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TANULMÁNYOK 

BÁRÁNY ATTILA 

M A G Y A R O R S Z Á G , A N G L I A ÉS A TATÁR V E S Z É L Y 
A X I I I . S Z Á Z A D M Á S O D I K F E L É B E N 1 

A X I I I . század másod ik fele magyar külpolit ikájának megí té lésében, annak árnyalá
sában segíthet nyugati külkapcsolataink kutatása. M i v e l I I I . András I . Edward angol k i 
rállyal közösen tervezett keresztes hadjárata különösen fontos, é rdemes megvizsgálni , 
hogyan reagált az angol kormányzat az 1240-es, 50-es években a megszaporodó szent
széki felhívásokra a Magyarországot , Lengyelországot fenyegető tatár veszély el lenében. 
A pápák keresztes búcsúi t Angl iában is meghirdet ték, sőt, a Kúria egyik legfőbb táma
sza, s potenciál isan szóba jöhe tő jelöltje a keresztes hadjárat megindí tására Szent Lajos 
mellett az angol király, I I I . Henrik és fia, Edward volt. A pápaság a hercegben bízott, 
hogy fegyverbe száll a kereszténység keleti határvidékén a tatárok ellen. 

A kutatás alapvető irányát a palesztinai mongol -keresz tény szövetség képezte , hiszen 
1292-1293-ban is egy, a perzsiai i lkánokkal együtt indí tandó, I . Edward vezette keresz
tes hadjárathoz csatlakozott I I I . András . E csatlakozás hát terének megvi lágí tásához fog
lalkoznom kellett a perzsiai mongol-keresz tény koalíció történetével . Arra kerestem a 
választ, miért volt fontos I I I . Andrásnak, hogy csatlakozzon a mamelukok elleni keresz
tes hadhoz, s milyen volt Magyarország geopolitikai szerepe az Arany Horda jelentette 
fenyegetettséggel szemben. 

Az európai közgondolkodás nem könnyen állt át arra, hogy az iszlám el lenében a 
mongolokkal érdekszövetséget is lehet kötni. A leginkább veszélyeztetet t Magyarország 
számára is az tünt célravezetőnek, hogy támogassa a keresztények és az i lkánok közötti 
együt tműködést . Az ország érdeke azt kívánta, hogy egy mongo l -ke re sz t ény koalíció 
tartsa sakkban Egyiptomot és az Arany Hordát . Az ország számára nem múlt el a tatár 
fenyegetés, sőt, a ha tárokon mongol vazallus uralkodókkal kellett farkasszemet nézni . 
Úgy tűnt, ezen egy mongo l -ke re sz t ény koalíció segíthet leginkább, mely egy szentföldi 
győze lemmel ver éket a Horda és a mameluk nagyhatalom közé. A ke re sz t ény -mongo l 
szövetség az Arany Horda által fenyegetett európai á l lamok érdeke is volt, hiszen a kip-
csaki kán térnyerése a Kaukázuson túl óriási veszéllyel jár t volna, egy olyan új biroda
lom kialakulásával , amellyel Európa nem lett volna képes szembeszál lni . 

Ennek a programnak a megvalósí tója az 1260-as évek végétől Edward angol király 
lett, az utolsó rex crucesignatus, aki lábát a Szentföldre tette. Ezért vizsgálja a tanulmány 
Anglia szerepét a X I I I . század végének keresztes terveiben, illetve Magyarországga l való 
kapcsolatait. 

A tanulmány az OTKA F 48423. sz. pályázata támogatásával készült. 



Már a magyarországi tatárdúlás idején, 1241-ben felmerült a pápai udvarban, hogy a 
legjelentősebb keresztény hatalmakat bevonják egy mongolok elleni keresztes hadjárat
ba. Az ismert tények - Gergely pápa halála, Frigyes és az új pápa, I V . Ince háborúskodá
sa - következtében azonban nem indult keresztes sereg Magyarország megmentésé re , 
sőt, a palesztinai kudarcok miatt - 1244-ben elveszett Jeruzsálem, és a keresztények La 
Forbie-nél óriási vereséget szenvedtek - a pápa a Szentföld megmentéséér t hirdetett ke
resztes hadat. A tatárok elleni fellépés a Latinitas keleti határainál nem merül t feledésbe, 
legfeljebb mindig késedelmet szenvedett a Terra Sanda mögött . A pápák többször is 
ígéretet tettek, hogy Magyarország megsegítésére küldik mindazokat, akik felvették a 
keresztet a Szentföld vagy a Latin Császárság véde lmére . 2 1247-ben is megígér te I V . In
ce pápa Berthold aquileiai pátr iárkának, hogy segítséget nyújt, ha a mongolok visszatér
nének. 3 A lyoni zsinat is behatóan foglalkozott a tatár veszéllyel , ami azonban nem tudta 
ellensúlyozni a mongolok közé indított hittérítő missziók ügyét . 4 A Kúria, Magyarorszá
got és Lengyelországot megsegí tendő, 1248-ig nem hagyott fel a mongolok elleni ke
resztes hadjárat tervével . Amikor híreket kapott I V . Bélától , hogy a mongolok újra a 
nyugati rítust elfogadó Halics ellen vezetnek hadat, a N é m e t Birodalom területén meg
hirdették a keresztes hadat, és a keresztet felvevők egész Európában ugyanabban a ke
resztes búcsúban részesültek, mint a Szentföldön harcolók. Ezzel Magyar- és Lengyelor
szág határainak véde lme is egyenrangú cruciatávk minősül t . 5 Később a pápa egész 
Európára kiterjesztette a keresztes felhívást, és az Angl iába is eljutott. 6 T ö b b keresztes 
eskü kommutác ió jára is sor kerül t . 7 A szíriai hadjáratra esküt tévők azután m é g s e m Ma
gyarországon léptek hadba, hanem Szent Lajos keresztes hadjáratában. I V . Béla panaszt 
is emelt emiatt a pápáná l . 8 A pápa 1253-ban újra meghirdette a keresztet Cseh-, Morva-
és Lengyelország valamint Szorbföld védelmére az egész Nyugaton. 9 

A Szentföld ügye azonban nem türt halasztást: La Forbie után megszaporodnak a nyu
gati hatalmakhoz - I X . Szent Lajoshoz és I I I . Henrikhez - küldött segé lykérések . 1 0 1245-

2 Augustinus Theiner: Vetera monumenta historica Hungáriám sacram illustrantia maximam partem 
nondum edita ex tabulariis Vaticanis. Vol. I—II. Roma-Zagreb, 1863-1875. No. 379. 

3 Theiner, Vetera monumenta, No. 348. 
4 Berend Nóra: Magyarország, a kereszténység kapuja: egy ideológia születése, In: Tatárjárás. (Szerk. 

Nagy Balázs) Budapest, 2003. 613. o. 
5 Theiner, Vetera monumenta, No. 348.; Denis Sinor: Un voyageur du treiziéme siécle: le Dominicain 

Julien de Hongrie. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, 14. (1952.) 
No. 3. Studies Presented to Vladimir Minorsky by His Colleagues and Friends. 600. o.; Heinrich Dörrie: Drei 
Texte zur Geschichte der Ungarn und Mongolen. Die Missionreisen des fr. Julianus О. P. ins Uralgebiet 
(1234/35) und nach Russland (1237) und der Bericht des Erzbischofs Peter über die Tataren. Göttingen, 1956. 
(Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. I . Philologisch-Historische Klasse) 149. o. 

6 Peter Jackson: The Mongols and the West, 1221-1410. Harlow, 2005. 104. о. 
7 Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus ac civilis. (Ed. Georgius Fejér.) Tom. I—XI. Vol. 1-43. Bu

da, 1829-1844. IV. 1. 303. о. 
8 Theiner, Vetera monumenta, No. 440. 

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. 1-V. (Eds. Gustav Friedrich et al.) Praha, 1907-1993. 
Tom. IV. Fase. I . (Eds. Jindrich Sebánek - Sása Dusková.) Praha, 1962. No. 466. 

1 0 Nantes-i Róbert jeruzsálemi pátriárka felhívása: Regesta Regni Hierosolymitani. (1097-1291). Vol. I—II, 
(Ed. Reinhold Röhricht.) Innsbruck, 1893. I . No. 1124.; Matthew Paris: Chronica Majora Matthaei Parisiensis. 
Vol. I—VII. (Ed. H.R. Luard.) (Rerum Britannicarum medii aevi seriptores. Rolls Series, 57). London, 1872— 
1883. IV. 337-344. Waleran, Beirut püspöke követsége IV. Incéhez, I I I . Henrikhez és Szent Lajoshoz. 



ben merült fel először, hogy a Szentföld megvédéséér t a keresztény hatalmak lépjenek 

szövetségre a mongolokkal ." Bár a mongol -ke resz tény szövetség gondolata akkor kez

dett formálódni, amikor a hvárezmiek feldúlták a palesztinai keresztény területek egy ré

szét (1244), a pápai udvarban még jó néhány évvel azután is a mongol maradt a fő ellenfél. 

Az Arany Horda, különösen Berke kán mohamedán hitre térése után, továbbra is sötét 

árnyként vetült Magyarországra . A Mongol Birodalom szét tagolódása arra késztette a 

Horda urait, hogy hatalmukat nyugati irányban koncentrálják. 1259-ben Berke támadást 

indított az orosz fejedelmek végső megtörésére. A vészes hírek eljutottak Nyugatra is: a 

források félelemmel teli aggodalommal írtak arról, hogy küszöbön áll a tatárok újabb 

támadása Európa más területei ellen is . 1 2 Európa még inkább megrettent, amikor 1259-

60-ban a tatárok a N é m e t Lovagrendre is vereséget mér tek . 1 3 A je ruzsá lemi pátr iárka is 

felszólalt a Magyarországot és Lengyelországot fenyegető veszély e l l enében . 1 4 Kézzel 

fogható közelségbe került egy újabb tatárjárás. 1259-ben Berke ul t imátumot intézett Bé

la királyhoz: katonai szövetséget ajánlott. I V . Sándor felszólította a fejedelmeket, közöt

tük a keresztet felvett I I I . Henrik angol királyt és Edward angol t rónörököst is, hogy 

álljanak hadba a mongol e lőrenyomulás ellen. 1 5 Ekkor azonban m é g nem merül t fel a 

perzsiai mongolokkal való együt tműködés lehetősége. 

Calendar of Charter Rolls Preserved in the Public Record Office [1226-1516]. Vol. I - V l . London, 1903. 
1242-1247. 372. o.; Calendar of the Liberate Rolls Preserved in the Public Record Office [1226-1272]. Vol. I -
V I . London, 1917-1964. (a továbbiakban С LR) I I I . 1245-1251., 10-11., 15., 37. о.; Ludwig Dehio: Innozenz 
IV. und England. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte des XI I I . Jahrhunderts. Berlin-Leipzig, 1914. 29. o. 

11 Denis Sinor: The Mongols and Westem Europe. In: A history of the Crusades. (Gen. Ed. К. M, Setton.) 
Madison, 1975-1985. Vol. I - V I . Vol. I I . The Later Crusades, 1189-1311. (Eds. R. L . Wolff-H. W. Hazard) 519. o. 

1 2 Continuatio Lambacensis. In: Annales Mellicenses. Continuatio Mellicensis. (Hrsg. Wilhelm 
Wattenbach.) (Monumenta Germaniae Historica [MGH], Scriptores in Folio. Vol. IX. [Chronica et annales 
aevi Salici.]) (Hrsg. G. H. Pertz.) Hannover, 1851. 560. o.; Annales Sancti Rudberti Salisburgenses, uo. 795. o. 

1 3 Continuatio Zwetlensis tertia. In: Annales Mellicenses. (MGH Scriptores in Folio. Vol. ГХ. [Chronica et 
annales Aevi Salici.]) (Hrsg. G. H. Pertz u. A.) Hannover, 1851. 644. o. 

Jean Richard: Le debut des relations entre la Papauté et les Mongols de Perse. Journal Asiatique, 137. 
(1949.) 293. o. 

1 5 Public Record Office/The National Archives. Kew Surrey, Nagy-Britannia, (a továbbiakban PRO) 
Special Collections Papal Bulls SC 7/3/24.; Fejér, Codex Diplomaticus, VI I /1 . 314-319. 1260. november 17. 
Thomas Rymer: Foedera, conventiones, literae, et cujuscunque generis acta publica inter reges Angliae. Vol. I -
XX. London, 1704-1735. [londoni kiadás]; Hága, 1739-1745. Vol. 1-Х. [hágai kiadás]. [Iondoni kiadás] I . i . 
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A keresztesek mongolokkal való szövetségének a programját Edward angol király 
(1272-1307) teljesítette k i , ö lett az ilkánokkal való koalíció bajnoka. 

I I I . Henrik már 1252-ben felvette a keresztet és hadjáratának indulását 1256-ra tűzte 
k i . 1 6 1261-ben Berke, egy újabb lengyelországi betörést követően, hódolásra szólította 
fel Szent Lajost. A kán már egy Nyugat -Európa elleni hadjárat indítását is felvázolta . 1 7 

Bár a Nyugatot fenyegető veszély nagyon közel inek tűnt, a keresztes had azonban nem 
állt fel, Európát megmentette az újabb nagykánválasztás , valamint a mongol erők döntő 
veresége a mamelukoktó l A i n Dzsálútnál (1260). Egy időre Berke is letett a magyaror
szági hadjáratról. Az új pápa, a szentföldi helyzetet és a mongolokat is jó l i smerő volt je
ruzsálemi pátriárka, I V . Orbán közeledet t az 1262-ben I X . Lajosnak szövetséget ajánló 
Hülegü perzsiai i lkánhoz. 

Egyes mongol tar tományi katonai vezetők a muszlimokkal szembeni harc sűrűjében 
már az 1240-es évek végén elképzelhetőnek tartottak egy ke resz t ény-mongo l katonai 
szövetséget az Ajjúbidák ellen. Bajcsu perzsiai mongol nojan 1247-ben már tárgyalt I V . 
Ince követével , a domonkos Lombardiai Ascel inóval az együt tműködés lehetőségéről 
Bagdad elfoglalására . 1 8 Bajcsu a szíriai muszlimokat egy nyugati keresztes hadjárattal 
akarta lekötni, ezért 1247-1248-ban a Kúriába is követeket menesztett. 1 9 Aldzsigidáj 
moszuli nojan is küldött követeket Szent Lajoshoz az együt tműködés t megvi ta tandó, 
igaz, nem volt felhatalmazása a nagy kán tó l . 2 0 A következő évben Aldzsigidáj már konk
rét katonai terveket tárt a nyugati fejedelmek, Szent Lajos és az angol király elé az 
egyiptomi szultán meg támadásá ró l . 2 1 Létre is jöhetet t volna az együ t tműködés , de mire a 
keresztény követek a nagykán udvarába értek, Güjük meghalt, özvegye , a régens pedig, a 
dinasztikus belviszályok közepet te , nem kötelezhette el magát a nyugati fejedelmekkel 
kötendő szövetség mellett. 1253-ban Lajos király, amikor hírt kapott, hogy Batu fia, 
Szartak felvette a kereszténységet , megragadta a lehetőséget, és Rubruck (Ruisbroek-i) 
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-J. A. Twemlow) London, 1893-[2005]. (A továbbiakban CPL) I . 290. o. 
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157-158. o. Igaz, a Szentföldre már nem jutott el, mert IV. Sándor engedélyezte, hogy kommutálhassa keresz
tes esküjét a Hohenstaufok elleni harcra Szicíliában. Nápoly, 1255. május 3.: PRO Special Collections Papal 
Bulls SC 7/1/13.; Original Papal Documents, No. 486. 
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Vilmos és Cremonai Bertalan ferenceseket küldte, hogy bírják rá Szártakot, siessen Szí
riába, keresztény társai megsegí tésére . Szartak követet is küldött a pápához 1254-ben, 
saját keresztény káplánját, és misekönyveket , ol táriszentségeket stb. kért a keresztény hit 
gyakor lásához. Sajnos azonban Hohenstauf I V . Konrád elfogatta a követet , így a lehető
ség, hogy egy keresztény mongol dinasztia-sarjjal kapcsolatra lépjenek, e lúszot t . 2 2 

Az 1250-es évek követségei fenntartották a reményt , hogy a mongolokat be lehet 
vonni a Jeruzsálemért folytatott küzdelembe. Ezt erősítette, hogy a mongolok valóban 
nyújtottak segítséget keresz tényeknek a szeldzsukok el lenében, például V I . Dávid grúz, 
I . Hetum örmény király és V I . Boemund antiókhiai herceg megsegí tésére - igaz, csak az 
után, hogy vazallusi esküt tettek a nagykánnak . 2 3 Az új kán, a keresztény anyától szár
mazó és keresztény első feleséget tartó Möngke a muszlimok ellen tervezett hadjáratá
hoz készen is állt a katonai együt tműködésre , de a Nyugat fejedelmeitől is azt várta, 
hogy hódoljanak előtte. Erre azonban Szent Lajos nem volt hajlandó. 

Európa örvendett , amikor a keresztény fejedelmek és a keresztény, najman származá
sú mongol hadvezér , Kituka együtt foglalták el Bagdadot, majd Aleppót és Damaszkuszt 
(1258-1260). 2 4 Úgy tűnt, leáldozott az iszlám csillaga. A szíriai mongol állásokat azon
ban veszélyeztet te , hogy 1259-ben meghalt Möngke nagykán, s újra dinasztikus belhar
cok törtek k i . Szíria hódoltatójának, Hülegünek is a keleti határon kellett összevonnia se
regeit, félve az általa támogatot t Kubláj riválisának a betörésétől . Időközben megromlott 
a viszonya a Kublájjal szemben álló Arany Hordával , amely nem helyeselte Hülegü 
muszlim-ellenes politikáját, és csapatai be-betörtek Hülegü b i roda lmába a Kaukázuson 
á t . 2 5 Hülegü nem kívánta megosztani uluszát Dzsocsi f ia iva l . 2 6 Bagdad eleste után a vele 
harcoló, Dzsocsi ágából származó dinasztia-tagokat kivégeztet te , csapataikat pedig le
mészárol ta t ta . 2 7 Hülegü végül arra kényszerült , hogy erőket vonjon k i Szíriából, amit az 
egyiptomi mamelukok k i is használtak és A i n Dzsálútnál 1260-ban súlyos vereséget 
mértek a mongolokra. Damaszkusz és Aleppó elveszett. 

Az európai d iplomácia nem volt tudatában annak, hogy Hülegü és a Horda nem ösz-
szehangolt támadás t indít a kereszténység ellen, hanem épp el lenkezőleg, egymás ellen
felei. Egészen Hülegü 1262-es nyitásáig nem ismerték fel, hogy a Magyarországo t fe
nyegető veszély ellen a szentföldi szövetségben érdekelt perzsiai ilkánt is fel lehetne 
használni . A szentföldi keresztények helyzete azonban Bajbarsz egyiptomi mameluk 
szultán t rónralépése után (1260) válságosra fordult, mivel 1261-ben sereget küldött 
Antiókhia ellen, amit csak egy egyesített ke resz tény-mongol sereg tudott visszaverni. 2 8 

Lupprian, Die Beziehungen der Papste, 129. о. 
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Különösen akuttá vált a helyzet, amikor Bajbarsz szövetségre lépett a m o h a m e d á n hitre 
tért Berkével , valamint Kajkausz anatóliai szeldzsuk szultánnal, így Egyiptom nem csu
pán az outremer-i, hanem az európai keresztényekre is veszélyt jelentett. Berke levelében 
arra szólította fel Bajbarszot, közösen lépjenek fel „minden hitetlen" ellen, és vigyék 
győzelemre Al lah hitét. Bajbarsz örvendve ajánlotta, hogy indítsanak mindent elsöprő 
dzs ihádot . 2 9 A Horda kánjai arra is ügyeltek, hogy felemlegessék a mamelukokkal való 
rokonságukat , egyazon sztyeppéi , kipcsaki ident i tásukat . 3 0 Az Arany Horda és Kairó kö
zött rendszeressé vált az együt tműködés . A kipcsaki területről sorozatosan érkeztek se
gédcsapatok és zsoldosok a mameluk seregbe, a közös érdekszférákban, Anatól iában, a 
Kaukázus vidékén, a keresztények elleni akcióikban, összehangol ták katonai tevékeny
ségüket . 3 1 Kivál tképp a „második tatárjárás" dúlása után rémlett fel az, hogy a mamelu-
kok, a szeldzsukok és az Arany Horda szövetsége egyszerre indít hadjáratot Magyaror
szág és Lengyelország, az új bizánci császárság és a szentföldi frankok ellen. A nyugati 
keresztényeknek tehát támogatniuk kellett a ke resz tény-mongol együt tműködés t , és le
begtetniük annak lehetőségét, hogy keletről, az i lkánok bi rodalmából érheti t ámadás a 
Horda kánját, cserébe pedig azt, hogy a mongol Szíriát egy nyugati keresztes hadjárat 
segítheti megvéde lmezni a mamelukoktó l . A nyugati egyház és a mongolok közeledésé
re csak akkor nyílt esély, amikor a mongoloknak is szükségük lett a muszlimokkal való 
küzdelemben a keresztény segítségre, s hajlandóak lettek egyenrangú felekként tárgyal
ni : a mérföldkő je lentőségű A i n Dzsálút után. A gyakorlatban ez csak 1271-1272-re va
lósult meg, Edward angol herceg keresztes hadjárata idején. 

