In the age of the Transylvanian Principality the administrative personnel of 
Torda County were recruited and appointed to positions in a way similar to other 
institutions. Both the appointment of the főispán (sheriff) and the election of 
county office-holders show similarities to the Hungarian methods. It is however 
a significant difference that the Prince of Transylvania appointed two sheriffs to 
head the counties, of whose one was to get involved in court matters and activi
ties, the other was responsible for county administration. The paper investigates 
the election processes and scope of authority -  of the elected county office
holders -  the undersheriffs (alispán), and county judicial, főszolgabíró and szol
gabíró officers. It also examines the way that the jegyző, county notary was ap
pointed and seeks what authority he had.
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