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EGY ZRÍNYI-IRAT 

Az alább közölt iratra a Batthyány-család körmendi levéltárának rendezése közben 
találtam rá. Zrínyi Miklós e pátensével földet osztat katonái között és a jobbágyi szolgáltatá
sok alól mentesíti okét avval a feltétellel, hogy lovat és fegyvert tartsanak s így bármikor 
harcba hívhassák Őket. 

Zrínyi e jelentős intézkedését 1650-ben hozta, tehát abban az időszakban, amikor erő
sen remélte, hogy sor kerülhet a török elleni nagy támadásra. A szegénylegények letelepítésé
vel megbízható, neki lekötelezett s a fegyverforgatásban érdekelté tett katonákat nyert, 
akikre biztosan számíthatott törökellenes tervéiben. A XVII. század nagy szabadságharcos 
vezérei Bocskaytól a Rákócziakig hoztak intézkedéseket a Tiszántúl hajdinák letelepítésére 
és kiváltságolására, de a nyugati-délnyugati országrészen Zrínyi mellett csak Batthyány 
Ádám hasonló intézkedéséről tudunk. (Ez utóbbi még kiadatlan.) 

Klaniczay Tibor Zrínyi Miklós c. monográíiájában (Bpest, 1954.) írja : a török elleni harc 
érdeke arra indította Zrínyit, „hogy Bocskay példáját követve, birtokaira szabad legényeket 
telepítsen". (34.1. és később 296.1.) Klaniczay Takáts Sándor egyik kiadatlan, kéziratos tanul
mányából merítette adatát, amely tanulmányt jelenleg a budapesti piarista rendházban levő 
Takáts-hagyatékban őriznek. Magát az eredeti iratot tehát Takáts látta és közelebbi jelzet 
megadása nélkül felhasználta. A teljes szöveg azonban most kerül első ízben publikálásra. 

Az Országos Levéltárban 1956 novemberében bekövetkezett tűzvésznek sok irat esett 
áldozatául a Batthyány levéltár XVI—XVII. századi részéből is. A raktáron kívül megmaradt 
és a tűzből kimentett iratokat újrarendeztük. Az itt közölt dokumentum, mely a Zrínyi által 
kibocsátott pátensnek egykorú, a Batthyányak által őrzött, szószerinti másolata, a „földesúri 
jogbiztosító iratok" c. csoportban, a 69. szám alatt nyert elhelyezést. íme a szöveg : 
My Groff Zrini Miklós Eőrőkő's Groff Ur, Szentelt Vitéz, Dalmatianak, Tóth és Horváth Or
szágoknak Bannya, az hatalmas harmadik Ferdinand Romay Császár és Magiar Orszgahi 
koronás király Urunk eő FŐlseghe Tanácsa, és komornikia, Magiar Orszaghban fő sztrasa és 
Lovász Mestere, Szalla és Somogy varmegienek fő Ispannya, kuppa melléki vegheleknek fő, 
és Egész Murakőznek, és Legradnak EŐrőkes kapitánya. Mindeneknek az kiknek illik adgiuk 
tutokra ez leuelűnknek rendiben, hogy mi tekentuén hazánk yauat, hasznát, és előmenetelét, 
és ennek az mi Muraközünknek Torok ellen való állását, és kó'nyebseget, attunk Goricsany, 
Giurgianczy földeket, és hudosany Tizen kilencz fertalt az mi faluinkban lakozandó katonáink
nak, közensegessen illyen szabadsagot, hogy tudni illik Tarrodi Farkas, Ballint kapitány 
Uraimek, és az mi csaktornyay Uduárbirank az megh neuezét Faluink földeit, az katonák 
köziben egyenlőképpen ki oszák megh parancsoltuk, hogy minden egy egy louo katona, egy jo 
Louat, egy par pistolt, és ahoz egy karabint tarcson, hogy Tőró'k hirkor szűkseghnek idején, 
eiel auagy nappal, az houa kiuántatik, azonnal felűluen, iob modgiaual tehetseghe szerent az 
Törőknek ellene allion, és alhasson, az megh neuezet szanto földéket, és heleket, hogy ki ki 
szabadon élhesse, és bírhassa, varunkhoz mindennemű jőuedeliunk be szolgáltatássá, és robo-
talassa nelkűl, attuk és megh engetűk, hozzá aduán aztis, hogy minden katona idején megh 
lássa, hogy ha ezutanis oly találtatnék, aki, Ló, vagy fegyver nelkűl lenne, és az szolgálathoz 
eleghtelenek találtatnék mink ezutanis az ollyantúl az Joszagott el veszűk, az ki hellette 
szolgaihat, és érdemes leszen annak adgyűk és eresztyűk, kinek nagiob bizonsagara attuk 
kezűnk irassattal mégh erősitetet, és szokot pecsétünkéi be pecseteltetet leuelűnket. Datum 
in nostra Csáktornya die vigesima quinta Octobris, Anno millesimo, sexcentesimo, quinquage-
simo. 

Comes Nicolaus a Zrin Banus L. S. 
manu propria. 

Hátlapján : 
Par Transumptum Ex Original!, et de verbo ad verbum descriptum. 
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