Amint egyre komolyabbra fordult a testvérharc az ilkán és Berke kán között , 1262-től 
ál landósultak a harcok Perzsia határvidékein . 3 2 A mongoloknak egyszeriben sürgős lett a 
keresztény szövetség, s ők léptek a kezdeményezés mezejére. 1262-ben Hülegü ilkán 
nyíltan felvetette I X . Lajosnak a mamelukok elleni katonai együt tműködés kérdését . Azt 
kérte, a francia király vonja blokád alá Egyiptom kikötőit, miközben ő megtámadja a 
mamelukokat Sz í r iában . 3 3 M é g abban az évben követet is küldött a k i rá lyhoz . 3 4 

A hírek Edwardot, Anglia hercegét hozták leginkább lázba, aki az óvatoskodó Szent 
Lajosnál már jóva l korábban támogatta a mongolokkal való szövetkezést . Anglia kívánt 
a keresztes szellem új bajnokává válni: I I I . Henrik már 1247-ben a Westminster apátság-

Vásáry István: Az Arany Horda. Budapest, 1986. 98. o. 
3 0 Sinor Dénes: A mongolok Nyugaton, In: Tatárjárás, 325-326. o. 
3 1 Bajbarsz nem csak átvette az ilkán seregében szolgáló kipcsaki segédcsapatokat és folyamatosan foga

dott fel sztyeppéi tatárokat az Arany Horda területeiről, hanem parancsnokaikat a legmagasabb egyiptomi ka
tonai pozíciókba juttatta. A Bakhrí nevü elitalakulat Kairóban csaknem kizárólag a Horda tatárjaiból állott, s 
vezetőik nagy befolyásra tettek szert az udvarban. így a Horda és Egyiptom szövetsége hosszú évtizedeken át 
stabil maradt. Bruce Beebe: Edward I and the Crusades. PhD-thesis. St. Andrews, 1970. 57. о. L. még A. N. 
Poliak: Le caractére colonial de l'état Mamelouk dans ses rapports avec la Horde d'Or. Revue des Études 
lslamiques, 53. (1935.) 230-232. о. 

Beebe, Edward I and the Crusades, 57. o. 
3 3 1 262. április: Paul Meyvaert: An Unknown Letter of Hulagu, Il-Khan of Persia, to King Louis DC of 

France. Viator, 11. (1980.) 245-259. o. 
3 4 Jean Richard, Une ambassade mongolé á Paris en 1262. Journal des Savants, 52. (1979.) 299. o.. A kö

vetség azonban nem ért célt, mert Hohenstauf Konrád elfogatta a követeket. Burkhard Roberg: Die Tartaren 
auf dem 2. Konzil von Lyon 1274. Annuarium Históriáé Conciliorum, 5. (1973.) 300. o. 



ba hozatta Krisztus Szent Vérének ereklyéjét . 3 5 A mongol hűbéres antiókhiai fejedelem, 
V I . Boemund már 1255-ben éppen az angol királynak vetette fel a mongolokkal való 
együt tműködés p rogramjá t . 3 6 Nem véletlen, hogy az akkoni frank kormányza t egy angol 
domonkost, David o f Ashby-t küldte Hülegü táborába, hogy szerezzen bizonyságot a kán 
valódi cél jairól . 3 7 1260 végén, vele egyidöben, I V . Sándor pápa követe , Magyarországi 
János is útnak indult . 3 8 Johannes Hungarus felhatalmazást kapott, hogy tárgyalja meg a 
kán együt tműködése i j avas la tá t . 3 9 

Az 1260-as évek elején, összhangban Bajbarsz palesztinai akt ivizálódásával , az 
Arany Horda újabb nyugati akcióba kezdett. 1263-ban sorra hódoltat ta az orosz fejedel
meket, sőt, újabb u l t imátumot küldött I V . Bélának. Az ország rémül ten szembesül t azzal, 
hogy két évtized óta először törtek be tatár csapatok a Kárpátokon, és Erdélyt pusztí tot
t ák . 4 0 Híre jöt t , hogy a kán a Dnyeper-vidékén már Magyarország ellen fegyverkezik. 

Ezzel pá rhuzamosan az 1260-as évek derekától egyre fenyegetőbbé vált a palesztinai 
frankok helyzete. Bajbarsz 1263-ban kifosztotta Názáretet és elpusztí totta a Szűz temp
lomát. Ezért közeledett az ilkán és a szentföldi keresztények álláspontja is, Akkon több 
követet küldött a mongolokhoz. 4 1 1265-ben a mongolok, hatásos keresztény támogatás 
hiányában, hiába védekez tek Észak-Szír iában, a mamelukok lerohanták Kaiszareiát , 
Arszufot és Haifát is . 4 2 Haifa ura, Jean de Valenciennes maga ment Angliába, hogy I I I . 
Henrik segítségét kér je . 4 3 A lovagrendek évről évre próbál ták rábírni a nyugatiakat a 
mongolokkal való szöve t ségre . 4 4 1263-ban, miközben a mamelukok már os t romgyűrűt 
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vontak Akkon köré, a lovagrendek nyíltan felszólították Anglia királyát, lépjen szövet
ségre a mongolokkal . 4 5 Fel ismerték, szövetséges hiányában a keresztény katonai akciók 
kudarcra vannak ítélve: 1261-ben a templomosoknak a Golan-fennsík elleni támadása 
vereséggel ért vége t . 4 6 I V . Orbán alatt ugyan már ténylegesen felmerült a mongol szövet
ség a Kúriában, de csak I V . Kelemen pontifikátusa (1265-1268) idején kezdtek megba
rátkozni ezzel az orientációval a gyakorlatban. 4 7 

1264-ben újabb követség érkezett az ilkántói, Magyarországi János vezetésével . 
Hülegü nem csupán szövetséget ajánlott, hanem felvetette azt is, hogy sikeres együt tmű
ködés esetén átadná a keresztényeknek a visszafoglalt Je ruzsá lemet . 4 8 Johannes 
Hungarus arról is beszámolt , a kán a megkeresztelkedést is fontolgatja. 4 9 

V I I I . Palaiologosz Mihály bizánci császár is támogat ta az ilkán megsegí tésére indí
tandó keresztes hadjárat tervét, saját tengeri erőit és kikötői ajánlva fel a fe lvonuláshoz . 5 0 

Hülegü j ó kapcsolatot ápolt a Palaiologoszokkal, s ennek megpecsé te lésére fia, Abaga 
frigyre lépett Mihá ly törvénytelen leányával, Már iáva l . 5 1 Bizánc is kénytelen volt a nyu
gatiak és az i lkánok szövetkezését támogatni , határain mongol vazallus ura lkodók kerül
tek a t rónokra . 5 2 

Hülegü halála (1265) kritikus pillanatban gyengítet te meg a perzsiai mongolokat. 
Nesztor iánus keresztény özvegye befolyására fia, Abaga lett az örököse , de hosszú időbe 
telt, míg elismertette hatalmát , amit kihasznált az Arany Horda. 5 3 1266-ban már közvet
lenül Perzsiát támadta meg a Horda kánja, és Abaga egyre inkább rá volt utalva a keresz
tények segítségére, amiért is kétségbeeset ten szorgalmazta egy keresztes hadjárat megin
dítását. Ráadásul , amíg az ilkán azzal volt elfoglalva, hogy visszaverje kipcsaki uno
katestvéreit, két mameluk sereg is útra kelt, hogy szinte birodalma szívében fogja 
harapófogóba. A szintén mohamedán hitre tért turkesztáni mongolokkal is meggyül t 
Abaga baja. A szentföldi keresztények súlyos veszteségeket szenvedtek, Száfed és Toron 
elesett. Bajbarsz szultán a mongolokkal szövetséges erők ellen támadt , hogy megakadá-

1263. április 4.: Rymer, Foedera, [londoni kiadás] I . i i , 54. o. [tévesen ad annum 1260]; Diplomatic 
Documents preserved in the Public Record Office. I . 1101-1272. (Ed. Pierre Chaplais.) London, 1964, No. 385. 

4 6 Peter Jackson, The Crisis in the Holy Land in 1260. English Historical Review, 95. (1980.) 500-503., 509. o. 
4 7 Konkrétan először IV. Kelemen 1266. október 1-jei bullájában fogalmazódik meg, hogy - „contra Sara-

cenos adjuvantibus Tartaris" - a nem nyugati keresztények is ugyanabban a bünbocsánatban részesülnek, ha 
harcolnak a muszlimok ellen. Antti Ruotsala: Europeans and Mongols in the Middle of the Thirteenth Century: 
Encountering the Other. (Annales Academiae Scientiarum Fennicae; Humaniora, 314.) Helsinki, 2001. 67. o. 

4 8 1262. április 10.: Lupprian, Die Beziehungen der Papste, 217., 219. о.; Jean Richard, Une ambassade 
mongolé, 299. о.; Uő: Croises, missionnaires et voyageurs: Les perspectives orientales du monde latin 
medieval. London, 1983.; Uő: Le début des relations entre la Papauté et les Mongols de Perse. Journal Asiati-
que, 137. (1949.) 287-293., 291-297. o. 
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tine-Latin relations. Cambridge, Massachusetts, 1959. 220. o.; Jean Richard: Byzance et les Mongols. Byzanti
nische Forschungen, 25. (1999.) 86-87. о. 

5 1 Sinor, A mongolok Nyugaton, 326. о. 
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lyozza egyesülésüket . A mamelukok végigsöpörtek a mongolokkal szövetséges kilíkiai 
Örményországon, és végleg megtör ték ellenállását. Az európai közvé leményt sokkolta, 
amikor a mamelukok elpusztí tot ták Antiókhiát . Az ilkán ezzel más ik fontos szövetsége
sét is elveszítette. Abaga immár követeket is küldött a Kúriába, konkrét katonai együtt
működés t ajánlva Szíriában, vállalva, hogy je lentős erőket küld a keresz tények segítsé
gé re . 5 4 M é g a Dzsocsi ágából származó Horda-béli rokonaival hadban álló nagykán, 
Kubláj is követet menesztett a pápai udvarba. 5 5 1267-ben I V . Kelemen pápa Aragónia k i 
rályával, I . Hódí tó Jakabbal közösen követséget indított az i lkánhoz, s bejelentette Szent 
Lajos készülő hadjáratát, mellyel segítséget nyújt a Jeruzsálemi k i rá lyságnak . 5 6 Edward 
herceg már 1267-ben jelezte a pápának, hogy angol keresztes hadjáratot készül indíta
n i . 5 7 Az Angl iába küldött pápai legátus fel is övezte a kereszttel. 5 8 

Abagának mind nagyobb terhet jelentett a kipcsaki kánnal való háború. 1268-ban újra 
megismétel te korábbi ajánlatát . 5 9 A mongol követséget fogadta az éppen az újabb keresz
tes hadjáratra behajózó Szent Lajos és Anjou Károly, illetve Hódí tó Jakab aragón király 
is. A mongolokkal együt t érkező görög követek tengeri támogatás t ígértek a ke re sz t ény 
mongol hadjára thoz . 6 0 Az ilkán egyre csak várta a keresztes had megindulását , miközben 
nem sikerült országa északi részén megszi lárdí tania hatalmát, 1269-ben az Arany Horda 
kánjának, M e n g ü - T e m ü r n e k az unokaöccse , Nogáj emír a Terek folyónál súlyos veresé
get mért rá . 6 1 A kán újra írt a m é g a mindig be nem hajózott Szent Lajosnak, s újabb, j e 
lentékenyebb katonai segítséget ígért, amint a keresztesek megérkeznek Paleszt inába. 
Egyre nagyobb szüksége lett volna a frankok katonai támogatására , hiszen 1270-től már 
a Csagatáj családjából származó unokatestvéreivel is szembe kellett néznie , akik meg
szállták az ilkán keleti t a r tományai t . 6 2 Csak idő kérdése volt, Bajbarsz mikor indít döntő 
erejű támadást Palesztina ellen. 

Jean Richard: La croisade de 1270, premier „passage general"? Académie des Inscriptions et Belies 
Lettres. Comptes rendus des séances, (1989.) 510-511. о. Az ilkán 1266-1267-es követségéről: Roberg, Die 
Tartaren, 279. о.; Lupprian, Die Beziehungen der Papste, 221-222., 224-225. o. 

5 5 A nála járt Matteo és Niccolö Poloval, akik Hülegü követeiként jutottak el Kubláj udvarába 1265-1266-
ban. Visszafelé (1267-töl) velük tartott a nagykán követe, egy Kogatál/Koeketei nevű „tatár báró" is. Marco 
Polo utazásai, 37. о. 

5 6 Perpignani Alarik Jakab vezetésével. Viterbo, 1267. augusztus 13.: Regesta Regni Hierosolymitani, I . 
No. 1354. 

5 7 Beebe, Edward I and the Crusades, 87. о. Végleges egyezség Szent Lajossal és a hadjáraton való angol 
részvétel pontos kidolgozása: 1269. augusztus 27.: PRO Exchequer Diplomatic Documents E 30/1539. Az an
gol parlament 1/20-os jövedelemadót szavazott meg a herceg hadjáratának céljára: T. Hudson Turner: 
Unpublished Notices of the Times of Edward I . , especially of His Relations with the Moghul Sovereigns of 
Persia. Archaeological Journal, 8. (1851.) 45. o. 

5 Rose Graham: Letters of Ottoboni. English Historical Review, 15. (1900.) 112. o.; Chronicon vulgo 
dictum chronicon Thomae Wykes, In: Annales Monastici. (Ed. H. R. Luard.) (Rerum Britannicarum medii aevi 
scriptores. Rolls Series, 36). London, 1864-1869. IV. 217-218. o. 

5 9 Eugene Card. Tissérant: Une lettre de lTlkhan de Perse Abaga adressée au Pape Clement IV. Le 
Muséon, 59. (1946.) 555-556. о. 

6 0 Geanakoplos, Emperor Michael Palaeologus, 220. о. 
6 1 Runciman, A keresztes háborúk, 868. о. 
6 2 1270-ben a Csagatájida Borak kán végigpusztította Abaga ilkán északkeleti tartományait, mire válaszul 
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Amikor a mamelukokkal megalkudó Anjou Károly eltérítette Tuniszba az akciót , s 
I X . Lajos holtan maradt a táborban, úgy tünt, csak azért nem halt k i a keresztes szellem, 
mert Edward herceg néhányszáz lovagjával 1271-ben folytatta az útját a Szentföld fe lé . 6 3 

Öccse, Edmund, Lancaster grófja egy kisebb sereggel szintén útra kel t . 6 4 Abaga ilkán 
követei már Tuniszban felkeresték a keresztes erőket - és a kán megrökönyödöt t azon, 
hogy a hadjáratot nem Egyiptomba, hanem Tunisz ellen vezették, a franciák pedig haza
indultak. 6 5 Edward volt az első keresztes, aki a megelőző évek politikáját beteljesítve va
lóban együt tműködöt t a mongol ilkánnal. Nagy szükség is volt rá, hiszen 1267-ben és 
1271-ben az utolsó lovagrendi várak is elestek (Krak des Chevaliers, Safed, Beaufort, 
majd Montfort) , és a keresztények Akkonba, Tripoliszba és Türoszba szorultak vissza. 6 6 

Az angol herceg t isztában volt azzal, hogy hátország nélkül, mongol támogatás hiányá
ban csak egy ideig bírják megtartani a tengerparti városokat . A m i n t a Szentföldre ért, 
1271 szeptemberében, a herceg követséget menesztett az i l kánhoz . 6 7 Abaga arra kérte 
Edwardot, hangol ják össze szíriai katonai cse lekményeike t . 6 8 Az t ígérte, akkora segéd
erőt küld, amekkorá t csak tud. Már korábban is folyamatosan jelen volt egy mongol se
reg Északkelet-Szír iában, most is azt vetet ték be. 6 9 Abaga 1271 októberében Szamagár 
vezetésével t íz-t izenkétezer lovast küldött a keresztesek segítségére, amely több győzel
met is aratott a m o h a m e d á n o k fölött.70 Damaszkusz felé törtek, amihez kellett volna a 
keresztények hadi támogatása . Edward újabb frontot nyitott, a mongol támadással össze
hangoltan betört mameluk területre, és rátört ugyan a muszlimok egy-egy várára 
(Khakún, St. Georges-du-Leheyne), de erői olyan csekélyek voltak, hogy nem kezdhetett 
bele azok ost romába, s nem tudta kivárni az egyesülést a mongolok fő erőivel. Később 
együtt harcolt ugyan egy mongol sereggel, de nem ért el számot tevő eredményt . így a 
mongolok sem merték felvenni a harcot a Damaszkuszba húzódó Bajbarszszal. M i v e l a 
szultán bevetette Arany Horda-beli és anatóliai tü rkmén szövetségesei t , hogy elvágja a 
mongolok visszavonulásának útját, Szamagárnak vissza kellett húzódnia . A szultán tisz-

A nyugati források 300 és 1000 közé teszik a sereget: Tripoliszi Vilmos például 300-ra becsüli, Guis-
borough sokkal nagyobb, 1000 fos seregről szól. Guillelmus Tripolitanus OP: Tractatus de statu Saracenorum 
et de Mahometo pseudopropheta ipsorum et eorum lege et fide. In: Kulturgeschichte der Kreuzzüge. Berlin, 
1883. 587. o.; Walter o/Guisborough, Chronicle. (Ed. Henry Rothwell.) London, 1957. (Camden Series, 89.) 
207. о. Az arab források zöme megmaradt a kisebb, 300-as létszámnál, de van olyan, amely az Akkonból had
járatra induló, 1271. júliusi sereget 1500 fősre becsüli, A 300-as adat a páncélos lovagokra, az 1000-es pedig 
az összes fegyveresre vonatkozhat. Pontos adataink vannak, hogy 250 lovag szerződött a herceggel, azaz, fel
tehetően 250-300 lovagja lehetett és 5-600 gyalogos és fegyvernök. Beebe, Edward I and the Crusades, 53-
54., 64. о. 

6 4 1271. február vége, március eleje: Annales Monasterii de Wintonia, 519—1277. In: Annales Monastici. 
(Ed. H. R. Luard.) (Rerum Britannicarum medii aevi scriptores. Rolls Series, 36.) London, 1864-1869. I I . 110. о. 

6 5 Jackson, The Mongols and the West, 167. o. 
6 6 Regesta Regni Hierosolymitani, I . No. 1374. 
6 7 Uo. No, 1380. 
6 8 A John le Parker vezette követség a kelet-szíriai mongol területek katonai kormányzójához, „Camaker"-

hez ment. Edward herceg levelét továbbították a kánhoz, aki azon nyomban válaszolt is. Chronica maiorum et 
vicecomitum Londoniarum, 1188-1274. In: Liber de Antiquis Legibus. (Ed. Thomas Stapleton.) London, 1846. 
(Camden Society, 34.) 143. о. 

6 9 Beebe, Edward I and the Crusades, 56. o. 
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tában volt azzal, hogy ellenfelei nem vállalkozhatnak keresztes erődök visszafoglalására 
- ahhoz számot tevő támogatás kellett volna a nyugati fejedelmektől. Az Európából érke
ző újabb erők és a mongolok szövetségének veszélyét azonban maga Bajbarsz is érzékel
te, ezért 1272-ben hajlandó volt tíz évre szóló békét kötni. 

Edward hihetővé tette Európa számára, hogy létezhet harctéri együt tműködés a pogá
nyokkal. Bebizonyosodott, hogy a mongol -ke resz tény szövetkezésben van ráció, hiszen 
a szultán erősítést kért Egyip tomból és visszavonult. Mindazonál ta l csak akkor lehetett 
esély sikerre, ha tekintélyesebb keresztes erő érkezik Európából . Angl ia hercege egyedül 
maradt. Ekkor fogalmazódot t meg benne, hogy minden európai szövetségest be kell 
vonni a harcba. 7 1 Ebben a kontextusban érthető, miért dolgozott a későbbiekben azon, 
hogy m é g Magyarországot is megnyerje. Az összes keresztény fejedelem részvállalásá
val megszervezendő passagium generale gondolatát Hódí tó Jakab aragón király is meg
fogalmazta a lyoni zsinaton. 7 2 Mive l ehhez teljhatalmú vezető és megkérdője lezhete t len 
parancsnoklat szükségeltet ik, már I I I . Henrik is azt kérte a pápától , hogy ő legyen a más 
ki rá lyságokban is keresztet felvett lovagok egyedüli feje. 7 3 

Egy asszasszin merénylő mérges tőre s egy súlyos sebesülés kellett, hogy Edward el
hagyja a Szentföldet . 7 4 Paleszt inából való távozta után azonban kétségte lenné tette, egy 
nagy, mongolok támogat ta keresztes sereg élén vissza kíván térni. M é g a Szentföldön 
volt, amikor újra tárgyalásokat kezdeményezet t a mongolokkal . 7 5 A további , mongol 
szövetségben végrehajtott hadi akciókat a johanni ták is készek voltak t ámoga tn i . 7 6 Egész 
Európa Edwardra tekintett, mint „az új megszabadí tóra ." X. Gergely újra meghirdette a 
keresztes hadjáratot, felszólítva az összes keresztényt, hogy menjenek harcolni Keletre. 7 7 

A pápa nem idegenkedett a mongol szövetségtől - együtt ment Edwarddal a Szentföldre 
- , s az együt tműködés t szorgalmazandó még megválasztása előtt követeket küldött 
Abaga i lkánhoz, illetve Kubláj nagykánhoz . 7 8 

M é g k i sem lábalt a sebesüléséből , Edward máris megkapta a pápa meghívásá t a zsi
natra, hogy az újabb hadjáratról tárgyal janak. 7 9 El is látogatott a pápához , hogy a követ-

1271-ben még azzal is megpróbálkozott, hogy zsoldosokat fogadjon. Beebe, Edward I and the Crusades, 
76., 128. о. 

7 2 The Chronicle of James 1 King of Aragon Surnamed the Conqueror. Transl. John Forster. (Ed. P. de Ca-
yangos.) Vol. I—II. London, 1883. I I . 247-248. o. 

7 3 Calendar of Charter Rolls, 1251-1253., 448. o.; Rymer, Foedera, [londoni kiadás] I . i . 288. o. 
7 4 Wykes, Chronicon, 248-250. o.; Guisborough, Chronicle, 209-210. o. 
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kező hadjárat ügyéről - és egy kétévi tized kivetéséről - tá rgyal janak. 8 0 A későbbi évti

zedekben szinte mindegyik pápa Edwardban látja a megmentő t , s sorozatosan intézték 

leveleiket az angol királyhoz, s próbál ták döntésre b í rni . 8 1 

Az 1274-es lyoni zsinaton napirendre kerültek az Arany Horda újabb fenyegetéséről , 

Magyarországról érkező hírek is, amelyek újabb lökést adtak a mongol szövetség tervei

nek. 8 2 X . Gergely lefoglaltatta az egyházi tizedet a háború költségeire , s tárgyalt az ilkán 

követeivel is a zsinaton. 8 3 A mongol követek hajlandóak voltak meg is keresztelkedni a 

helyszínen a cél é rdekében . 8 4 Miután 1273-ban Bajbarsz szultán már közvet lenül Perzsi

át támadta meg, immár a mongoloknak lett sürgősebb a keresztény segítség. A hadjárat 

megindí tását e lőmozdí tandó Abaga kán Angl iába küldte megbízott ját , David o f Ashby-t. 

A mongolok is Angl iában bíztak. A kán már arra is hajlandó volt, hogy a keresztények 

uralma alá bocsátja a totum regnum Ierusalem-et&5 

Edward válaszában nem tudta megadni a had indulásának pontos dá tumá t . 8 6 Elszánt

ságáról tudósította a keresztény fejedelmeket, de nem állott készen az újabb háborúra, 

hazai gondok is lekötötték, küszöbön állott a walesi háború . 8 7 A z is hátráltatta, hogy hiá

ba ígérte meg a pápa, hogy a beszedett tizedet felhasználhatják a hadjárat céljaira, csak 

nem akaródzot t azt á tadn ia . 8 8 A szentföldi keresztények, a lovagrendek is szinte folya

matosan Edward segítségéért könyörög tek . 8 9 A kán sem adta fel és 1276 őszén újra kö-

W. E. Lunt: Papal Taxation in England in the Reign of Edward I . English Historical Review, 30. (1915.) 
399-400. o. 
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о. Edward királynak külön levél ment: eredetije a durhami káptalani levéltárban: Durham Dean and Chapter 
Muniments, Loc. I . 60.*.; Abaga kán Edwardhoz: 1274?: CPR I . Edward I : 1272-1281., 1 16. о. 

8 6 I . Edward levele Abaga kánhoz, Beaulieu, 1275. január 26.: Rymer, Foedera, [londoni kiadás] I . i i . 520. 
о.; Regesta Regni Hierosolymitani, I . No. 1401.; CPR II . Edward I : 1272-1281., 116. o. 

8 7 Kasztíliai (Bölcs) Alfonz királynak: 1275. május 4.: Rymer, Foedera, [londoni kiadás] I . i i . 522. o.; 
Prestwich, Edward I , 176-179. о. 

8 8 William E. Lunt: Financial Relations of the Papacy with England to 1327. Cambridge, Massachusetts, 
1939. 334. o. 
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Hugues de Revel, az ispotályosok nagymestere Edwardnak: Akkon, [1275.] szeptember 30.: PRO 

Special Collections Ancient Correspondence SC 1/18/136.; Charles Kohler - Charles-Victor Langlois: Lettres 
inédites concernant les croisades, 1275-1307. Bibliotheque de l'École des Charles, 52. (1891.) 46-63. о. No. 
2.; Regesta Regni Hierosolymitani, I . No. 1403.; Guillaume de Beaujeu, a templomosok nagymestere 
Edwardnak: Akkon, [1275.] október 2. Regesta Regni Hierosolymitani, I . No. 1404.; Kohler - Langlois, 
Lettres inédites concernant les croisades, No. 1. Beszámolnak a mongolok hadműveleteiről Szíriában, s felhív
ják a király figyelmét a lehetőségre, hogy az Eufráteszen átkelt és Damaszkuszhoz közelítő tatároknak támoga
tást nyújthatnának a keresztények a muszlimok ellenében. Guillaume de Beaujeu egy passagium generale szer
vezését kéri a nyugati fejedelemtől. Olyannyira sürgetőnek érzi a helyzetet, hogy 1276-ban és 1277-ben is 
megismétli felhívását, utóbbiban újra részletesen beszámol a mongol hadmüveletekről, melyekhez a keresztes 
had felvonulását kellene időzíteni: PRO Special Collections Ancient Correspondence SC 1/21/2.; 1/21/100. 



veteket küldött Nyugatra, a pápához, a francia és az angol k i r á lyhoz . 9 0 Arra a megaláz-
kodásra is hajlandó volt, hogy kijelentse, sajnálja, hogy 127l-es támogatása nem volt ha
t ékonyabb . 9 1 Edward továbbra sem adott határozott választ, csupán kifejezte óhaját, hogy 
újból a Szentföldre menjen, hiába adott a pápa, az újonnan megválasztot t I I I . Miklós is 
pozit ív vá lasz t . 9 2 1278-ban I I I . Leó örmény király is követeket küldött Angl iába . Ekkor 
merült fel, hogy szárazföldi úton, Kil íkiában kikötve, s onnan, ö rmény bázisokról k i in 
dulva kellene a hadat indítani a palesztinai partraszállás erőltetése helyett. Örményország 
és a kisázsiai par tvidék a sereg élelem-utánpótlását is sokkal inkább meg tudta volna ol
dani, mint a nyáron a hőség és szárazság sújtotta Akkon és Szí r ia . 9 3 

Edward nem zárkózott el teljesen, úgy nyilatkozott, hogy Angl ia mindenképpen kép
viselteti magát a keresztes hadjáraton, s ha ő maga nem is indul a Szentföldre, akkor öcs-
cse, Edmund, Lancaster grófja képvise l i . 9 4 Komoly előkészületeket tett egy, a sógora, 
János, Bretagne hercege vezetésével indítandó had szervezésére . 9 5 Amin t a király úgy 
érezte, stabil izálódik a poli t ikai helyzet Walesben, ő maga is újra esküt tett a keresztes 
hadjáratra (1283). 9 6 Nem akart azonban, megfelelő szövetségesi bázis nélkül, néhányszáz 
lovagjával egyedül a mamelukok ellen menni, csak akkor, ha széles körű koal ícióra tá
maszkodhat. Ezért kért erőket még Magyarország királyától is. 

Sajnos azonban egészen az újabb keresztes lelkületű pápáig, a ferences I V . Miklós ig 
(1288-1292) nem volt, aki Edwardon kívül összefogja a cruciata-t.91 Egyiptom 1277-es 
anatóliai hadjárata idején Abaga kánnak magának is hadba kellett lépnie, de keresztény 
támogatás híján kénytelen volt visszavonulni Szíriába. A keresztények m é g a Bajbarsz 
halálával (1277) kialakult belviszályok nyitotta lehetőséget sem tudták megragadni, pe
dig az i lkánok egyedül is hadba léptek és területeket foglaltak el az Eufráteszen túl, 

Vaszeli János és Jakab nem csak a tatár kán, hanem egyúttal az örmény király, I I I . Leó közös követei is 
voltak. 1276. november 25.: PRO Special Collections Ancient Correspondence SC 1/20/201.; Kohler -
Langlois, Lettres inédites concernant les croisades, 48. o. No. 3.; Jean-Pierre Abel-Rémusat: Mémoires sur les 
Relations politiques des princes Chretiens, et particuliérement des rois de France avec les empereurs Mongols. 
Mémoires de l'Institut Royal de France, Academic des Inscriptions et Belles-Lettres, 6. (1822.) 396-469. o., 7 
(1824.) 346-347. o.; Lockhart, The relations, 24. о.; Jackson, The Mongols and the West, 168. o. A követek 
Aragóniái Pétert és Anjou Károlyt is felkeresték, aki választ is küldött a kánnak követei útján 1277-ben. 
Regesta Regni Hierosolymitani, I . No. 1409. 

9 1 Johannis de Oxenedes. (Ed. Thomas Wright.) London, 1859. (Rerum Britannicarum medii aevi 
Scriptores. Rolls Series, 13.). 250. о.; Chronicle of Bury St. Edmunds, 1212-1301. (Ed. Antonia Grandsen.) 
London, 1964. 63. o. 
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Gerardo da Prato, Antonio de Parma és négy másik ferences szerzetes követsége Abaga ilkánhoz: 1278. 

április 1.: Regesta pontificum Romanorum: Inde ab a. post Christum natum MCXCVIII ad a. MCCCIV. (Hrsg. 
August Potthast.) Berlin, 1874. Vol. I I . No. 21 291-21 293. Az ilkán ellátta őket salvus conductusszal is, így 
feltehetően továbbmentek Kubláj kánhoz. Richard, La papauté, 85-86. o. 

9 3 CPR I . Edward I : 1272-1281., 265. о. 
9 4 Windsor, 1276. december 12.: Rymer, Foedera, [londoni kiadás] I. i i . 537. o.; CPR I . Edward I : 1272-1281., 186. о. 
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1279: Rymer, Foedera, I . i i . 573. o.; 1281-1282: Bretagne hercege Rómába megy, hogy a pápát rávegye, 
hoy egyezzen bele abba, hogy az angliai tizedet az ő hadjáratára fordítsák. CPR I . Edward 1: 1272-1281., 461. 
о. Előkészületek Edmund indulására: Rymer, Foedera, [londoni kiadás], I . i i . 532., 537., 610. o. 

6 Nem lehet azzal vádolni, hogy csak a keresztes adót akarta megkaparintani és esze ágában sem volt a 
Szentföldre menni. Ez az álláspontja Purcellnek: Maureen Purcell: Papal Crusading Policy 1244-1291. The 
Chief Instruments of Papal Crusading Policy and Crusade to the Holy Land from the Final Loss of Jerusalem 
to the Fall of Acre. Leyden, 1975. 113. o. 

97 
A. S. Atiya: The Crusade in the Later Middle Ages. London, 1938. 34. o. 



Aleppo is a kezükre került . Egyedül a markabi ispotályosok csatlakoztak a mongol had

sereghez, és vereséget is mér tek je lentős muszlim e rőkre ; 9 8 a mongolok keresztény tá

mogatás h iányában azonban nem voltak képesek megtartani Aleppót , és visszavonultak. 

Akkor még nem tudták, de ez lett volna az utolsó esély a Szentföld megta r tásá ra . 9 9 

1281-ben a mongolok, megint csak keresztény támogatás t remélve két i rányból is 

megtámadták Szíriát, ám csak I I I . Leó örmény és I I . Demeter grúz király segédcsapatai 

és a johanni ták egy része támogat ta az akciót. A lovagrendek nagymesterei kérlelték az 

angol királyt, most mérjenek csapást a megroggyant mamelukokra, sürgetvén a mongo

lokkal való katonai együ t tműködés t . 1 0 0 1281-ben a mongolok is ezért menesztettek köve

teket újfent Edwardhoz. 1 0 1 A nyugati keresztények támogatása híján a mongolok 

Humsznál döntő vereséget szenvedtek. Nem volt már más lehetőség, mint a nagy európai 

hadjárat, különben a közben megerősödöt t mamelukok elsöprik a szentföldi frankokat. A 

csata után a johanni ták újból Edward király hadba lépését sü rge t ték . 1 0 2 

Az egész Outremer, az egyházfők, a lovagrendek, a frank bárók az angol királyhoz 

folyamodtak segí t ségér t . 1 0 3 Már megelégedtek volna azzal is, ha a király Lancaster gróf

ját küldi maga helyett, csak mielőbb küldjön csapatokat és hadi u tánpót lás t . 1 0 4 Végül már 

akár pénzbel i segítséget is elfogadtak volna, hogy zsoldosokat fogadjanak, 1 0 5 ám Edward 

Johannis de Oxenedes, 260. о. Bartholomew Cotton: História Anglicana. (Ed. H. R. Luard.) (Rerum Britan-
nicarum medii aevi scriptores. Rolls Series, 16) London, 1859. 163. o.; Chronicle of Bury St. Edmunds, 76-77. o. 

Felicitas Schmieder: Europa und die Fremden Die Mongolen im Urteil des Abendlandes vom 13.-15. 
Jahrhundert. Sigmaringen, 1994. (Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters, 16.) 330. o. 

0 0 A „mamelukok még soha nem szenvedtek ekkora vereséget a Szentföldön, mint most a mongolok kezé
től", [ . . .] s ha lovagokat kapnék a Tengerentúlról, össze tudnánk zúzni a pogányság erőit". Jellegzetes, ahogy a 
nagymester a pogány kifejezést csak a muszlimokra használja, a mongolokat már szövetségesnek tekinti. 
Nicole le Lorgne Anglia királyához: Akkon, 1281. szeptember 25.: PRO Special Collections Ancient Corres
pondence SC 1/18/137.; Kohler - Langlois, Lettres inédites concernant les croisades, No. 4.; Regesta Regni 
Hierosolymitani, I . No. 1442.; 1280. július 26.: Jacques Joseph Champollion-Figeac: Lettres de Rois, Reines 
et autres personages des cours de France at d'Angleterre depuis Louis V I I . jusqu 'ä Henri IV., tirées des 
archives de Londres par Bréquigny. I . (1162-1300). Paris, 1839. (Collection de documents inédites.) No. 253.; 
Beszámoló a La Chamelle-i ütközetről: Akkon, 1282: PRO Special Collections Ancient Correspondence SC 
1/18/139. Joseph de Chauncy, az angol ispotályosok perjele 1283-ban beszámolt az örmények elleni támadás
ról és segítséget kért. PRO Special Collections Ancient Correspondence SC 1/18/135. 

1 0 1 Johannis de Oxenedes, 256. o.; Cotton, História Anglicana, 160. о.; Chronicle of Bury St. Edmunds, 72. o. 
1 0 2 A johannita nagymester Edwardnak a humszi vereségről: Akkon, [1282.] március 5.: Kohler -

Langlois, Lettres inédites concernant les croisades, No. 5.; Joseph de Chauncy beszámolója: Akkon, 1282. 
március 31.: PRO Special Collections Ancient Correspondence SC 1/55/18.; Champollion-Figeac, Lettres des 
rois, No. 231.; Regesta Regni Hierosolymitani, I . No. 1446. 

1 0 3 Akkon, 1276. október 2.: Guillaume de Beaujeu, a Templomosok nagymestere segítségkérése Akkon 
védelmében, PRO Special Collections Ancient Correspondence SC 1/21/1.; Lettres inédites concernant les 
croisadess, 55-56. o. A templomosok kölcsönért folyamodnak Edwardhoz: 1286: PRO Special Collections 
Ancient Correspondence SC 1/21/5. 1275-1288: Szibilla, Hetum örmény király leánya, Antiókhia hercegnője 
és Tripolisz grófhője Edward segítségét kéri: PRO Special Collections Ancient Correspondence SC 1/14/188.; 
Hugues Revel, a johannita rend nagymestere Edwardnak az Örményországot ért támadásokról: Akkon, 1275. 
szeptember 30.: PRO Special Collections Ancient Correspondence SC 1/18/136.; Kohler - Langlois, Lettres 
inédites concernant les croisades, 53. o.; A templomos Chateau Pelerin várnagya: 1285-1289 között: PRO 
Special Collections Ancient Correspondence SC 1/17/196. 

1 0 4 Gottfried, Hebron püspöke Edwardhoz: Akkon, 1280. október 5.: Rymer, Foedera, [londoni kiadás], I . 
i i . 586-7. o.; Regesta Regni Hierosolymitani, I . No. 1436. 

1 0 5 Tagadhatatlan, Edward valójában igen nagy összegeket áldozott már addig is a Szentföld védelmére. 
Már az 1270-es évek elején nagy adományokat tett a szentföldi keresztények számára: 1272-ben 5000 ezüst-



még mindig nem indult el. Az is visszatartotta, hogy a Szentföld a mamelukokkal lepak
tált Anjou Károly kezére jutott . Nehézséget okozott, hogy a Szentföld Anjou-párti kor
mányzói a mamelukokkal kötött béke megőrzése mellett tették le a voksukat, és a status 
quo megőrzése mellett kardoskodtak. 1 0 6 I V . Már ton pápa is úgy látta, mindez hátráltatja 
a nagy hadjára to t , 1 0 7 pedig az ilkán azt ajánlotta, hogy a következő tavasszal soha nem 
látott, százezer főnyi hadat küld Szíriába, ha a keresztények támogat ják hadianyaggal és 
é le lemmel . Az akkoni keresztény vezetés azonban nem merte elfogadni a mesés ajánla
tot, s inkább elfogadta az invázió veszélyétől valóban megrémül t mamelukok békeaján
latát. Amikorra Edwardhoz eljutott az üzenet, már béke honolt, s Angl ia királya újra Wa
lesben volt lekötve (a második walesi háború 1282-1283). 1 0 8 Ennek ellenére az ilkán újra 
próbálkozott , sorozatosan küldte követeit Nyugatra, és sürgette az együt tműködést . 

1282, a szicíliai vecsernye után a szinte összeurópai méretű konfliktus kötötte le a fe
leket, Angl ia királyát is. Közben, egy mongol belviszályt kihasználva, a mamelukok el
foglalták az utolsó keresztény várat, a johanni ták kezén lévő Markabot (1285 májusá
ban), így már semmi sem védelmezte a frankok utolsó központját , A k k o n t . 1 0 9 Az új 
ilkán, Argun is csak Edward királyhoz fordult. Tanult azonban elődei hibáiból: immár 
csak akkor volt hajlandó hadat indítani a muszlimok ellen, ha a nyugati keresztény kirá
lyok, az angol és a francia uralkodó kézzelfogható segítséget nyú j t . 1 1 0 1285-ben újabb 
követséget indított, de ezúttal sem kapott konkrét választ a megindí tandó keresztes had
járatról , mivel a pápát és az angol királyt még mindig az a r agón-An jou konfliktus kötöt
te l e . " 1 N a g y j e l e n t ő s é g ű volt, hogy ezúttal a nagykán, Kubláj is követet küldött : azt 
ajánlotta, űzzék k i a muszlimokat, majd osszák fel egymás között területeiket (Egyipto
mot, Szíriát és Pa le sz t iná t ) ; " 2 két oldalról, nyugatról és keletről támadják meg Egyipto
mot, megakadályozva , hogy a muszlimok szíriai és afrikai erői egyesü l j enek . " 3 Az 
akkoni kormányzat akkor már szinte havi rendszerességgel küldött segélykérést Angliá

márkát adott Walter hebroni püspöknek; 7000 márkát pedig Hugues de Reveinek, a johanniták nagymeste
rének: Regesta Regni Hierosolymitani, I I . No. 1384a., 1385a. 1278-1285 között: Hugues de Revei, az ispotá
lyosok nagymestere az angol királytól adósságaik törlesztéséhez kap támogatást: PRO Special Collections 
Ancient Correspondence SC 1/18/140.; 1273-1291 között: Guillaume de Beaujeau, a templomosok nagymeste
re szintén pénzbeli támogatásért folyamodik: PRO Special Collections Ancient Correspondence SC 1/21/3. 
1295-1298 között: ugyancsak adósságaik enyhítésére kér pénzt a Templomos Rend: PRO Special Collections 
Ancient Correspondence SC 1/21/4.; Hebron püspöke is pénzt kér: Akkon, 1280. október 5. Rymer, Foedera, 
[londoni kiadás], I . i i . 586-587. o. 

106 i283-ban Károly szentföldi bailli-ja 10 évre meghosszabbította a mamelukokkal kötött békét. 
Runciman, A keresztes háborúk, 931. o. 
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IV. Márton Anglia királyához: CPL I . 479^180. o.; Rymer, Foedera, [londoni kiadás], I . i i . 642., 652-
653., 663., 674-675. o. 

1 0 8 Prestwich, Edward I , 183-185. о. 
1 0 9 Runciman, A keresztes háborúk, 932. o. 
1 1 0 Budge, The Monks of Kublai Khan, 72-75. о. 
' " A turkomán Isa, Bogagoc és Mengilic valamint a keresztény Thomas Banchrinus követsége. 1285. má

jus 18.: Regesta Regni Hierosolymitani, I . No. 1456.; a kán levele kiadva: J. B. Chabot: Notes sur les relations 
du roi Argoun avec l'Occident. Revue de TOrient Latin, 2. (1894.) 571. o. 

1 1 2 „terram Scami videlicet terram Egipti inter nos et vos estrengebimus [. . .] Saracenis de medio nostri 
levabimus dominus pap et Cam": Chabot, Notes sur les relations, 571. о. 

1 1 3 Chabot, Notes sur les relations, 571. о.; Lupprian, Die Beziehungen der Papste, 245-246. о. 



ba." 4 Reményre jogosí to t ta fel őket, hogy 1287-ben Edward végre felvette a keresztet, s 
a pápa k i is nevezte a keresztes sereg fővezérének (capitaneus exercitus Christiani).U5 

1287-ben a kán, végső próbálkozásként , újabb, a korábbiaknál sokkal népesebb és 
magasabb rangú követséget indított Nyugatra, s Angl iába i s . " 6 Edward ismét hitet tett 
amellett, hogy elindul a Szentföldre, és leveleket is küldött a k á n n a k . " 7 Fegyverben állt 
ugyan, de a hadjárat konkrét időpontjáról még mindig nem tudott nyilatkozni. 

Ha Edward nem is adott konkrét választ a kánnak, a hadjárat egyre határozot tabban 
körvonalazódott : 1287-ben udvartartása több tagja, Anglia jeles báróinak egy része is 
felvette a keresztet. Többen áldoztak anyagilag a cruciata cé l j á ra . " 8 1287-ben Al iz , 
Blois grófnője keresztes kont ingensében több, az angol királyi családdal rokonságban ál
ló báró is részt vet t ." 9 1288-ban a korona anyagi támogatásával indultak angol erők a 
Szentföldre Jean de Grail ly vezetésével , akik 1291-ig, egészen Akkon elestéig szolgálták 
a Kereszt ü g y é t . 1 2 0 

Sajnos a hosszú hónapokig tartó pápai vakancia (1287. április 3 - 1288. február 15.) 
bizonytalanná tette a poli t ikai helyzetet. Aragónia és az Anjouk között a békére egészen 
az 1290-es évek elejéig várni kellett. Edward számára újabb égető p rob lémák jelentkez
tek, 1287-ben újabb lázadás tört k i Walesben, sőt, a király figyelme Skócia felé fordult, 
ahol a királyság örökösnője kezét próbálta megszerezni a Plantagenetek számára. A ma
melukok egyre szűkebbre zárták a gyűrűt Akkon körül, s szinte hónapok kérdése volt, 
hogy mikor söprik el a keresztények utolsó mentsvárát . Az ilkán nem akarta elhinni, 
hogy amikor a Szentföld végveszélyben forog, a Nyugat fejedelmei nem képesek hadba 
szállni a segítségére. 

Mégis , Argun ilkán még egyszer megpróbál t a keresztények lelki ismeretére hatni. 
1289-ben még egy végső , elkeseredett próbát tett, s követeket indított Nyugatra, immár 
közösen képvise lve a szentföldi keresztényeket és a lovagrendeket i s . 1 2 1 Megesküdöt t , ha 

1 1 4 1286: William de Vaux és egy ismeretlen templomos követsége; I I . Henrik ciprusi király követsége: 
Records of the Wardrobe and Household 1285-1286. (Ed. B. F. - С F. Byerly.) London, 1977. nos. 1988., 
2019., 1990-1., 2015.; Nicole le Lorgne johannita nagymester levele: 1286. június 26.: Champollion-Figeac, 
Lettres des rois, No. 253.; Regesta Regni Hierosolymitani, I . No. 1470. 

1 1 5 1284. május: Rymer, Foedera, [londoni kiadás], I . i i . 641-642. o.; Annales monasterii de Waverleia, 
A.D. 1-1291, In: Annales Monastici. (Ed. H. R. Luard.) (Rerum Britannicarum medii aevi scriptores. Rolls 
Series, 36) London, 1864-1869. I I . 404. o. 

1 1 6 A nesztoriánus Rabban Szauma, Ujguria püspöke követsége. Budge, The Monks of Kublai Khan, 182. 
о. L. még: Morris Rossabi: Voyager from Xanadu. Rabban Sauma and the First Journey from China to the 
West. New York, 1992. 99-171 .0. 

1 1 7 Norman McLean: An Eastern Embassy to Europe in the Years 1287-1288. English Historical Review, 
14. (1899.) 312-315. o.; Turner, Unpublished notices, 45-50. o. 

1 1 8 1287: CPR I I . Edward I : 1282-1291., 208. o.; I I I . Edward I : 1290-1291: CPL I . 537., 542., 550. o.; 
CPR I I . Edward I : 1282-1291; 340., 357., 365., 371., 422., 427. o. 

1 1 9 Blois grófnője hadjárata az új passagium particulare tipikus példája lehet: nem vezetett nagy hadi akci
ókat, de sokat tett - külön tornyot építtetett - Akkon védelmi rendszerének megerősítéséért. Florence, Holland 
grófja és Blois grófnő maguk is hagytak hátra várvédő erőket, a Szentföldről való távozásuk után is fizetvén 
azok zsoldját. Beebe, Edward I and the Crusades, 259., 268-269. о. 

120 
I . Jean de Grailly, a király egyik legbefolyásosabb harcostársa Angliában és Gascogne-ban toborzott 

kereszteseket 1288-ban, a hadjárat így gyakorlatilag az angol korona vállalkozása volt. CPR I I . Edward I : 
1281-1292., 297. о.; Kontingenséből még Tripolisz védelmében is harcoltak az angolok 1289-ben: Regesta 
Regni Hierosolymitani, I . No. 1480. 

1 2 1 1290 január elején ért Angliába. Chabot, Notes sur les relations, 614. о.; Turner, Unpublished notices, 
48-49. о.; Budge, The Monks of Kublai Khan, 185. o. 



Jeruzsálemet beveszik, megkeresztelkedik, és térítőket kért a pápától . Kubláj nagykán is 
hajlandó volt katonai támogatás t nyújtani egy nyugati keresztes hadjárathoz, s ezúttal 
már feltételeket sem szabott. 1 2 2 Felvázolt azonban egy újabb konkrét katonai tervet: 1291 
januárját-februárját je lö l te meg, amikorra 20-30 000 lovassal valamint grúz segédcsa
patokkal Szíria ellen vonul, és Damaszkuszt kívánja h ó d o l t a m ! 1 2 3 Amennyiben keresz
tény segítséget is kap, és beveszik Jeruzsálemet, a keresztények megkapják a Szent Vá
rost. Óriási fegyvertény volt , hogy immár a nagykán is kész lett volna átadni a 
Szentföldet, anélkül , hogy hűbéri esküt követelt volna . 1 2 4 Ráadásul Argun m é g a keresz
tes sereg éle lem- és vízutánpótlását , valamint lovakkal való ellátását is vá l la l t a . 1 2 5 M i 
mozdíthat ta volna k i a Nyugat fejedelmeit, ha nem egy ilyen ajánlat? 

Ha konkrét időpontot nem is tudott mondani a kán követeinek, Edward maga készen 
állott a hadjára t ra . 1 2 6 1289-ben követeket küldött a Kúriába, hogy már az indulás részle
teit megv i t a s sák . 1 2 7 A nagy hadjáratból mégsem lett semmi, mivel a pápa vonakodott 
megítélni a hadjárat céljára egy újabb keresztes tizedet, Edward pedig makacsul ragasz
kodott az újabb szentszéki fo r rásokhoz . 1 2 8 Emellett nagy reményeket fűzött az aragón k i 
rály csat lakozásához, de I I I . Alfonz cserébe Tunisz és Jeruzsá lem (!) királyságát k é r t e . 1 2 9 

Tripolisz eleste (1289 április) után azonban sürgetett az idő. M á r csak az egyetlen 
Akkon maradt keresztény kézen, és ha nem indul keresztes had, a Szentföld végleg elve
szik. A pápa újabb követei útján leveleket intézett az i lkánhoz és Kubláj kánhoz, de 
konkré tumot nem tudott mondani a hadjárat indulásáról, csak annyit, hogy Edward fegy
verben áll és bármikor indulhat. 1 3 0 Edward ekkor döntött úgy, hogy kisebb kontingense
ket is útnak indít mindaddig, amíg maga nem képes a fősereggel menni. Az angol király 
seregeinek egy kisebb része - hü lovagjai, Otho de Grandson és Jean de Grail ly egységei 
- 1289 végén mégis csak elindultak a Szentföldre . 1 3 1 A királyság olyan befolyásos sze-

A levelek közül csak egy, a Fülöp francia királynak ujgur írással, mongol nyelven íródott maradt fenn, 
de feltehető, hogy ugyanilyen tartalmú ment Edwardnak is. Latin fordítása: Lockhart, The Relations, 29-31. о.; 
Abel-Rémusat, Mémoires sur les Relations, (1824.), 363. о. 

1 2 3 Regesta Regni Hierosolymitani, I . No. 1485.; Les Lettres de 1289 et 1305 des ilkhan Argun et Öljeitü á 
Philippe le Bel. (Eds. Antoine Mostaert - Francis Woodman Cleaves.) Cambridge, Massachusetts, 1962. 
(Scripta Mongolica Monograph Series, 1.) 18. о. 

1 2 4 Chabot, Notes sur les relations, 604. o. 
1 2 5 Rieti, 1289. augusztus 13.: Rymer, Foedera, [londoni kiadás], I . i i . 712. o. 

Az ilkán követének, Rabban Szaumának is azt mondta, hogy „nincs szívünknek más óhaja, mint Krisz
tus ügye." J. B. Chabot, Histoire du Patriarche Mar Jabalaha, 110. o. 
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1289. május 8.: PRO King's Remembrancer: Accounts Various, E 101/352/18. m. 7.; Rymer, Foedera, 
[londoni kiadás], I . i i . 708-709. o. 

1 2 8 Rieti, 1289. október 7.: PRO SC 7/31/19.; Original Papal Documents, No. 924. 
1 Acta Aragonensia. Quellen zur deutschen, italienischen, fanzösischen, spanischen Kirchen- und 

Kulturgeschichte aus der diplomatischen Korrespondenz Jaymes I I . (1291-1327). I—III. (Hrsg. Heinrich 
Finke.) Berlin-Leipzig, 1908-22. I . 2-7. o. 

Giovanni da Monte Corvino, Niccolo da Pistoia, Pietro di Lucalongo követsége: Rieti, 1289. július 7.: 
Regesta Regni Hierosolymitani, I . No. 387. Monte Corvino 1291-ben még Tabrízban tartózkodott, így az ilkán 
udvarában érhette a hír Akkon elestéről, melynek fényében már más feltételekkel kellett tárgyalnia. Chabot, 
Notes sur les relations, 595-598. о. 

1 3 1 Documents Illustrative of the History of Scotland from the Death of King Alexander the Third to the 
Accession of Robert Bruce, MCCLXXXVI-MCCCVI . (Ed. Joseph Stevenson) Edinburgh, 1870. I . 136. о. A 
pápa 3000 márkát ajánlott fel Grandson hadjáratára az angliai keresztes tizedből. Beebe, Edward I and the 



mélyiségei csatlakoztak hozzá, mint Gilbert de Clare, Pembroke grófja és Thomas Bek, 

St. David's p ü s p ö k e . 1 3 2 Edward 1289-ben, és 1290 őszén újra esküt tett, mind a pápa, 

mind a parlament előtt, hogy a Szentföldre megy, s ezt többször is meg i smé te l t e . 1 3 3 Vég

re sikerült a tized kivetéséről való vitás kérdéseket rendezni a p á p á v a l : 1 3 4 I V . Miklós 

megújította a tizedet a következő hat évre is, de már pontos határidőt szabott a király in

dulására, 1292 j ú n i u s á t 1 3 5 - Edwardnak sikerült még egy évvel későbbre halasztania az 

időponto t . 1 3 6 A király megesküdöt t , hogy ha mégsem menne a Szentföldre, visszafizeti a 

tizedet. 1 3 7 1291-ben úgy tünt, már semmi nem áll a hadjárat ú t j ában . 1 3 8 1290-1291-ben 

Angl iában és Walesben még egy 1/15-ös jövede lemadót is kivetettek a keresztes hadjá

r a t r a j e l e z v é n a király valóban komoly szándéka i t . 1 3 9 

Az ilkán még Tripolisz eleste után is újabb követeket küldött a pápához és Ed

wardhoz. N a g y j e l e n t ő s é g ű volt, hogy a kán közvetlenül is részt kívánt venni a kereszté

nyek hadi akcióiban, immár a fegyverellátás terén i s . 1 4 0 A király azt válaszolta, hogy 

Crusades, 265. о. Maga I . Edward is ugyanennyivel járult hozzá: 1290. július 13.: CPR I I . Edward I : 1281-
1292., 373. о. Ezen kívül a király Grandsonnak adta Guernsey és Jersey összes királyi jövedelmét ameddig 
csak a keresztért harcol: Röles gascons. Transcrits et publiés par Francisque Michel - Charles Bémont. I—IV. 
Paris, 1885-1906. (Collection de documents inédits sur l'histoire de France, sér. 1.) I I I . No. 1924.; söt, John le 
Romayne yorki érsek is jelentős összeggel támogatta: C. L . Kingsford: Sir Otho de Grandson. Transactions of 
the Royal Historical Society, 3rd. Ser. 3. (1909.) 137. о. 

1 3 2 1 290 tavaszán az angol klérus megkezdte a Grandson seregébe állóknak a keresztes búcsú osztását. 
CPR I I . Edward I : 1282-1291., 364., 366., 373-377. о.; Cotton, História Anglicana, 177-178. о. 1290. június 
10. : Grandson részére keresztes protectio: CPR I I . Edward I : 1282-1291., 363. о. Lloyd, English Society and 
the Crusade, 59. o. Az angol lovagok Jean de Grailly és Otho de Grandson parancsnoksága alatt egyébként 
egészen Akkon elestéig kitartottak, sőt, az ostrom egy szakaszában maguk irányították a védekezést is. 1291: 
Otho de Grandson részére meghosszabbítják a salvus conductus-i (a Szentföldön marad) CPR I I . Edward I : 
1282-1291., 440., 462. о.; Runciman, A keresztes háborúk, 942-946. o. 

1 3 3 Rieti, 1289. augusztus 13.: PRO Special Collections Papal Bulls SC 7/32/13.; Rymer, Foedera, [londoni 
kiadás], I . i i . 712. о.; King's Clipston, 1290. október 14.: Rymer, Foedera, [londoni kiadás], I . i i . 741. о.; 1290. 
október 25.: Rymer, Foedera, [londoni kiadás], I . i i . 741. о.; Cotton, História Anglicana, i 18-119. o. 

1 3 4 Westminster, 1290. február 3.: Rymer, Foedera, [londoni kiadás], I . i i . 705. o. 
1 3 5 Edward és IV. Miklós tárgyalásai: 1290. január: PRO Special Collections Papal Bulls SC 7/32/12.; 

1290. március-május: Rymer, Foedera, [londoni kiadás], I . i i . 732-753. о.; a tized meghirdetése Angliában, 
Skóciában, Írországban és Walesben: Orvieto, 1291. március 18.: Rymer, Foedera, [londoni kiadás], I . i i . 747. 
0. Az angol domonkosok és ferencesek megbízása a hadjárat hirdetésével: Rymer, Foedera, [londoni kiadás], I . 
11. 748-750. o.; A pápa kész volt külön áldozatokra a Szentszék kincstárából is Edward hadjáratához: 1291. 
március 22.: Rymer, Foedera, [londoni kiadás], I . i i . 753. o. 

1 3 6 1 290. május 16.: PRO Special Collections Papal Bulls SC 7/30/19. 
1 3 7 Westminster, 1289. február 3.: Rymer, Foedera, [londoni kiadás], I . i i . 705. о. 

3 8 A pápa feltételeinek újbóli elfogadása: 129). március 16.: PRO Special Collections Papal Bulls SC 
7/31/20-21.; A hadjárat meghirdetésének végső királyi ratifikációja már akkor történt (1291. március 18-án), 
amikor Akkon erődjének csak napjai voltak hátra. PRO Special Collections Papal Bulls SC 7/31/18. A prédi
kációt és a toborzást hivatalosan csak ekkor lehetett kezdeni: 1291. március 18: PRO SC 7/31/1. 
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Frederick Maurice Powicke: The Thirteenth Century: 1216-1307. Oxford, 1953. (The Oxford History 
of England, 4) 511. o. M i több. azt 1293-ban meg is ismételték. PRO Exchequer Exchequer of Receipt: Receipt 
Rolls and Registers E 401/1619-1620. 

1 4 0 A kán lovakat (equitatura) és „egyéb szükséges dolgokat" (et aliis exercitui nostro necessariis) ajánlott 
fel, amikorra Edward a Szentföldre érkezik. A pápa továbbküldi őket Angliába: Orvieto, 1290. december 2.; 
december 31.: PRO Special Collections Papal Bulls SC 7/30/18., SC 7/31/16.; Regesta Regni Hierosolymitani, 
1. nos. 1506., 1507. Chabot, Notes sur les relations, 616-623. о. Pápai kommendáció: PRO Special Collections 
Papal Bulls SC 7/30/16-18. 1290 nyarán érkezett a követség Európába, de még Akkon eleste idején is ott tar
tózkodott, így már a pápa azon válaszát is tudták tolmácsolni a kánnak, amelyet Akkon eleste tudtával fogai-



amilyen gyorsan csak lehet, a pápa engedélyét megkapva a Szentföldre vonul, amiről 
követeit útján tudatja majd Argunt . 1 4 1 

Az idő sürgetett, az Akkonba szorult keresztények nevében Bernát , Tripolisz püspöke 
1291 elején egy utolsó, kétségbeeset t sóhajt intézett az angol klérushoz, hogy gyakorol
janak nyomás t Edwardra. ' 4 2 Utóbb maga utazott Angliába, hogy mielőbbi indulásra bírja 
a k i rá ly t . 1 4 3 Edward azonban még mindig nem tudott elindulni, 1290-ben ugyanis meg
halt Skócia örökösnője , a walesi herceg kiszemelt hitvese, s nem akarta, hogy a királyság 
kicsússzon a keze közül . Ugyancsak az utolsó szalmaszál megragadására próbál ta ráven
ni Anglia királyát I I . Hetum örmény király, követsége azonban már csak a mamelukok 
teljes győze lme után ért I . Edwardhoz.) 1 4 4 

Az Akkont fenyegető veszélyt érezve a velenceiek is hadba szálltak, a dogé fia, 
Niccolo Tiepolo parancsnoksága alatt 20 gályát indított ú t n a k . 1 4 5 A pápa is felszerelt 20 
gályát és 20 ezer tours-i livre-t küldött ezüs tben . 1 4 6 A magyar király Velence aktivizáló
dása okán is a képbe kerülhetett: a Morosini -házban nevelkedett I I I . Andrásnak igen jó 
velencei kapcsolatai voltak, s a nemrég trónra lépett ura lkodó helyzetének stabil izálásá
hoz is hozzájárulhatott volna egy sikeres keresztes hadjáratban való részvétel . A mame-
luk-ellenes hadjáratban való velencei-magyar részvétel erősítette volna a magyar király 
pozícióját ellenfeleivel, az uralma legitimitását el nem ismerő Anjoukkal szemben. Ve
lence hadbaszál lását a pápa is támogatta, sőt, az angol király hűbérese , Jean de Grailly 
vezetésével csapatokat is toborzott Itáliában. Ugyancsak csatlakozott a keresztes hadjá
rathoz a velenceiek és a magyar király szövetségese, Aragóniái I I . Jakab, aki szintén 
szemben állt a nápolyi Anjouk földközi-tengeri te r jeszkedésével . 1 4 7 Nem véletlen, hogy 
Edward király is e lsősorban e szövetségi blokk tagjaihoz, Aragóniái I I . Jakabhoz, I I I . 
Andráshoz és Velencéhez fordult felhívással a későbbiekben, 1292-1293-ban is. 

A mamelukok is t isztában voltak azzal, hogy immár megindulhat a nagy hadjárat, és 
meg is kezdték végső hadművele te iket Akkon bevételére. A védők az utolsó pillanatig 
abban reménykedtek , hogy Anglia királya megé rkez ik . 1 4 8 Nem így történt, 1291. május 
18-án a keresztények utolsó bástyája elesett. A mongol követek a nyarat m é g Rómában 
töltötték, remélve , hogy a szorongatott Akkont sikerül felmenteni, de elestének hírére le
törten tértek vissza Perzsiába. 

mázott. Rymer, Foedera, [londoni kiadás], I . i i . 742. o.; Lupprian, Die Beziehungen der Papste, 270-271., 272-
273., 275-276. о.; 

1 4 1 Válaszlevele Argunnak: Nottingham, 1290. szept. 12.: CCR I I . Edward I : 1288-1296., 145. о.; Rymer, 
Foedera, [londoni kiadás], I . i i . 744. o. 

1 4 2 Cotton, História Anglicana, 223-225. o. 
1 4 3 Cotton, História Anglicana, 225-226. o. 
1 4 4 1 291. június 15.: Hetum levele I . Edwardhoz: BL Royal MS 12 D X I , fo. 15v.: Cotton, História 

Anglicana, 219-223. o.; Regesta Regni Hierosolymitani, I . No. 1514.; Edward válasza a királynak: BL Royal 
MS 1 2 D X I , fo. 16v-17v. 

1 4 5 1289. szeptember: Regesta regni Hierosolymitani, I . No. 1494., 1496. 
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Regesta regni Hierosolymitani, I . No. 1495.; Beebe, Edward I and the Crusades, 262. о. 
1 4 7 Runciman, A keresztes háborúk, 942. о. 
1 4 8 Prestwich, Edward I , 329. о. 



A továbbiakban tekintsük át I . Edward és I I I . András magyar király 1292-1293-as ke
resztes együt tműködésének hátterét. 

Az utolsó keresztény eröd eleste kellett ahhoz, hogy Európa tudatára ébredjen: nincs 
többé keresztény Szentföld. Ha megszületet t volna a mongol szövetség, és a nyugatiak 
azt becsületesen támogatják, egészen bizonyosan meg lehetett volna hosszabbítani a 
Tengerentúl é le té t . 1 4 9 Akkon eleste azonban kettős hatást gyakorolt az európai közvéle
ményre . Egyrészt természetesen óriási sokkot okozott és a kortársak nem akartak hinni a 
fülüknek, hogy elveszhetett a keresztény Outremer. Másrészt a reálpoli t ikusok, I V . M i k 
lós pápa és Edward számára is azt jelentette, hogy már nem annyira sürgető a hadjárat 
megindítása, nincs szükség kapkodásra , nem kell sietni Akkon felmentésére. Miklós pá
pa sem tett le a mongol szövetség tervéről, hanem Akkon eleste után rögvest újabb leve
let intézett Argun k á n h o z . 1 5 0 A politikusok úgy vélték, van lehetőség, van idő egy kiér
lelt, jó l megtervezett nagy hadjárat megindítására, az európai fejedelmek, Anglia, Fran
ciaország, a császár, Aragónia és Magyarország részvételével . Ez Edwardnak is sokkal 
inkább megfelelt, azért is halasztotta a hadjárat indulását 1293. jún ius 24-re, hogy legyen 
ideje a minél gondosabb szervezésre, és be tudjon vonni még szélesebb e rőke t . 1 5 1 

Akkon eleste után sem sokat változott azonban a koreográfia. A pápa egyre vehemen
sebben sürgette Edwardot, aki azonban bele volt temetkezve Skócia ü g y e i b e . 1 5 2 Már 
Akkon eleste tudatában szólította fel I V . Miklós az összes keresztény fejedelmet, hogy 
lépjenek hadba a Kereszt ügyéért . A kánnak azt írta, a Szentföld elvesztével most már 
semmi sem gátolhatja meg, hogy Edward vezetésével az összes keresztény fejedelem 
fegyvert fogjon szaracénok el len. 1 5 3 A nyugati fejedelmek azonban arra vártak, hogy elő
ször Edward lépjen. 

1291 január jában I I I . András király követet menesztett Angl iába. Levelében megfo
galmazta, katonai támogatás t kíván nyújtani a tervezett keresztes had já ra thoz . 1 5 4 A kö
vetnek igen fontos lehetett, hogy személyesen adja át a levelet, mert egész Angl ián vé
gighajszolta a királyt, majd a skót határon, Berwick-upon-Tweedben érte utol Edwardot 
1292 május végén vagy jún ius elején, s június végén indult vissza a válasszal Magyaror
szágra . 1 5 5 I . Edward I I I . Andráshoz intézett levelében megköszönte az ajánlatot. Háláját 
fejezte ki Andrásnak, „aki szívén viseli a Szentföld nyomorúságos helyzetét , és az angol 
király sorsát, aki a már vérét adta a Szentföld ügyéér t ." Min t írta, már eldöntötte, hogy a 

Runciman, A keresztes háborúk, 937. o. 
1 5 0 Róma, 1291. augusztus 23.: Regesta Regni Hierosolymitani, 1. 1517. 
1 5 1 A király esküt tett, hogy a megadott határidőig elindul: Rymer, Foedera, [londoni kiadás], I . i i . 714-715. o. 
1 5 2 Pápai exhortatio: Róma, 1292. február 12.: PRO Special Collections Papal Bulls SC 7/30/9.; SC 

7/30/16.; Original Papal Documents, nos. 975-976. 
1 5 3 „cum igitur ad recuperandam de manibus impii terram ipsam ferventibus studiis intendentes, cunctos 

orbis terrae catholicos reges et principes per nostras litteras excitemus, [ . . . ] pro viribus impendant et operám ad 
hujus modi negocium celeriter et feliciter promovendum; [. . .] Eduardus prout ad tuam notitiam forsitan jam 
pervenit, vivificae crucis assumpto signaculo, in manu potenti transfratare intendat, ac per universas Chris-
tianitatis provincias contra nefandissimos Sarracenos ordinaverimus facere proponi sollicite verbum crucis [ . . . ] 
ad id subditos tibi populos sollicitis studiis inducendo, ut tuo et aliorum regum et principum ac aliorum 
fidelium auxilio suffragante, celerius recuperatio eadem valeat provenire": IV. Miklós levele Argunnak: 1291. 
szeptember 10.: Chabot, Notes sur les relations, 621-622. о. 

1 5 4 Királyi megbízás: CCR I . Edward I : 1288-1296., 266-267. о.; Beebe, Edward I and the Crusades, 169. o. 
1 5 5 Salvus conductus: Berwick-upon-Tweed, 1292. június 29.: CPR II . Edward I : 1281-1292., 496. o. 



tengeren megy, „ettől nem tud eltérni, hogy Magyarországon át utazzon, de köszöni az 
András által a saját köl tségén egy évre ajánlott 1000 lovagot és lovas számszerí jászt ." 
„Kéri a királyt, lelkesedése ne csituljon, cs akkor is szívesen venné a kontingenst, ha 
nem szárazföldön menne az angol sereg. Javasolja, a magyar király így is csatlakozzon a 
Kereszt ügyéhez , és Keleten egyesüljön az angol sereggel". 1 5 6 

I I I . András is úgy tekintett Edwardra, mint az elhivatott capitaneus exercitus Chris-
tiani-iz, s felajánlása révén ö is rex crucesignandus-szá válhatott . A passagium particu-
lare azt is jelentette immár , hogy a keresztes esküt egyre gyakrabban lehetett pápai en
gedéllyel átváltani, s a commutatio révén a személyes hadba szállást pénzzel , vagy 
zsoldosok, vagy akár épí tőmesterek felfogadásával kiváltani. 

I I I . András mellett Anglia királya Eir ik Magnusson norvég királytól is katonai segít
séget kért. 1293 tavaszán Haakon trónörökössel több keresztes is kész volt csatlakozni az 
angol sereghez.1 5 7 Az angol politika nagyra értékelte I I I . András segítségét, mivel a rég
óta szövetséges norvégok mellett elsőként hozzá - s nem Kaszt í l iához vagy a Néme t B i 
rodalomhoz - fordult. Anglia királya a magyar királynak írott levelében már konkrét in
formációkkal szolgált a tervezett hadjáratról: úgy szólt András királyhoz, hogy úgy tűnt, 
semmi nem állhat a hadjárat útjába, és számít a magyar erőkre i s . 1 5 8 

A felajánlott 1000 lovas nem csekély szám, különösen ha összevetjük azzal, hogy 
Edward 1270-1272-es serege sem érte el, vagy éppen csak elérte ezt a létszámot. A kor
látozott léptékű passagium particulare-пак éppen megfelel ez az erő, hiszen a válságos 
időszakokban a templomos nagymester, Guillaume de Beaujeau maga is 250-300 lova
got és 500 gyalogost számláló kontingensek indítását tartotta célravezetőnek, mivel azok 
ellátása nem rótt volna megoldhatatlan feladatot a szíriai ke re sz t ények re . 1 5 9 Annak fé
nyében, hogy a norvég uralkodó még önálló kontingenst sem ajánlott fel, s az aragónok 
összesen sem ajánlottak 400-500 lovasnál többet - azt is mindössze k é t - h á r o m báró, 
míg a király egyáltalán nem kötelezte el magát - , András vállalása igen figyelemre mél
t ó . 1 6 0 Összehasonl í tásképpen: X . Gergely hosszú évekig tartó munká lkodása ellenére sem 

Berwick-upon-Tweed, 1292. június 18.: „[. . .] Celsitudinis vestre litteras, que fuerunt nobis ex parte 
vestra per [ . . . ] nuncium, [ . . . ] quo decuit honore recepimus; [ . . . ] . Sane de hiis, que nobis ad Dei seruicium et 
honorem ас exaltacionem fidei Christiane Serenitas vestra duxit Hberaliter offerenda, Magnificencie vestre 
referimus graciarum vberes acciones; ex hoc grandem affeccionem et teneram, quam ad negocium status 
miserabilis Terre Sancte ac ad obsequium ipsius, qui terram eandem sanguine proprio dedicauit, geritis 
perspicaciter attendentes. [ . . . ] nuncium vestrum receperamus, fuerat ordinatum, et in certo eramus proposito, 
facere passagium nostrum per таге , a cuiusmodi ordinacione récédére non valemus. De mille verő militibus et 
sagittariis equitibus, quos ad sumptus vestros per unum annum nobis in dicte Terre Sancte succursum faciendo 
per terram offertis, quantas possumus vobis agimus gracias iteratas. Et licet ob racionem predictam ac aliis 
certis de causis per partes vestras iter nostrum huiusmodi conuertere non possimus; Sublimitatem Regiam 
deprecamur instancius, quod idcirco Diuinitus vobis inspirata voluntas, quam vos habere tenemus ad prefate 
terre subsidium, non tepescat." Rymer, Foedera, [londoni kiadás], I . i i . 760. o.; Arpád4cori új okmánytár. 
Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. (Közzéteszi Wenzel Gusztáv) Vol. I—XII. Pest-Budapest, 1860— 
1874. (a továbbiakban AUO) V. 44. o.; CCR I I . Edward I : 1288-1296., 266-267. o. 

1 5 7 Rymer, Foedera, [londoni kiadás], I . i i . 787-788. o. 
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Rymer, Foedera, [londoni kiadás], I . i i . 760. o. Ugyanilyen tartalmú a norvég királynak írt levél is. 
1293. március 22., 1293. május 19.: uo. I . i i . 787-788. o. 

Beebe, Edward I and the Crusades, 251. о. 
1 6 0 Pedro Martini de Luna Edwardhoz: 100 lovaggal menne a Szentföldre: 1293. március 5.: Rymer, 

Foedera, [londoni kiadás], 1. i i . 787. o. 1293 végén, 1294 elején két másik aragón báró is csatlakozott: 200-200 
lovassal, illetve Rymer, Foedera, [londoni kiadás], I . i i . 793., 798. o. 



volt képes felállítani néhány száz fös seregnél nagyobbat; 1273-ban a francia király csu
pán 125 föt küldött Akkonba; 1275-ben pedig a pápa mindössze 40 lovagot és 460 gya
logost szerelt f e l . 1 6 1 

Miért és miképpen merülhetet t fel a szárazföldi hadjárat, s mi lehetett abban, illetve 
hogyan értékelődhetet t fel újra Magyarország szerepe? 

A m é g mindig a szicíliai vecsernye okozta konfliktusba beletemetkezett Franciaor
szág, Nápoly és Aragónia erőire nem lehetett számítani; a szicíliai harcok fo ly ta tódtak . 1 6 2 

Másrészt Aragónia és az egyiptomi mamelukok között egyre barát ibbak lettek a kapcso
latok, és az Anjouknak a Szentföldről való kiszorulása után I I . Jakab tárgyalásokat kez
deményezet t a szultánnal Nápoly e l l enében . 1 6 3 Edward kénytelen volt más , újabb erőket 
is bevonni a muszlimok elleni harcba Genovától Norvégián át Magyarországig . 

A szárazföldi ú ton indítandó keresztes hadjárat gondolata nem volt idegen a X I I I . 
század második felében sem, az 1280-as évek vége felé pedig már az angol udvarban is 
egyre inkább teret nyert. Számos tervezet született, melyek szerint kontinentál is bázisok
ról kiindulva kellene a Szentföld védelméért síkra szállni, több, pá rhuzamosan induló se
reggel, kisebb célok kitűzésével - amit a mongolok is pártoltak, akik racionál isan gon
dolkodva sosem értették, miért ragaszkodnak a keresztesek az egyszeri, nagy hadjá
ratokhoz, miért b íznak a hatalmas lovagseregekben, amelyek megterhelik a Szentföld 
utánpótlási erőforrásait. A ferences Padovai Fidenzio - aki m é g X . Gergely pápa felkéré
sére dolgozott k i egy keresztes tervezetet a mamelukok el lenében - volt az egyik első, 
aki je lentős , több t ízezres szárazföldi haderő felállítását javasolta. 1 6 4 Argun ilkán meg
próbálta az Arany Horda által szintén fenyegetett I I . Andronikosz bizánci császárt is be
vonni, aki késznek mutatkozott egy, a mongolokkal szövetséges keresztes hadjárat tá
mogatására , mivel a tatárokon kívül Anatól iában a mamelukok szeldzsuk alattvalói is 
egyre inkább szorongat ták. Már 1276-ban bizánci követ érkezett a pápai udvarba azzal a 
javaslattal, hogy a perzsiai mongolokkal szövetséges keresztesek ne keljenek át a tenge
ren, hanem a szá raz fö ldön- Magyarországon is keresztül - haladjanak, összegyűjtvén 
így a különböző fejedelmek erőit, s a Balkánon át Konstant inápolyban egyesül jenek gö
rög segélyhadakkal , majd Kisázsián áthaladva érjenek el a Kis -Örményország által a 
rendelkezésükre bocsátot t t ámaszpon tokba . 1 6 5 A Szíria elleni hadjárat során i lyeténkép
pen ö rmény és mongol területre vonulhatnának vissza utánpótlásért . Maga Edward is 
„korlátozott léptékű" passagium particulare mellett tört lándzsát, amely több, kisebb, 
akár csak néhány száz fős seregek indulásával számolt , csekélyebb léptékű célokért . A 
balkáni kikötők mellett Magyarország is szóba került, mint potenciális utánpótlási bázis , 

Beebe, Edward I and the Crusades, 256, о. 
1 6 2 A szicíliaiak nem fogadták el az Anjou-aragón békét. Frigyes infáns vezetésével folytatódott a háború, 

ami épp a kritikus időpontban kötötte le a Nyugat legfőbb erőit. Sir Steven Runciman: A szicíliai vecsernye. 
Bp., 1999. 289-290. о. 

1 6 3 Regesta regni Hierosolymitani, I . No. 1502. 
1 6 4 Fidenzio da Padova: Liber recuperationis Terrae Sanctae. In: Biblioteca bio-bibliografica della Terra 

Santa e deU'Oriente francescano. (Ed. Girolamo Golubovich.) Vol. I I . (Addenda al Sec. X I I I , e Fonti pel Sec. 
XIV.) . Firenze, 1913.9-60. o. 

1 6 5 Székely György: Egy elfeledett rettegés: a második tatárjárás a magyar történeti hagyományban, Száza
dok 123. (1988.) 52-88. (In: Tatárjárás, 606. o.) 



és a sereg élelem-utánpót lását is sokkal inkább egy szárazföldi bázis-láncolattal kellett 
volna megoldani. Ebbe belefért az is, hogy Magyarország is kisebb kontingensekkel vett 
volna részt a vál la lkozásban. Álláspontja szerint csak jó l meghatározot t , teljesíthető cé
lokat é rdemes kitűzni, ami jelentheti egy-egy vár vagy város védelmét , vagy akár az 
utánpótlás megszervezését és biz tos í tásá t . 1 6 6 A valóság tükrében le kellett számolni azzal 
a téveszmével , hogy a cruciaía csakis nagy lovagkirályok által irányított dicsőséges had
járatként képzelhető el, amelynek egyetlen célja Jeruzsálem visszavétele lehet. Nem volt 
tartható, hogy mindent újra s elölről kell megszervezni Európából . Be kellett látni, hogy 
a szíriai háború védett hadibázisok nélkül nem kivitelezhető. 

Mindemellett a tervek is azzal számoltak, a passagium particulare-каХ ál landósítani 
kell, s ál landó helyőrségeket kell létesíteni a kulcsfontosságú erődí tményekben. Ugyan
ezt fogalmazták meg a recuperatio teoretikusai X I V . század elején, Pierre Dubois és a 
kis-örményországi Korykos-i Hetum (Hayton) herceg, továbbá Guillaume Adam i s . 1 6 7 A 
keresztes háború formálódó új eszméjébe mindenképpen beletartozott a Magyarország 
által nyújtandó segítség is. Edward 1294-ben már maga is abban gondolkodott, hogy 
mindenképpen szárazföldi úton indul a Szentföldre, s a moreai frankokkal kívánt szoro
sabb kapcsolatot kialakítani, s igénybe szándékozta venni k ikö tő ike t . 1 6 8 

Az 1280-as évek végén, az 1290-es évek elején az angliai báró , Otho de Grandson 
traktátust írt arról, miként lehetne megmenteni a szentföldi keresztény állásokat és ho
gyan kellene hadjáratot vezetni az európai fejedelmek együt tműködésével - Magyaror
szágot is beleér tve. A nyugati sereg partra szállhatna az örményországi Ajasz (Layazzo) 
kikötőjében, a mongol szövetségesektől is támogatot t kilíkiai ö rmény király támogatásá
val törhetne Akkon felé, és a mongolokhoz csatlakozva két irányból t ámadha tna a 
muszlimokra. 1 6 9 Nem véletlen, hogy a tervezet Edward udvarában, a király hű keresztese 
tollából született. 

A X I I I . század második felének hadjáratai során már az is felmerült, hogy a Szent
földhöz közeli latin területekről , Ciprusról vagy a Moreából , fizetett kontingenseket ve-

Ennek az első megnyilvánulásaként X. Gergely 1272-ben a Szentföldön harcoló Edward támogatására 
szólította fel I I I . Merész Fülöp francia királyt: 500 lovagot felszereltek és Tommaso Agni di Lentino jeruzsá
lemi pátriárka vezetése alatt behajóztak. Beebe, Edward I and the Crusades, 255. о. 

1 6 7 Charles-Victor Langlois: De recuperatione Terre Sancte: traité de politique generale par Pierre Dubois, Pa
ris, 1891.; Pierre Dubois: De recuperatione Terre Sancte. The Recovery of the Holy Land. (Ed. Walther 1. 
Brandt.) (Record of Civilization, Sources and Studies, 51.) New York, 1956. 69., 84. o. L. még: Sághy Marianne: 
Keresztes háború és nemzeti propaganda - Pierre Dubois: A szentföld visszafoglalásáról. In: A középkor szeretete. 
Történeti tanulmányok Sz. Jónás Hona tiszteletére. (Szerk. Klaniczay Gábor - Nagy Balázs.) Budapest, 1999. 121-
132. o.; Korykos-i vagy Lamproni HaytonlHetum (I. Hetum király unokaöccse): La Flor des estoires de la terre 
d'Orient. [Flos historiarum terre Orientis] (Ed. Charles Köhler) In: Recueil des historiens des croisade. Docu
ments arméniens. Vol. I—II. Paris 1906. 243-276. o. Hetum herceg volt az első a mongolokról író keresztény 
szerzők sorában, aki már nem mint „szaracén idegenről" szólt a mongolokról, hanem igen pragmatikusan a poten
ciális szövetségest látta bennük. Guillaume Adam is azon a véleményen van, hogy a kereszteseknek lehetőleg szá
razföldi úton kell eljuttatni Keletre, Magyarországon és Bulgárián keresztül. Guillaume Adam: De modo Sarrace-
nos extirpandi. Recueil des historiens des Croisades. Documents arméniens. I I . 367-517. o. Ehhez 1. Molnár 
Máté: Guillaume Adam terve a mameluk Egyiptom megtörésére (1317). Európai Expanzió Önálló Program. 
ELTE ВТК. Publikációk. [http://www.zanex.hu/adam.htm#_ftnl2 ; 2008. augusztus 22.] 

1 6 8 Edward Florence de Hainault-nak, Achaia fejedelmének: 1294. június: PRO Special Collections 
Ancient Correspondence SC 1/13/66., 67. 

1 6 9 Charles Kohler: Deux projets de croisade en Terre-Sainte composes á la fin de X I I I е siécle et au début 
du X I V е siecle. Revue de l'Orient Latin, 10. (1903-1904.) 406-457., 516. o. 



gyének igénybe. Innen már csak egy lépés volt, hogy a moreai frankokhoz közeli latin 
állam, Magyarország - ahonnan szárazföldön, vagy a dalmát k ikötök révén tengeren is 
viszonylag gyorsan érkezhet tek katonai erők - ilyen irányú segítségét is kérjék. 

Sok koncepció számolt tehát a szárazföldi úttal, így, amit a magyar király Edwardnak 
ajánlott, nem volt teljesen elvetendő ötlet. 

Az 1280-as és 1290-es években Magyarország elsődleges érdeke az Arany Horda tá
madásának megelőzése volt, ezért is kellett támogatnia a királynak a mongol i lkánok és 
Angliai Edward tervezett, közös hadjáratát. Az 1285-ös tatár betörés után mindinkább 
számítani lehetett újabb agressziókra. 1285-ben a későbbi kán, Telebuga és Nogáj veze
tésével tatár hadak törtek az országba. Hogy nem csupán rablóportyáról volt szó, igazol
ja, hogy az 1241-es r i tuáléhoz hasonlóan „Dávid János kirá ly" nevében levelet küldtek a 
magyar királynak, melyben felszólították, hogy hódoljon meg előttük, mint a háromkirá
lyok leszármazottai e lő t t . 1 7 0 Az invázió híre, melynek során Északkele t -Magyarországot , 
Erdélyt és az Alföldet pusztították, s egészen Pestig hatoltak, a nyugati krónikákba is be
kerül t . 1 7 1 Szabadon törhettek be az országba, több megyében is szabadon „nyargalászhat
tak." Lengyelországban Fekete Leszek fejedelem is magyar segítséggel volt csak képes 
visszaverni a t ámadás t . 1 7 2 A pesti révészek az Alföldről menekülők Dunán való átszállí
tásából gazdagodtak meg. 1 7 3 Benedek esztergomi prépost levele arról számol be, hogy 
nem egy elszigetelt rablótámadásról volt szó, hiszen hosszú ideig harcoltak a tatárokkal, 
különféle helyeken vívtak velük csatákat (in bellis particularibus)}1* Majdnem két hó
napig tartott az újabb „tatárjárás", fel kellett készülni az ál landó fenyegetet tségre. Nem 
csupán egyetlen zsákmányszerző akció volt, hanem egy későbbi , nagyobb hadjárat előtti 
puhatolózás , amit az is jelzett, hogy vezetői Dzsingisz véréből valók, Dzsocsi leszárma
zottai vol tak . 1 7 5 Lodomér esztergomi érsek már korábban aggasztónak találta a híreket a 
tatárok készülődéséről . Nagyobb szabású hadjáratra utalt, hogy az Ipatyevszkaja Év
könyv szerint „megparancsol ták az orosz fejedelmeknek, [ . . . ] hogy velők menjenek". 1 7 6 

Regesta Regni Hierosolymitani, 1. No. 1459. 
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Az Ausztriai Evkönyvek Bécsi folytatása, Hennann altaichi apát évkönyveinek a folytatása, az Annales 
Augustanae Minores, az Annales Colmarienses, a Chronicon S. Bertini. Nyugat-Európa a Pármai Salimbene de 
Adam tollából ismerhette meg közvetlenül a tatárdúlást. Cronica fratris Salimbene de Adam ordinis Minorum. 
(Hrsg. OswaldHolder-Egger.) (Monumenta Germaniae Historica. Scriptores in Folio. Vol. XXXII . ) Hannover, 
1905-1913. 338. о. Eljutott Nyugatra, hogyan ütöttek rajta a tatárok Paska nyitrai püspökön: több rokonát 
megölték, magát pedig meztelenül, béklyóba verve tartották fogva. Monumenta Ecclesiae Strigoniensis. Vol. 
I—III. Collegit et edidit Ferdinandus Knauz; Ludovicus Crescens Dedek. Strigonii 1874-1924., IV. Ad 
edendum praeparaverunt Gabriel Dreska, Geysa Érszegi, Andreas Hegedűs, Tiburcius Neumann, Cornelius 
Szovák, Stephanus Tringli. Strigonii-Budapestini, 1999. I I . 196. o.; Fejér, Codex Diplomaticus, V/3. 417. o. 
Az is gyorsan eljutott Nyugatra, az Anjouk nápolyi udvarába, hogy a királyné, Izabella/Erzsébet kénytelen volt 
a budai várba zárkózni, s tanúja volt egy összecsapásnak a Duna mentén. Pauler Gyula: A magyar nemzet tör
ténelme az Arpádházi királyok alatt. I—II. Budapest, 1893. I I . 498. o. Anjou Károly leányának históriája felte
hetően az Anjou-udvarral kapcsolatban álló Edwardhoz is eljutott. 

1 7 2 Baksa nb. György támogatta I I . Leszeket (inowroclawi, l^czycai, majd 1279-1288 között krakkói és 
sandomierzi herceg) a Boguwice melletti csatában a Raby folyónál. Pauler, A magyar nemzet történelme, I I . 
500-501. o.; Fejér, Codex Diplomaticus, V/3. 384. o. 
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Az Annales Salisburgenses arról tudósít, hogy a „roppant számú tatárság tábora szélté
ben tíz, hosszában hat mérföldnyi v o l t " . 1 7 7 Ha fenntartással is kell keze lnünk az adatot, 
hogy „hétezer áldozata volt a beütésnek," valamint hogy „Erdély és a Duna között az 
egész földet elpusztí tot ták" volna, figyelmet érdemel a tatárok ak t iv izá lódása . 1 7 8 

A védekezés egy lehetséges politikai módjának a keresztes hadjárat és az i lkánokkal 
való szövetség támogatása látszott. Argunnak és nyugati szövetségeseinek, je lesül Ang
liának is é rdeke volt Magyarország bevonása, mivel a Horda nem szűnt meg támadáso
kat vezetni az i lkánok ál lama ellen. Az 1280-as évek végén, az 1290-es évek elején 
Telebuga kán több betörést is vezetett Perzsiába, így az Arany Horda nyugati határvidé
kén megnyi lvánuló magyar ellenállás jó l jöt t volna a szöve t ségnek . 1 7 9 Argun a kán ár
nyékaként országié Nogáj emírrel is ellentétbe került. Ezért is küldte 1287-ben követét 
Genovába, hogy biztosítsa a városál lam ellenőrzését a Fekete-tenger déli kikötőiben, és 
az emír ne veszélyeztesse Argun pozícióit a Kaukázus-vidéki közvet í tő kereskedelem
ben. Ugyanakkor a nyugati szövetség Magyarország érdeke is volt , hiszen a környezeté
ben, a Havasalföldön és Bulgária északi sávjában újra megnőt t a mongol befolyás. Szer
biában I I . Uros Mi l ju t i n cár 1286-ban hűbért vállalt, így a tatár fenyegetés elérte a 
magyar határt. A magyar uralkodó támogat ta az északi szerb területeket bíró és a baran-
cs i -kucsói és macsói bánságot ellenőrző Dragutin Istvánt a tatár-vazallus cárral szem
ben. Dragutinnak sorozatos összeütközései voltak a tatár hűbéres szerb tar tományurak
kal, Dormannal és Kudelinnel, sőt, Sisman vidini bolgár ol igarchával is, Nogáj emír be
törései pedig többször is érintették a magyar kézen lévő Macsó t és Barancsot. A 
Szerbiába tört tatárokat egy alkalommal csak jelentős magyar segítséggel sikerült visz-

• I fift 
szaverm. 

A balkáni tatár térnyeréssel szembeni magyar érdekeket tehát össze kellett hangolni 
az Arany Hordával szemben álló perzsiai ilkánok érdekeivel . Lehetséges , hogy V . István 
1266-os bolgár hadjárata, mely a Bulgár iában nagy befolyással bíró és a cárnak katonai 
támogatást is nyújtó tatárok ellen irányult, az ilkán ugyanabban az időben megindítot t 
kaukázusi támadásával összehangol tan történt. Ha nem is volt ez „hivata los" együt tmű
ködés, a magyar király a szentföldi keresztény és bizánci csatornákon értesüléseket sze
rezhetett arról, mikor készül Abaga támadást indítani Berke ellen, s mikor sebezhetőek a 
Horda balkáni pozíciói . 1266-ban a Horda erős embere, Nogáj emír ugyanis nem nyújt
hatott segítséget bolgár vazal lusának, hiszen a seregek zömével maga is átkelt a derbenti 
hágón. Ekkor, ennek tudatában került sor a magyar megtor ló akcióra: V . István az előző 
évben elkövetet t magyarországi bolgár- ta tár betörés miatt állt bosszút . Valósz ínűleg is
merhette a perzsiai i lkán hadjáratának tervét, mivel a tatár főerők távollétében számolt le 
bolgár ellenfeleivel. 

Danyilovics, Halics fejedelme, fiai, György/Jurij és Msztyiszláv, valamint Vlagyimir volhíniai fejedelem, 
Halics és Volhínia tatár vazallusai is ott voltak. 

1 7 7 Székely, Egy elfeledett rettegés, 604. o. 
1 7 8 Szűcs, Az utolsó Árpádok, 314. o. 
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Sinor, A mongolok Nyugaton, 328. o. 
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Csák nb. Ugrin csapataival. Korai Magyar Történeti Lexikon (9-14. szd.). (Szerk. Kristó Gyula) Buda
pest, 1994. 639. o. Dragutin V. István leányának, Árpád-házi Katalinnak a férje. 



Az 1285-ös tatár betörés közrejátszott abban, hogy Edward aktivizálta magát . Nem 
véletlen, hogy Argun ilkán 1285 tavaszán a magyarországi invázióval egy időben küldte 
Nyugatra követeit . Az ilkán t isztában volt a Horda magyarországi hadjáratával, és úgy 
gondolta, a keresztények által elszenvedett újabb puszt í tások hírével képes lesz hatást 
gyakorolni latin szövetségeseire . Nogáj seregei 1284 őszén indultak el, s a következő év 
februárjának elején értek Magyarországra . Ahhoz, hogy az ilkán követei 1285 májusra 
Rómába érjenek, már hónapokkal korábban el kellett indulniuk, azaz Argun jó l tudta, 
hogy az előző év őszén Nogáj megindult Magyarország ellen. A „második tatárjárás" hí
re éppen abban az időben ért Rómába , amikor az ilkán követei a keresztes hadjárat indí
tását már ott szorgalmazták. 

A tatárok újabb nagyszabású hadjáratáról való félelmeket igazolta az is, hogy Nogáj 
1287-ben újra meg támad ta Lengyelországot és a Szepességet , ahol je lentős pusztí tást vitt 
véghez. A király csak késve, 1288 elején ért a he lysz ínre . 1 8 1 Egy kortárs forrás szerint -
igaz, magyar és lengyel területről együtt - harmincegyezer foglyot ejtettek. Fekete Le
szek krakkói herceg most sem volt képes ellenállni, Magyarországra futott. I V . Béla leá
nya, Szent Kinga, V . Szemérmes Boleszláv herceg felesége pedig a Dunajec menti egyik 
várba menekü l t . 1 8 2 

Még egy oldala volt a magyar érdekeltségnek. Újra híre ment annak, hogy Csehor
szág összejátszik az Arany Hordával . A lyoni zsinat már I I . Ottokárt is azzal vádolta, 
hogy szövetséget kötött az egyiptomi szu l tánna l , 1 8 3 még korábban, 1259-ben pedig olyan 
hírek jár tak, hogy a cseh király követeket fogad az Arany Horda muszlim kánjától és ve
le egyezkedik Magyarország ellen. Az egyház fel is rótta neki, hogy a „babiloni szul tán" 
pártján áll. A tatárok Ottokár halála után sem tettek le arról, hogy Csehországot Magyar-
és Lengyelország ellen já tsszák k i : 1293-ban, sikertelen lengyel- és magyarország i betö
réseiket követően, I I . Vencelt próbál ták szövetségesüknek megnyerni . 1 8 4 

M é g a korabeli források is megegyeznek abban, hogy 1292-1293-ban I . Edward va
lóban elszánta magát az indulásra, csak újabb és újabb külső körü lmények hát rá l ta t ták . 1 8 5 

Nehezítet te a negotium Terrae Sanctae-X, hogy Edward fő szövetségese , I V . Miklós , 
1292-ben meghalt, s hosszadalmas pápai vakanciának néztek elébe. Szentatya híján pe
dig nem volt, aki számon kérje Edwardon, mikor indul újra a Szentföldre. M i több, a 
Miklós által 1291-ben elrendelt hatévi keresztes tizedet is ratifikálni kellett, ami, Szent 
Péter t rónusa betöltet len lévén, évekig váratott magára , végrehajtása pedig szinte lehetet
lennek tünt. Az angol király 1292-ben az i lkánhoz is küldött követet , immár azért, hogy 
szándékainak komolyságáról m e g g y ő z z e . 1 8 6 Sajnos azonban, mire a követ Perzsiába ért, 

1 8 1 ÁUO I . 470. o.; Fejér, Codex Diplomaticus V/3. 403. o. 
1 8 2 Pauler, A magyar nemzet történelme, I I . 512-513. o. 

3 1275: Regesta Regni Hierosolymitani, I . No. 1407. 1276: a salzburgi érsek jelentése X. Gergely pápá
nak: „cum Tyrannis et regibus Tartarorum foedo societatis foedera se conjunxit": Betlehem püspöke Habsburg 
Rudolfhoz: Regesta Regni Hierosolymitani, I . No. 365. 

1 Jackson, The Mongols and the West, 200. o. 
1 8 5 Peter de Langtoft: Chronicle. (Ed. Thomas Wright.) (Rerum Britannicarum medii aevi scriptores. Rolls 

Series, 7) London, 1857. I I . 267. о. 
1 8 6 Geoffrey de Langley és Nicholas de Chartres követsége: CCR I I I . Edward I : 1288-1295., 145. o.; 

Turner, Unpublished Notices, 49. о. 



Argun kán meghalt, és u tóda - öccse - Dzsejhatu nem folytatta bátyja poli t ikai orientá
c ió já t . 1 8 7 A hadjárat azonban csak nem indult el, bármennyire is készült Edward: a skóci
ai, a francia és a walesi háború visszatartotta. Soka tmondó azonban, hogy még a terve
zett hadjárat után 13 évvel , 1306-ban író Pierre Dubois is egyedül a 67 éves Edwardban 
bízott, s úgy hitte, a kortárs fejedelmek közül egyedül Anglia királya alkalmas a Szent
föld visszafoglalására. Ezért is ajánlotta az angol ura lkodónak müvét {De recuperatione 
Terre Sancte).™9, A traktátus ajánlásában ki is emeli, miért b ízhatnak a keresztények 
egyedül benne: „ő az Úr áldásával vívta háborúit , [ . . . ] ahelyett [hogy], mint más feje
delmek, a könnyen, csekély fáradsággal megszerezhető diadalokra tört volna, [ . . . ] még 
mindig a Szentföld felszabadítására és a Hitetlenek kezéből való megszabadí tására for
dítja minden energ iá já t . " 1 8 9 

M é g egy érdekes vonatkozása lehet Magyarország szerepének az 1291-1293-as évek 
keresztes terveiben. Abból is je lentős politikai tőkét kovácsolhatot t I I I . András , hogy az 
angyalok Szűz Már ia házát (Santa Casa) 129l-ben Názáre tből a magyar korona fennható
sága alá tartozó területre, a Fiúmétól keletre emelkedő trsati/tersattói hegyre „repítet ték," 
a Rjecina/Fiumara folyó keleti partjára. 1294-ben ugyan „tovább repítet ték" Loretóba, de 
emlékére Magyarországon a X I V . század óta tisztelt Már ia-kegyhelyet emeltek. Azaz, 
amikor a nyugati fejedelem András királyhoz fordult, az ő országának a földje birtokolta 
Mária szent házát, Akkon elestét követően tehát „égi j e l " je löl te k i , hogy ő is a keresztes 
hadjárat részese legyen. 

Chabot, Notes sur les relations, 617-619. о. 

Dubois, De recuperatione Terre Sancte, 69. o. 

Dubois, De recuperatione Terre Sancte, 70. o. 



Attila Bárány 

HUNGARY, ENGLAND AND THE TATAR MENACE 
IN THE SECOND HALF OF THE 13TH CENTURY 

Summary 

The evaluation of 11-13th century Hungarian foreign policy can be much more detailed by the 
research of Hungary's Western connections. The study examines the Western European ties of the 
Kingdom of Hungary in the second half of the 13th century, from the viewpoint of the Tatar 
menace against the country and the planned crusader actions aiming to avoid it, focusing on the 
role of King Edward I of England (1272-1307). The study gives an overview of the parallel 
connections in Hungary's and England's diplomacy, and of the Western evaluation of Hungary's 
role at that time. It surveys England's reception of the Tatar devastation in Hungary, based mainly 
on the connections of the clergy (council reports, mendicant envoys), and presents how the English 
govenment reacted to the repeated calls of the Holy See about the Tatars menacing Hungary. The 
king of England was one of the Hungarian king's main supporters and his potential candidate for 
starting a crusade. The main target of the research focused on the Mongol-Christian alliance in 
Palestine, because in 1292-1293 King Andrew I I I of Hungary (1290-1301) joined a campaign 
headed by Edward I and supported by the Persian Ilkans. The answer to the question why And
rew I I I thought it important to join the crusade against the Mamluks and what Hungary's 
geopolitical role was against the Golden Horde threat is that the mongol policy of the West and 
England was in indirect connection with the Hungarian rulers' interest, for the Horde's expansion 
over the Caucasus Mountains would have brought about the formation of an empire that Europe 
would not have been able to defy. To have any chance for victory, every possible ally had to be 
involved, even Hungary. A passagium particulare plan came to be prioritized which counted on 
the launching of several continental, limited scale and small armies; and considering Hungary's 
geopolitical location, routes of operation and bases of supply, the country could have had a part in 
this plan. Al l these aspects can provide us a more detailed picture of Hungary's role in the 
crusades. 

Attila Bárány 

LA HONGRIE, L'ANGLETERRE ET LA MENACE MONGOLE 
DANS LA DEUXIEME MOITIÉ DU 13 c SIÉCLE 

Resume 

Les recherches sur nos relations avec l'Occident peuvent contribuer ä mieux apprécier et ä 
nuancer nos connaissances sur la politique extérieure hongroise á l'époque Árpád. L'étude exa
mine les relations du Royaume de Hongrie avec 1'Europe occidentale dans la deuxiéme moitié du 
13е siecle compte tenu de la menace mongolé qui pesait alors sur la Hongrie et des entreprises des 
croisés avec une attention particuliere á ['engagement du roi anglais Édouard I (1272-1307). 
L'auteur met á l'étude les relations paralleles dans la diplomatic hongroise et anglaise, ainsi que 
l'appréciation portée par l'Occident sur le role de la Hongrie. A travers les relations du clergé 
(rapports synodiques, émissaires des ordres de mendiants), i l examine comment l'invasion mon
golé était considérée en Angleterre et comment Г administration anglaise a réagi aux appels fre
quents émis par le Saint-Siege dans les années 1240 et 1250 sur la menace mongolé qui pesait sur 
la Hongrie. Pour engager une croisade, la Curie comptait avant tout sur Tun de ses principaux ap-



puis, le roi d'Angleterre. Les recherches portaicnt essentiellement sur ]'alliance mongolo-chre-
tienne de Palestine, puisqu'en 1292-1293 Andras I I I , roi de Hongrie (1290-1301) a rejoint une 
croisade menee par Edouard I avec les Ilkans de Persie. Pourquoi Andras I I I a-t-il juge important 
de rejoindre 1'armee des croises envoyee contre les Mamelouks? Quel fut le role geopolitique de la 
Hongrie face a la menace de la Horde d'Or? La reponse a ces questions est que la politique de 
1'Occident et de FAngleterre a Fegard des Mongols etait indirectement liee a Finteret des Arpads, 
puisque Favancee de la Horde au-dela des Caucases aurait conduit a la formation d'un empire au-
quel FEurope n'aurait pas pu s'opposer. Pour reussir, i l fallait s'associer avec tous les allies possi-
bles dont la Hongrie. Avec la mise en avant du plan passagium particulare, qui comptait envoyer 
plusieurs troupes terrestres de moindre importance, la Hongrie avait un role a jouer du fait de sa si-
tuation geopolitique, de ses passages strategiques et de ses bases de ravitaillement. L'etude donne-
ra ainsi une vue plus complete sur le role de la Hongrie dans les croisades. 

Attila Bárány 

UNGARN, ENGLAND UND DIE MONGOLENGEFAHR 
IN DER ZWEITEN HÄLFTE DES 13. JAHRHUNDERTS 

Resümee 

Bei der Beurteilung und Nuancierung der ungarischen Außenpolitik in der Zeit der Arpaden 
kann die Erforschung der westlichen Außenbeziehungen mithelfen. Die Studie untersucht die nach 
Westeuropa gerichteten Beziehungen des Königreichs Ungarn in der zweiten Hälfte des 13. Jahr
hunderts, im Spiegel der das Land bedrohenden Mongolengefahr und der Kreuzzugs-Unter-
nehmungen, die zur Abwehr dieser geplant waren, mit besonderem Blick auf die Rolle von Ed
ward I . , König von England (1272-1307). Sie gibt einen Überblick über die Parallelbeziehungen 
in der Diplomatie Ungarns und Englands und auch, wie die Rolle Ungarns im Westen eingeschätzt 
wurde. Die Studie untersucht die Rezeption des Mongolensturms in England, insbesondere über 
die Beziehungen des Klerus (Synodenberichte; Botenreisen des Bettelordens), sowie die Frage, 
wie die englische Regierung auf die immer häufiger werdenden Aufrufe des Heiligen Stuhls in den 
1240er und 1250er Jahren im Zusammenhang mit der Ungarn bedrohenden Mongolengefahr rea
gierte. Eine der stärksten Stützen und ein potentieller Kandidat der Kurie zur Einleitung eines 
Kreuzzugs war der König von Englang. Die grundlegende Richtung der Forschung wurde durch 
das mongolisch-christliche Bündnis in Palästina bestimmt, da sich der ungarische König Andreas 
I I I . (1290-1301) im Jahre 1292-1293 auch einem von Edward I . angeführten Kreuzzug anschloss, 
den man zusammen mit den persischen Ilchanen einleiten wollte. Auf die Frage, warum es für 
Andreas I I I . wichtig war, sich dem Kreuzzug gegen die Mamelucken anzuschließen und welche 
geopolitische Rolle Ungarn gegenüber der Gefahr der Goldenen Horde zukam, ist die Antwort, 
dass die Mongolenpolitik des Westens und Englands indirekt auch mit den Interessen der Arpaden 
zusammenhing. Der Raumgewinn der Horde über den Kaukasus hinaus hätte nämlich zur Heraus
bildung eines Reiches geführt, gegen das Europa nicht hätte auftreten können. Eine Chance auf Er
folg bestand nur dann, wenn jeder Verbündete mit einbezogen werden konnte, so auch Ungarn. Es 
rückte nämlich der Plan eines festländischen passagium particulare eingeschränkter Stärke in den 
Vordergrund, der mit dem Losmarschieren mehrerer kleinerer Armeen rechnete. In diesem Plan 
konnte angesichts seiner geopolitischen Situation, seiner Aufmarschsrouten und seiner Rekruten
basen auch Ungarn eine Rolle mitspielen. Mit Hilfe dieses Gedankengangs können wir uns ein 
reichhaltigeres Bild von der Rolle Ungarns in den Kreuzzügen bilden. 



Аттипа Баранъ 

В Е Н Г Р И Я , А Н Г Л И Я И У Г Р О З А С О С Т О Р О Н Ы Т А Т А Р 

В О В Т О Р О Й П О Л О В И Н Е X I I I В Е К А 

Резюме 

Изучение наших западных внешнеполитических связей может содействовать оценке, 
нюансированию внешней политики Венгрии эпохи Арпада.  В настоящей статье рассмат
риваются внешне-политические связи Венгерского Королевства  с Западной Европой во 
второй половине  X I I I века  в  аспекте угрозы татарского нашествия на страну  и  попыток, 
предпринимаемых в  целях  её отражения, при  этом особое внимание уделяется роли короля 
Англии Эдварда  I (1272-1307). Автор работы дает обзор параллельных связей  в  дипломатии 
Венгрии и  Англии, а также показывает,  как  оценивалась на Западе роль Венгрии. Автор 
анализирует, главным образом через клерикальные связи,  как  было воспринято англича
нами нашествие татар на Европу, (донесения синода, хождение послов нищенствующей 
братии), а также то,  каким образом реагировало английское правительство  на умножив
шиеся в  1240-1250-х годах обращения святого престола  в  связи с опасностью угрозы на
шествия татар на Венгрию. Одним из  главных столпов Папской Курии, одним из  потен
циальных кандидатов,  о  котором могла итти речь  в  целях начала крестового похода,  был 
английский король. Основное направление исследования представляет палестинеский 
монголо-христианский союз,  ибо в  1292-1293 году к  крестовому походу, проводимому 
вместе с персидскими илканами  и  возглавляемому Эдвардом  I , присоединился венгерский 
король Андраш I I I (1290-1301). На  вопрос, почему было важно  для  венгерского короля 
Андраша I I I  присоединиться  к  крестовому походу против мамелюков  и  какой была геопо
литическая роль Венгрии  в  свете угрозы Золотой Орды, можно ответить лишь,  что  политика 
Запада и  Англии по  отношению к  монголам опосредованно была связана  и с  интересами 
Арпадов, ибо  распространение господства Орды  на Закавказье было  бы  сопряжено с обра
зованием такой империи, которой Европа  не смогла бы  противостоять. Шанс  на успех был 
бы лишь  в том  случае, если бы  были привлечены  все  возможные союзники,  в том  числе и 
Венгрия. Ибо на первый план  был  выдвинут  passagium particulare, план, рассчитывавший 
на проведение ограниченных сухопутных операций  с участием нескольких более мелких 
войск, участником которых могла быть  и  Венгрия, исходя  из её  геополитического положе
ния, маршрутов военного выступления  и баз  пополнения резервов. Благодаря всему этому 
мы можем создать более всеохватывающее представление  о роли Венгрии  в  крестовых 
походах. 



H. NÉMETH ISTVÁN 

A B E S Z Á L L Á S O L Á S O K R E N D S Z E R E ÉS HATÁSAI A X V I - X V I E S Z Á Z A D I 
M A G Y A R K I R Á L Y S Á G S Z A B A D KIRÁLYI V Á R O S A I B A N 

A kutatás irányai és eddigi eredményei 

Jóllehet a hadsereg és a város, a polgárság viszonya, kapcsolatai a '90-es évek köze
péig nem tartozott sem a hadtörténészek, sem a várostörténet művelői számára a kiemel
ten tárgyalt területek közé , az évtized közepétől örvendetesen megnövekede t t a hadsereg 
társadalomtörténeti viszonylatait tárgyaló tanulmányok, tanulmányköte tek és monogra
fikus feldolgozások száma. A feldolgozások kezdetét jelentette a saarlouisi konferencia, 
amelyre 1980-ban került sor. A Franciaországgal határos, a Saar-vidék fontos sarokpont
já t alkotó erődváros kiváló kiindulási pontot jelentett az e tárgyú vizsgálatok számára. A 
konferenciát követően az erődváros, mint egyfajta barokk várost ípus egyér te lműen be
épült a német várostörténet- írásba, a kifejezés használata teljesen elfogadottá vált. Sőt, a 
modern várostörténeti irodalom a korszak legjel lemzőbb urbanisztikai j e l lemzőjének te
kintette. 1 A német nyelvű várostörténet-írásban a X V I - X V I I . századi erődváros típusá
nak definiálását Edith Ennen, illetve Reinhard Rudolf Heinisch nevéhez fűzhetjük. En
nek a várost ípusnak a legfontosabb jel lemzőit nem csak az erődépí tés legmodernebb 
eredményeinek a városokban való megjelenéséhez és annak a városépítészetet befolyá
soló hatásához kötötték, hanem az urbanisztikai, gazdasági , poli t ikai és szociális követ
kezmények együt tes ha tásához is. 2 A saarlouisi konferencia egyes beszámolói , illetve 
Edith Ennen vitaindítója, ahol a városépítészet mellett a társadalmi vál tozásokra is f i 
gyelmet fordított, valamelyest felhívta a figyelmet a városi lakosság és a katonaság kö
zötti társadalmi kapcsolatok vizsgálatára. 3 Ennek ellenére az erődvárosban á l lomásozó 
katonaság és a c iv i l lakosság kapcsolataival szervezetten a '90-es évek közepére meg
alakult munkacsoport (Arbeitskreis Militär und Gesellschaft in der Frühen Neuzeit) kez
dett el foglalkozni. A munkacsoport alapelveinek kidolgozásaként lehetne felfogni Bern
hard R. Kroener tanulmányát , amely 1988-ban jelent meg. A tanu lmány az addigi 
európai szakirodalom legteljesebb összefoglalása. A szerző hangsúlyozta azt a folyama
tot, illetve annak a folyamatnak a következményei t , amely során a különleges alkalmak
kor felfogadott ka tonaság állandó haderővé alakult á t . 4 A fent említett munkacsoport ele
inte egy-egy önálló kötetet jelentetett meg a témakörbe i l leszkedő írásokkal, amelyek 

Herrmann - Irsigler 1983., i l l . Stoob 1988. A Mediterráneumban is a nyugat-európaihoz hasonló fejlő
désnek lehetünk tanúi: lásd erre a Jacques Le Goff és Cesare della Sera szerkesztésében megjelent tanulmány
kötetet {Le Goff - De Seta 1989.), továbbá az itáliai városépítészetről a legátfogóbb képet nyújtó, Enrico 
Guidoni által szerkesztett Storia dell'Urbanistica című monográfiasorozat X V I . századot tárgyaló kötetét. 
Guidoni - Marino 1982. 9-29. o. Lásd még a francia urbanisztikatörténet jeles képviselői által összeállított 
monográfiát: Lavedan - Hugueney - Henrat 1982. 

2 Ennen 1983., i l l . Heinisch 1981. 
3 Ennen 1983.; Sicken 1983. 
4 Kroener 1988. 



tulajdonképpen megalapozták a hadsereg- tá rsada lom témakör alapjait. 5 A potsdami 
egyetemen m ű k ö d ő munkacsoport 2000 óta jelentet meg önálló könyvsorozatot , amely
ben kiemelten és szinte kizárólagosan a hadtörténet társadalomtörténet i aspektusait vizs
gáló tanulmányok vagy önálló monográfiák jelentek meg. 6 

Magyarországon a városerődí tések vizsgálata elsősorban a városfalak urbanisztikai 
hatásaira korlátozódott eleinte. 7 A saarlouisi konferencián a magyarországi városfejlődés 
és az állandó katonaság gazdasági és társadalmi hátterét vizsgálva, N . Kiss István megál 
lapította, hogy a X V I - X V I I . században Magyarországon nem alakult k i az erődváros tí
pusa. Megál lapí tását feltehetően arra alapozta, hogy az általa is képviselt várostörténeti 
e lképzelések alapjait a rendi-jogi és nem a településföldrajzi, társadalmi és gazdasági j e l 
lemzők nyújtották. Tanu lmányában ugyan bemutatja, hogy az O s z m á n Birodalom elleni 
végvárrendszer részét képezték olyan erődök, amelyek építészeti j e l l emzői megegyeztek 
a nyugat-európai je l legzetességekkel , de mivel ezek mezővárosok voltak, elutasította a 
városok je len tőségé t . 8 Megállapításai t Gecsényi Lajos kérdőjelezte meg, aki tanulmánya
iban Győr példáján keresztül arra a folyamatra hívta fel a figyelmet, amely során egy 
meglehetősen fejlett autonómiával rendelkező földesúri mezővárosban a város építészeti 
je l lemzői mellett annak önkormányzatá t , illetve társadalmát is nagy mér tékben mil i tar i -
zálta. Az általa kiadott te lekkönyvek adatai pedig legutóbb éppen arra sarkallták, hogy 
Győrt nemhogy erődvárosnak, de egyenesen garnizonvárosnak tekintse. 9 Sőt, Győrön 
kívül más városok esetében is számolhatunk azzal, hogy kifejlődtek bizonyos erődvárosi 
tényezők. Sza tmár-Német i és Kassa erődítéseik, illetve a végvárrendszerben já tszot t sze
repük miatt egyre inkább a német Festungsstadtokhoz kezdtek hasonlí tani . Győr mellett 
még Érsekújvár és Várasd tekinthető olyan városnak, ahol az Udvari Hadi tanács szolgá
latába lépő itáliai épí tészek elképzelései maradéktalanul érvényesülhet tek. 1 

A Magyar Királyság városai (legyenek azok mezővárosok vagy szabad királyi városi 
státusszal rendelkező települések) pedig még a Néme t -Római Birodalom városainál is 
alkalmasabbak lennének ilyen vagy ehhez hasonló vizsgálatokra, mivel az O s z m á n B i 
rodalom támadása miatt kialakult védelmi rendszer jóval hamarabb alakította k i azokat a 
viszonyokat, amelyek a N é m e t - R ó m a i Birodalom városaiban csupán a harmincéves há
ború idején vagy azt követően jö t tek lé t re . " Az állandóan egy helyben á l lomásozó kato
nai csapatok je lenléte ugyanis a Magyar Királyság területén igen hamar, a X V I . század 
közepén, a védelmi rendszer kialakulásával egy időben megfigyelhető. A német szakiro-

Pröve 1995.; Kroener - Pröve (szerk.) 1996.; Pröve 1997.; Hagemann - Prove 1998. 
6 Kroll - Krüger 2000.; Meumann - Pröve 2004.; Meumann - Rogge 2006.; Kaiser - Kroll 2004.; Küster 

2004.; Engelen 2004.; Anklam 2007. 
7 Gero 1964.; Gárdonyi 1941. 
8 Kiss 1983. 179-182. о. 
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az erődben telepedett le polgári lakosság, hanem a vár környékén lévő településeken, így az nem tekinthető 
erődvárosnak. (Kiss 1983. 180. o.) Johann Ledentu hadmérnök tervgyűjteményében található Érsekújvár ábrá
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1932. 181. o. 
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dalomban hangsúlyozot t je lenség, vagyis a katonaság, mint önál ló, bizonyos saját jogok
kal felruházott /felruházódott társadalmi csoport, a Magyar Kirá lyságban már jóval ko
rábban, valójában már akkor létrejött, amikor az Oszmán Birodalom elérte az ország, i l 
letve az ország területéhez, mint pufferállam csatolt déli te rü le teket . 1 2 A szakirodalom 
arra mutat, hogy a magyarországihoz hasonló helyzet a X V I . század során valóban azok
ban az á l lamokban alakult k i , ahol az Oszmán Birodalom a par tvidékeket fenyegette, 
mint Itália vagy az Ibériai-félsziget. Az erdővárosok-garnizonvárosok kialakulása ugyan
is elképzelhetet len e tényező, vagyis az állandó hadsereg megjelenése nélkül. Az ál landó 
hadsereg megjelenése nélkül nem alakulhatott k i olyan interszociális kapcsolat sem, 
amely je lentős , akár hosszú távon hatott volna egymásra . A két társadalmi csoport, va
gyis a katonaság és a c iv i l társadalom egymásra gyakorolt hatása ugyanis egyál talán nem 
tekinthető egyoldalúnak, hanem inkább kölcsönösnek mondha tó . A X V I - X V I I . század 
kapcsán ugyan nem rendelkezünk olyan adatokkal, amely erre a tényre utalna, de a 
X V I I I - X I X . század német városaiban kimutatták, hogy a városokban megje lenő katona
ság nem csupán terhet jelentett a városi lakosság számára, hanem a ka tonaság mintegy 
elpolgárosodása mutatható k i . Igaz ez az általában a falvakban besorozott közlegényekre 
éppen úgy, mint a tisztikarra. Természetesen más-más formában és más keretek között 
kell elképzelni ezt a folyamatot. Az általában falusi társadalmi beágyazot tsággal rendel
kező köz legények számos olyan dolgot, számtalan viselkedési formát láthattak, és sajá
títhattak el folyamatos városban lakásuk idején, amit az obsit megkapásá t követően sem 
hagytak el. A megszakí ta t lan városi életforma (még ha az speciális körü lmények között 
is történt) mintegy civilizálta, elvárosiasította a katonát. A tisztek esetében a német kuta
tás már kettős folyamatról számolt be. A városban élő tisztek a X V I I I . század folyamán 
ugyanis éppen katonai szolgálatuk idején sajátítottak el olyan tudást, szereztek olyan tár
sadalmi kapcsolatokat, amelyeket később - amennyiben birtokosok lévén saját birtoku
kon kezdtek el gazdálkodni - gazdasági előnnyé tudtak kovácsolni . A ka tonáskodó ne
mesek tisztként bekerül tek a városi társadalom felsőbb rétegei közé , a szalonok és az úri 
társaság szívesen látott tagjai voltak. Látókörük így szélesedett , az új eszmék, új ismere
tek gyorsabban jutottak el hozzá juk . 1 3 

A X V I - X V I I . századi Magyar Királyság területén lévő városokban ál lomásozot t ka
tonaság esetében sajnos nem rendelkezünk olyan forrásokkal, amelyek erre a folyamatra 
pontosabb információkkal szolgálhatnának. A városok többségében m é g a városlakó 
polgárok egymás közötti levelezése sem nagyon maradt fenn, nemhogy a polgárok és ka
tonák közötti esetleges levélváltás maradványai . Az ál landó helyőrséggel ellátott városok 
esetében tehát e lsősorban olyan forrásokkal találkozunk, amelyek valamilyen különleges 
események kapcsán keletkeztek. Amennyiben ezekre a forrásokra támaszkodunk, úgy a 
városokban á l lomásozó katonaság „mindennapi tör ténete" elég egyoldalúnak tekinthe
t ő . 1 4 A források ugyanis mindössze akkor örökítettek meg egy-egy katonát, ha az valami-

12 Takáts 1908.; Szentkláray 1885.; Illésy 1893.; Szántó 1980. 47-65. o.; Szántó 1984.; Zimányi I960.; 
Benczédi 1961.; Benczédi 1963.; Benczédi 1966.; Benczédi 1983.; Ruzsás 1968.; Kiss 1973.; Varga 1981.; 
Pálmány 1982.; Pálmány 1986.; Szakály 1994.; Végh 2007. A németországi jelenségekre lásd: Nowosadtko 
2004c. 

13 Graf1997. 100-106. о. 
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lyen sérelmes dolgot követett el városi polgár kárára. A X V I - X V I I . században a Magyar 
Királyság területén fekvő, ál landó helyőrséggel ellátott városok közül Kassa vol t Várasd 
mellett az egyetlen szabad királyi város. Ez a különleges rendi-jogi státusz, valamint az, 
hogy nem feküdt a védelmi rendszer első vonalában, megmentette attól, hogy valóban 
erődvárossá alakuljon át. Győr és Érsekújvár esetében két egyházi kézen lévő mezővá
rosról beszélhetünk, amelyek így az uralkodó és az Udvari Hadi tanács által viszonylag 
egyszerűen befolyásolhatók voltak, hiszen az uralkodó döntésétől nagy mér tékben füg
gött az, hogy a győri és az esztergomi egyházfő tiszte betöl tve legyen-e. Főként Győr 
esetében rendelkezünk részletes feldolgozással arról a folyamatról, hogyan vált - keres
kedelmi központi funkcióit megtartva - garnizonvárossá. E folyamat során a városi ön
kormányzat mellett a püspök jogosí tványai is je lentős mér tékben c sökken tek . 1 5 Várasd 
igen csekély lakosú város lévén, kisebb gazdasági szerepet já tszot t mint Kassa, és miután 
az oszmánokkal szemben kialakított védelmi rendszerben fontos helyet foglalt el, ezért a 
városnak (Kassával el lentétben) csak részlegesen sikerült önkormányzat i jogait megvé 
denie, mivel a varasdi főkapitányi tisztet viselő Erdődy család tagjaival olyan szerződést 
kellett kötnie a városnak, amely a főkapitánynak igen erőteljes beavatkozásra nyújtott 
l ehe tőséget . 1 6 Sajnos Várasd X V I - X V I I . századi iratanyaga csak hiányosan maradt fenn, 
a X V I I I . században pedig a városka nem játszott olyan fontos szerepet a védelmi rend
szerben, mint korábban. K o m á r o m szintén hasonló kutatásokra adna lehetőséget , de a 
város fennmaradt j egyzőkönyve i főként az ingatlanok adásvételéről tudósí tanak. Ilyen 
jel legű kutatásokra tehát a X V I - X V I I . század tekintetében nincs nagyon lehetőség. 

A beszállásolás kezdetei a Magyar Királyság szabad királyi városaiban 

Kassa szabad királyi városa egyedülál ló rendi-jogi helyzete és kiváló levéltári forrásai 
révén igen j ó lehetőséget nyújt arra, hogy egy nem erőd- vagy garnizonvárossá alakult, 
ám szabad királyi városi rangját megőrző település kapcsán a hadsereg-civil tá rsadalom 
közötti interszociális kapcsolatokat megvizsgáljuk. A város és a hadsereg kapcsolatairól 
már születtek e redmények, amelyek elsősorban a város X V I . századi forrásait dolgozták 
fel ebből a s zempon tbó l . 1 7 Ezek eredményei t csupán a beszál lásolás okozta problémák 
háttereként, vázlatosan kívánjuk megismételni . A bécsi katonai vezetés a X V I . század 
közepétől nagy lé tszámú katonaságot rendelt Kassára. Az itt á l lomásozó helyőrség lét
száma a békeéveknek tekinthető időszakokban a kezdeti 300^400 főről egészen a 600-
800 fős át laglétszámig kúszott fel, sőt bizonyos években elérte, a lka lmanként meg is ha
ladta a 2000 főt . 1 8 Ez a létszám Kassát a főkapitánysághoz tar tozó várak közül az elsők 
közé emelte, de ez a helyőrség a többi főkapitányi székhelyekhez képest is k iemelkedően 
magas v o l t . 1 9 A városra közvet lenül nehezedő terhek megbecsülésé t megnehezí t i , sőt 

15 Gecsényi 1984.; Gecsényi 1986.; Gecsényi 1991.; Gecsényi 2003a.; Pálffy 1999. 41^4 . , 60-97. o. 
16 Vissi - Trostovszky - Németh - Tuza - Csavlek - Magyari - Németh 2006. 2.211., 2.476., 3.370, 6.75., 16.317. 
17 Németh 1997.; Németh 2000.; Németh 2004/1. 280-438. o. 
18 

A Kassán állomásozó katonaság létszámadatait Pálffy Géza adatainak segítségével állítottam össze. A 
pontos kimutatást tartalmazó táblázatot lásd: Németh 2000. 212-213. o. 

19 Pálffy 1995b. 154-156., 159-162. o. 



egyenesen lehetet lenné teszi, hogy a városban elszállásolt ka tonaság pontos létszámát 
nem ismerjük. A kezdeti évekre j ó támpontot nyújt az 1556. évi tűzvészt követő tanúval-
latási j egyzőkönyv , amelyben a Kassán tar tózkodó magyar katonák val lomásai találhatók 
meg. Granasztói György ennek alapján 344 főre tette a városban á l lomásozó katonaság 
lé t számát . 2 0 Ha a kezdeti időszak helyőrségének lé tszámához hasonlít juk a kapott szá
mot, úgy tűnik, hogy ekkor szinte az összes katona a városban volt elszállásolva. A jegy
zőkönyvből h iányoznak azonban a német katonák, akik közül egyéb adatok szerint töb
ben a kassai polgároknál laktak. Kassa háztartásainak és lakosságának számához képest 
tehát viszonylag nagy létszámú idegen katonaság nyomult be. Ez azt jelentette, hogy a 
város majd minden házában legalább egy, de a módosabb polgárok több helyiséggel ren
delkező otthonaiban talán több katona is lakhatott a házak hátsó traktusaiban elhelyezke
dő k a m r á k b a n . 2 1 Ezen még az sem segített alapvetően, hogy voltak olyan katonák, akik
nek saját házuk volt a városban, mivel a város számára ezek olyan épületek voltak, 
amelyek után tulajdonosaik nem fizettek adót, így a többi háztulajdonosra arányosan 
még több adóteher esett. A probléma nagyon hasonlított a városi nemesek által birtokolt 
házak helyzetéhez, és a megoldás is hasonló volt, mivel az ura lkodó az 1563. évi 10-11. 
törvénycikkben foglaltak szerint úgy határozott, hogy e házakra is k i kell vetni az adó t . 2 2 

A kezdeti években a kassai katonaság elszállásolása valóban új , szokatlan és feltehe
tően rengeteg feszültséget okozó problémát jelentett. 2 3 A város zsúfoltsága a korábbiak
nál nagyobb lett, mivel a helyőrség részeként lovas alakulatok is költöztek a városba. A 
városi polgárok eleinte úgy próbál tak védekezni az ellen, hogy több kiadással j á ró lova
sokat kvártély ózzanak be hozzá, hogy istállóikat lerombolták. Ez azonban nem akadá
lyozta meg, hogy a lovasokat hozzájuk is elhelyezzék, mivel a ka tonák lovaikat jobb hí
j á n a polgárházak bejáratainál és a házak boltjaiban tar to t ták . 2 4 Min t azt fentebb 
említettük, a városi házakhoz már eleve tartozott olyan kis kamra vagy házacska, ami a 
teleklábas utcahálózat következtében a városi házak hátsó és oldalsó részein volt találha
t ó . 2 5 A beszállásolt katonaság részére ezeknek az építése a városban szinte folyamatos
nak tekinthető, annál is inkább, mivel ezek az épí tmények nem készülhet tek olyan tartós 
anyagból , hogy azok hosszú ideig használhatók lettek volna. Éppen emiatt ezek a há
zacskák eshettek áldozatául szinte elsőként a városban időnként kitört tűzvészeknek is. A 
beszállásolt ka tonák számára épí tendő ún. drabant- vagy darabontházak mennyisége a 
X V I I . század közepén okozott legközelebb gondot, amikor a városba még nagyobb szá
mú helyőrséget akartak betelepíteni. Ekkor az Erdélyi Fe jedelemség újabb polit ikai p ró-

A M K Schw. No. 1792., Granasztói 1975. 2. köt. 31-32. o. Sajnos az 1556. évről nem rendelkezünk pon
tos adatokkal, de 1554-ben 450, 1557-ben pedig 800 főt rendeltek a város védelmére. Németh 2000. 211 .0. 
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bálkozásai miatt a városban á l lomásozó helyőrséghez további 200 katona csatlakozott. 
Az ö számukra kellett a tanácsnak igen rövid határidőn belül minél több szállást biztosí
tania. A tanácsülési j egyzökönyvekben és az adócsökkentés é rdekében benyújtott kérvé
nyekben ez a nagy kiadásnak látszó újabb teher kiemelt helyet kapott. A tanács az 
amúgy is nagy adók miatt egyre nehezebb financiális helyzetbe került, az újabb, részben 
Wesselényi Ferenc felső-magyarországi főkapitány, részben pedig Szelepchényi György 
kancellár által is sürgetett épí tkezések miatt . 2 7 Ez a szi tuáció vezetett ahhoz, hogy az 
1660-as évek tanácsülési j egyzőkönyve iben már szinte minden háznál eml í tenek ún. 
drabantházakat , ahová a katonákat szállásolták be. 2 8 Ugyanezekben az években merült 
fel a tanácsban, illetve Wesse lényiben és Szelepchényiben, hogy a katonák és polgárok 
közötti összetűzéseket enyhí tendő, a városfalak mentén építsenek i lyen darabontházakat , 
amelyek az összetűzések enyhítése mellett a katonaság ha tékonyabb bevetését is szolgál-
ta volna. 

A problémát csak súlyosbította az a tény, hogy miután a X V I . század közepe óta ál
landó helyőrség á l lomásozot t Kassán, ezért ezek a katonák nem egyedül , hanem a csa
ládjukkal vagy akár az egész rokonságukkal érkeztek meg a városba. A kora újkori Eu
rópa hadseregeiben a nagyobb fegyelmezet lenségek elkerülése miatt is alkalmazott 
prosti tuáltak mellett a X V I - X V I I . században nem volt ritka a törvényes házasságot kötő 
katonaházaspárok je lenléte sem. A X V I I . században a poroszországi Spandauban például 
261 katonára 171 feleség és 295 gyermek jutott, a coesfeldi Münster he lyőrségében pe
dig 918 katona mellett 335 feleséget és 373 gyermeket írtak ö s s z e . 3 0 Ezekhez hasonlóan 
Kassán az ál landóan a városban ál lomásozó katonák egy része szintén nem egyedül , ha
nem családjával együtt telepedett le. De nem csak a magasabb rangú tisztek vitték ma
gukkal feleségüket Kassára . Egy Kassa környékén, Tehányban beszállásolt katona a fe
leségével együtt igyekezett Kassa felé, akit (vélt vagy valós) sére lmeik miatt a felbőszült 
jobbágyok támadtak meg. 3 1 Jelenleg nem tudjuk megmondani, hogy a katonák közül m i 
lyen arányú volt a házasodás , de a források arra mutatnak, hogy ebben az időszakban 
elég sok nős katona élhetett Kassán, illetve a környező falvakban. A források nagy 
számmal emlí tenek katonafeleségeket , akik férjükkel együtt a város valamelyik polgárá
nak házába voltak elszállásolva. 2 1648-ban a város és Wesse lényi Ferenc között folyta
tott tárgyalások során a város éppen azt kifogásolta az újabb szállást követelő főkapi
tánynál, hogy a darabontok m é g zselléreket (feltehetően szolgákat) is maguk mellett 

AJvlK H III/2. pur. 22. fol. 362-364. 1653. február 
2 7 A M K H III/2. pur. 22. fol. 97. 1650. november 21.; fol. 236. 1652. január 18.; fol. 316-318. 1652. au

gusztus 12.; fol. 362-364. 1653. február; fol. 519. 1654. április 12. 
2 8 A M K H III/2. pur. 25. fol. 21. 1664. április; pur. 27. fol. 167. 1669. július 5. 
2 9 A M K H 1II/2. pur. 22. fol. 519. 1654. április 12. 
3 0 Tallett 1992. 132-133. o. Vö. még: Meumann 1996.; Nowosadtko 1998.; Nowosadtko 2004a. 
3 1 ÖStA, HKA HFU RN 5. 1555. február fol. 104-107., A M K H I I . 1584. Kassa, 1584. június 12., 1582. 

Kassa, 1582. március 7. 
3 2 ÖStA, H K A HFU RN 5. 1555. február fol. 9., MOL M K L E 211 (Lymb.) I I I . Ser. 22. t. 17. sz., 

I . Ferdinánd parancslevele a Magyar Kamarához, amelyben meghagyja, hogy Szegedinek és feleségének ele
gendő bort és gabonát utaljanak k i . MOL E 21 (Ben. res.) 538. köt. fol. 48. 1554. július 9 , i l l . július 13, MOL 
E 41 (Litt, ad cam.) 1554. No. 70.; Németh 1997. 177. o. 



tartanak, némelyekkel szüleik, rokonaik is eljöttek, ami a szál lásokon gondot és zsúfolt
ságot okozott. A város szerint ugyanis nem a rokonságnak, hanem szolgálatuk miatt 
egyedül a ka tonáknak rendelték a szállást. 

A hadsereg és a polgárság közötti társadalmi összetűzések 

Amennyiben rendelkezésre állt volna elegendő darabontház, akkor talán nem került 
volna sor annyi összetűzésre a város lakossága, pontosabban a szállásadó polgárok, illet
ve a házakba telepített katonák, valamint családjuk közö t t . 3 4 Erre utal a Kassa város ta
nácsa által hozott s ta tútum is, amelyben arról rendelkeztek, hogy „hajdani régi mód 
szerént az emiitett presidiariusok számára mind házvégében afféle lakó házok, avagy 
drabant házacskák épít tetnének, a hova szállítván az említett presidiariusokat, a szegény 
gazdák is és concivis mesterek is magok lakó házainál békességben és a lkalmat lanság 
nélkül lehe tnének ." 3 A fentiek ismeretében nem csodálkozhatunk, ha olyan helyzetben, 
amikor a katonák a polgárok intimszférájába mintegy betörve, a polgárok lakásában él
tek, viszonylag sok összetűzésről nyerhetünk információt . 3 Minden valószínűség szerint 
a beszállásolással j á ró kel lemet lenségek a kezdetektől fogva nagy gondot okoztak, de a 
házakba beköl töző katonák elleni panaszok különösen az 1556. évi tűzvész után szapo
rodtak meg. A városban szálláshelyet találó zsoldosok egy része a tűzvész után üresen 
maradt, többnyire romos házakban húzta meg magát , és így minden j o g c í m nélkül meg
akadályozták, hogy a házak tulajdonosai azokat helyreállí tva, jobb feltételek között érté
kesí thessék az épüle teke t . 3 7 Miksa főherceg a tűzvész után két évvel is kénytelen volt e 
lakásfoglaló katonák ügyével foglalkozni. 1558-ban a kassaiak kérésére megparancsolta 
Pethő János főkapitánynak, hogy gondoskodjon a katonák kilakoltatásáról a felújításra 
szoruló házakból , mivel megtudta, hogy azok „a lerombolt házak újjáépítésére összevá
sárolt anyagokat és eszközöket széthordták, az épületfát pedig fe ldarabol ták" . 3 8 A kato
naság később is előszeretettel szállta meg önkényesen az elhagyott, romos házakat , 
ahonnan azután a tulajdonosok többnyire eredménytelenül próbál ták őket elkergetni. 3 9 

Az egyes polgárcsa ládokhoz beszállásolt katonák mindemellett tovább növel ték a város 
zsúfoltságát, a házakba elszállásolt katonák „vendéglátóiknak és azok családjának háza-

A M K H III/2. mac. 62. fol. 8. 1648. 
3 4 Höhrath 1996. 319-320. о. 
3 5 Kolosváry - Óváry 1885-1890. H/2. 346. o. 
3 6 ÖStA, H K A HFU RN 5. 1555. február fol. 104-107., 109-111., A M K Schw. No. 2404. Kiadta: 

Kolosváry - Óváry 1885-1890. II/2. 95-100. o. A beszállásolással felmerülő problémák eztán állandó témájául 
szolgáltak a város szenátusa által felterjesztett kéréseknek. A század végén a kassai tanács Csonka János pana
szára fordult Mátyás főherceghez a hozzá beszállásolt katona által okozott károk miatt. A főherceg utasította 
ezért Ferdinand zu Hardegget, hogy vizsgálja felül a város és Csonka János panaszait és a károkról tájékoztas
sa. A M K H I I . 1591. 

37 
I . Ferdinánd parancslevele Dersffy István kassai főkapitányhoz és Kun Balázs vicekapitányhoz a kassai

ak panasza ügyében. Patschner Imre kassai bíró a tűzvész után vásárolt házát szállták meg a városban lakó ka
tonák, aki emiatt azt nem tudta helyreállítani. A M K Schw. No. 1827. Pozsony, 1557. július 11. 

38 
„matériám et instrumenta illa, quae ad reaedificandas domos combustas coemerent disperderetis, in-

cepta aedificia lignea convelleretis " A M K Schw. No. 1927, 1968. 
3 9 A M K H I I . 1582. Kassa, 1582. március 7. 



ikban alig hagynak helyet", ami a polgárok és katonák közötti összetűzések és vereke
dések melegágyává vált; és a városokban egyébként sem ritka j á rványok terjedését is 
e lősegí te t te . 4 1 

Jóllehet (ahogy fentebb is je leztük) magunk is t isztában vagyunk a források okozta 
nehézségekkel , főként olyan témákban, amikor a mindennapok történéseit kellene re
konstruálni , mégis azt kell mondani, hogy a város vezetésének már a kezdetektől gondot 
okoztak a polgárok és a katonák közötti verekedések, össze tűzések . 4 2 A katonák és a 
polgárok közötti viszonyt azok a rablások és brutali tások sem javí tot ták, amelyekről a 
város egy-egy panaszából ismerhetünk meg. A város lakosságának fokozatosan növekvő 
el lenérzéséhez, amely egyes esetekben gyűlöletté változhatott , a ka tonák által elkövetett 
bűnesetek további érveket szolgál ta t tak. 4 3 A katonák letelepítése szinte nyomban ellen
hatásokkal járt . A város lakosait mélyen sérthette az a mód, ahogy a katonák a saját há
zukba tódulva betelepedtek. Néha még az az érzésünk is támad a források olvastán, hogy 
több lehetett a polgárok által bántalmazott katona, mint ahány erőszakoskodás t a katonák 
elkövettek, de ezt természetesen az is okozhatta, hogy az erőszakos katona felett a kato
nai í télőszék vagy a várossal közös ítélőszék döntött, ezekről pedig még kevesebb adat 
maradt fenn, mint a városi j egyzőkönyvek bejegyzései. A házigazda kemencéjénél mele
gedő katona sűrűn emlegetett kép a németországi szakirodalomban, á m ugyanilyen tör
ténetekkel ta lá lkozunk a kassai levéltárban i s . 4 4 A keményem dolgozó mesterember 
számára feltehetően ál landó irritáló tényező lehetett a számára csak ingyenélő katona je
lenléte. Ez a felgyülemlő méreg olyan látványos összecsapásokhoz vezetett, mint ami
lyen Riemer-Szí jgyártó Menyhér t kassai bíró és a hozzá beszállásolt katona között zaj
lott le. A bíró ugyanis megverte a kemencénél betegen fekvő Lorenz Krokert, aminek 
következtében az olyan sérüléseket szerzett, hogy az időközben odahívott hadnagya a 
városi emberek előtt kijelentette, hogy meg fog halni olyan rosszul van, és ezért még a 
városi lelkészt is kihívták hozzá. A brutálisan megvert katona később valóban belehalt 
sé rü lése ibe . 4 5 A bíró részeg őszinteséggel kirobbanó gyűlölete valódi érzéseiről árulko-

„hospitibusque et eorum familiae in eis [ti . in domibus] vix locorum concederetis" A M K Schw. No. 
1927., 1968., i l l . M O L E 249 (Ben. man.) 1574 No. 70. Lásd még A M K H I I . 1590. Vö. Thaly 1882. 368-370. o. 
A szintén nagy létszámú helyörséggel rendelkező Würzburgban a X V I I . században egyre bővülő építkezések 
miatt a városban egy hektárra jutó lakosság száma a század elején tapasztalható 102,4 fö/ha-ról 158 fö/ha-ra 
nőtt. Sicken 1983. 131-132. o. 

41 
Eperjes városa az 1530-as években többek között a katonák által okozott járványokkkal indokolta kéré

sét, miszerint az uralkodó a városból helyezze át őket máshová. HHStA UA A A Fasc. 35. 1538. június 22. fol. 
94-95. Vö. Pröve 1995. 206. o. 

4 2 ÖStA, H K A HFU RN 5. 1555. február fol. 109-111. Dersffy István is arról panaszkodott az uralkodó
nak, hogy a német katonák között gyakorta előforduló fegyelmi vétségeket, amelyeket a lakosság ellen követ
nek, el nem tudja elintézni, mivel jelenleg nem tartózkodik Kassán a német Landsknecht zászlóaljaknál szoká
sos Schulteiß. Más joghatóságot pedig a német katonák nem hajlandók elismerni. Megemlíti, hogy az egyik 
német katona éppen akkoriban ölt meg egy kassai polgárt. HHStA UA AA Fasc. 78. 1557. április fol. 88-89. 

4 3 Németh 1997. 176-177. o., illetve lásd még: A M K H П1У2. mac. 31. fol. 31-34. 1587. november., i l l , 
mac. 32. fol. 5. 1588. március. 

4 4 Pröve 1995.208. o. 
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Riemer a megválasztása alkalmával tartott mulatozás során a céhek által adott bortól „megh rezegedett 
vala, ment voltth hazahoz, es othon találván az eo Lanczknechtet, Lörencz Krokert, ky ot nála zalason voltt 
akor, mely az hideek leleß myat ot az kemencze mellett az zekén fekytt vala, Melchior Zygiarto ky rezek vala 
akoron zedalmazta az nemethett monda (cum protestatione) te beste curva nemeth, es az loczarol levonta. Azon 



dik. A házában lakó katona már régóta szúrhatta a szemét Szíjgyártónak, és a saját szo
bájának kemencéje mellett p ihenő, beteg katonát meglá tva addig leplezett el lenérzései 
kerültek felszínre, ami miatt elkövette ezt a hivatalához méltat lan tettet. Az összetűzések 
a X V I I . században sem szűntek meg. 1655-ben egy szücsmesterhez beszállásolt katona 
ellen indult vizsgálat, aki a tanúk egybehangzó val lomása szerint összeverekedet t a 
szűcsmester legényével , amibe a cs izmadialegények is bekapcsolódtak, akik közül az 
egyiket a megvadult katona baltával vert agyon. 4 

A beszállásolt katonaság bei l leszkedése ilyen körü lmények között igen nehézkes volt, 
és a X V I . századot vizsgálva arra a megállapításra juthatunk, hogy - ha volt ilyen igény 
- a katona integrációja a városi, polgári életformába csak abban az esetben sikerülhetett , 
ha a hadi szolgálatot otthagyva, változtatott addigi életformáján. A német példák arra 
mutatnak, hogy a bei l leszkedés stratégiája és alapjai nagyon hasonlóak vol tak. 4 7 A német 
szakirodalomban a tisztikar és a polgárság kapcsolatait bemuta tó példákra Kassán nem 
bukkantunk. A katonák felső rétegének tekinthető tisztikar - amelybe ebben az esetben a 
katonaság ellátásával kapcsolatos teendőket ellátó, inkább polgári „a lka lmazot taknak" 
tekinthető t isztviselőket is beletar tozandónak vélünk - e lsősorban az ugyanebbe a társa
dalmi-rendi-foglalkozási csoportba tartozók családjával került rokoni kapcsolatba. 
Egyetlen kiugrási lehetőség az volt, ha a tiszt egy a városban lakó özvegyasszonnyal kö
tötte össze az é le té t , 4 8 akinek a vagyona és a városban elfoglalt társadalmi helye lehetővé 
tette férje számára is a letelepedést és a katonaélet utáni tisztes polgári életvitel folytatá
sát. Tisztjeikkel el lentétben a közlegények nagyobbrészt a környező városokból és fal
vakból Kassára vándorolt szolgálók kezét nyerhették el. Közülük csak kevésnek adatott 
meg, hogy (a szolgálóknál mindenképp) tehetősebb özvegy házastársa lehessen.4 9 A fér
jük halála után a köz legények közül választó asszonyok többsége ugyan nem lehetett 
j ómódú , hiszen a szegényebb mesterek özvegyei gyakran kényszerül tek arra, hogy töb
ben összeköl tözve könnyí tsenek megélhetési gondjaikon, 5 0 de házzal vagy házrésszel 
többnyire rendelkeztek, ami egy kevés pénzzel rendelkező katona letelepedését és beil
leszkedési törekvéseit j ócskán megkönnyí thet te . 

A bei l leszkedés pozit ív példáit mutatja az, hogy a hadsereg a város számára egyben 
új migrációs forrást is jelentett, főként a fent említett házasságot kötött emberek számára, 
valamint azoknak, akik már a hadseregben is valamilyen mesterséget űztek, mint ahogy 
arról a város panaszai folyamatosan tanúskodnak . 5 1 A polgárfelvételi könyv 1553 és 

közben találkozik haza giny az eo felesege, monda пеку, megh te haza igirkeznett giny eddik engemet! meg 
hadnatt megh elny, im az gazda meytt megh eölltth volna. Másnap esmett az mesterek az eö módok zerent egy
be voltthak, is eö Zygyarto Menyhertt ismeth megh rezegedetth, haza gytt az nemetet rutol zidalmazta es egy 
ostorwal igen vertté, az Lanczknecz peniglen mindeniknek panazolkodott az kyk hoza gyttenek, hogy az gazda 
eöttett az kemencze zeglittenek vettette volna, netalani bennem odala chonttyatt eltertte, merít mynden vertt ki 
peckett" A M K H I I . 1584. Kassa, 1584. jún. 12., H III72. mac. 28. fol. 37. 

4 6 A M K H I . 8317/19. 1655. január 15. 
4 1 Pröve 1995. 210-215. o. 
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Csak néhány példát említve: StAKE pob. KE, Kap. Roz. Cirkevné matr. Kassa I . fol. 240-241, 245. 
49 i 

StAKE pob. KE, Kap. Roz. Cirkevné matr. Kassa 1. fol. 245. 1589. jan. 6. 
5 0 Granasztói 1975. 390-391. o. 
5 1 Pröve 1995. 213. o. 



1580 közötti bejegyzései azt mutatják, hogy a birodalmi bete lepülök kiugróan magas 
számban kaptak Kassán polgárjogot a hadjárat vége felé, 1567-1568-ban. 5 2 Nagyobb ré
szük a hadakozás alatt jó l hasznosí tható mesterséget űzött. A polgárjogot nyertek közül 
azok, akik bizonyí thatóan a királyi sereggel jö t tek Kassára, a legtöbben páncélgyár tók, 
tüzérek, i l l . ágyúöntők, kovácsok, kőművesek, pékek voltak, de előfordultak például 
szabók i s . 5 3 A magyarországi „hosszú háború" idején a török ellen ide vezényel t birodal
mi seregek között is nagyobb számban fordultak elő fegyvergyártók, akik a hadakozás 
végeztével letelepedtek a vá ro sokban . 5 4 A Kassán letelepedő ka tonák közül többen lehet
tek olyanok, akik tanult mesterségüket hazájukban nem tudván folytatni, megélhetésként 
a katonáskodást választották, majd a felső-magyarországi városba köl tözésüket követően 
ismételten visszatértek eredeti foglalkozásukhoz. Igen sokan a Franciaországhoz közeli 
(Elzász, Stuttgart), illetve az osztrák tar tományokból telepedtek l e , 5 5 de előfordult, hogy 
a ka tonáskodásba megfáradt , kézművességgel valószínűleg nem foglalkozó Landsknecht 
tisztek szereztek polgár jogot . 5 6 A ténylegesen katonaként szolgálók mellett sok, feltehe
tően a sereggel együtt érkező betelepülő kapott polgárjogot. A X V I . század második fe
lében több itáliai kőműves és egy, a király ajánlásával érkező francia szabómester is így 
vált a kassai polgárság t ag jává . 5 7 A nagyszámú német katonaság letelepítését maga a fő
kapitány is támogat ta . Lazarus von Schwendi - aki például Lőcsén jár takor elégedet ten 
szemlélte a többnyire szepesi szászok lakta város polgárságát , megdicsérve a számára 
oly ismerős németes ruházatukat és szokása ika t 5 8 - több katonája érdekében jár t közben 
a tanácsnál, hogy polgárjogot kaphassanak.5 9 Számuk olyan nagy mér tékűvé válhatott , 
hogy a tanács 1590-ben megtiltotta a katonák házvásárlását , és azt, hogy polgárjogot 
nyerhessenek.6 0 

A M K H III/2. pur. 5. 
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A troppaui Adam Liechtensteiner 1567. augusztus 8-án (AMK H III/2. pur. 5. fol. 400.), 20-án Hans 
Schenk kádár, Felix Ring kovács, Roma Mauer kőműves, Paul Peschel kovács, Basian Schmidt, 21-én a 
göppingeni Hans Horlin, 23-án a tiroli Schwaczból származó Wolfgang Rothauser (Uo. fol. 401.) kapott pol
gárjogot. Jacob Mayer bécsi születésű szabó, aki korábban Schwendi alatt szolgált, szintén ebben az időszak
ban kapott Kassán polgárjogot, azonban miután Kassán több ügyfelét becsapta és Késmárkra menekült, örökös 
száműzetésre ítélték. A M K H 1II/2. see. 1. fol. 53. Az ekkoriban Kassára költöző fegyvergyártókról lásd: Ke
mény 1901. 272-274. o . Kemény 1905. 78-79. o.; Kemény 1906. 189. o. 

5 4 A M K H 1. 4791/83. 
5 5 1567. augusztus 20-án a tanács nagyobb számban adott polgárjogot katonáknak. ( A M K H III/2, pur. 5. 

fol. 400.) A tíz új kassai polgár közül három volt elzászi, egy stuttgarti, és egy meisseni mellett a többiek is a 
Német-Római Birodalom különböző tartományaiból érkeztek. 

5 6 A neuburgi Jakob Windt a kassai Landsknecht zászlóalj hadnagya 1562. október l-jén kapott kassai pol
gárjogot. A M K H III/2. pur. 5. fol. 468. 
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Giorgio Zoieta clavenai kőművesmester 1570. június 7-én (AMK H HI/2, pur. 5. fol. 477.), Giovanni 

Maria Italo 1573. április 9-én ( A M K H III/2. pur. 5. fol. 479/a.) nyert polgárjogot Kassán. A francia szabó, 
Adrianus Gillerinus pedig 1567. február 18-án. (AMK H III/2. pur. 5. fol. 472.) 

5 8 Hain 1910-1913. 113.0. Lőcse etnikai összetételére lásd: Chalupecky 1984. 
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Többek között Conrad Schenkel szíjgyártó 1566-ban Schwendi ajánlására kapott polgárjogot. A M K 
Schw. No. 2725. 

6 0 Kolosváry - Óváry 1885-1890. II/2. 120. o. 



Katonai reformok - adóreformok: 
a katonaság ellátásának új módszerei és a beszállásolás 

Annak ellenére, hogy - amint azt korábban említet tük - a Magyar Királyság területén 
a beszállásolás, illetve az állandó hadsereg intézménye jóval hamarabb jöt t létre, mint a 
Német -Római Birodalom városaiban, a beszállásolás általánossá válása a magyarországi 
városokban is összefüggött a hadsereg ellátásában bekövetkezet t reformokkal. A városok 
többsége számára a mozgó hadseregek ellátásán belül az elszállásolás csak a t izenöt éves 
háború időszakában, valamint az 1663-1664. évi hadjárat során jelentett je lentős ter
het. 6 1 A X V I I . század utolsó harmadától azonban a hadsereg ellátását az alat tvalók a 
Magyar Kirá lyságban is közvet lenebbül látták el. A bevezetett új adózási rendszer alapja 
ugyanis éppen a ka tonaság szükségleteinek elosztása volt, vagyis az adott gyalogos 
és/vagy lovas egység porcióit szorozták be az adott lé tszámmal, és azt rótták k i arra a vá
rosra, ahol az á l lomásozo t t . 6 2 Míg a beszállásolás a X V I I . század utolsó harmadáig csak 
bizonyos városokra korlátozódott , azt követően általánossá vált. Johann Spork császári 
tábornok 1670 nyarán Kassa alá érkezve, szinte ostrommal vette be a várost. Miu tán aka
ratát rákényszerí tet te a városi tanácsra, júl ius 27-én megszál l ta a kapukat, a kulcsokat a 
városi porkoláboktól , valamint a betegen fekvő Csáky István főkapitánytól elvette, majd 
2800 katonát szállásolva be a polgárokhoz megszál l ta a várost. Ilyen mennyiségű katonát 
még sosem kellett Kassának ellátnia. Ez a szám ugyanis azt jelentette, hogy néhol 10-12, 
sőt a nagyobb házakban 20-25 császári katonát helyeztek e l . 6 3 Kassán azonnal minden 
lehetőséget megragadtak ahhoz, hogy ezt a hatalmas létszámú haderőt elszállásolják. A 
házakat a katonaság a város megkérdezése nélkül foglalta le saját céljaira, olyan házakat, 
amelyek üresen álltak, azonnal elfoglaltak, sőt maga Johann Rottal királyi biztos hivta 
fel a Szepesi Kamara figyelmét arra, hogy két polgár háza üresen állt, mivel tulajdono
sukat éppen most vetették b ö r t ö n b e . 6 4 A város ugyan megpróbál t védekezni ez ellen, és 
igyekeztek mind több oltalomlevelet beszerezni, amely az adott háztartást mentesí tet te e 
teher alól. Másrészt az újabb katonai terhek arra is hivatkozási alapot nyújtottak, hogy 
régi adóhátralékaiktól megszabaduljanak. 6 5 A X V I . század közepén megismert módszer , 
vagyis a darabontházak épí tésének sürgetése szintén előtérbe került, sőt, ezt maga a fő
kapitány javasolta, felismerve a városra nehezedő probléma sú lyosságá t . 6 6 A városi ta
nács ugyanekkor igyekezett helyreállítani azt a jogát , miszerint nem a hadsereg rendel
kezik a városi házakkal , hanem a város maga. Néhány évvel a német haderő városba 
áramlását követően a felső-magyarországi városszövetség együttes fel lépésének köszön-

Lásd erre Sopron esetében: Dominkovits 2006.; ÖStA, HKA HFU RN 222. 1666. július fol. 74-80. 
Körmöcbánya: ÖStA, HKA MuBW RN 7. 1601. fol. 28-30. 1601. március 21.; Pozsony: Archív AHMBr, SM 
Lad. 35. Nr. 119. Fraknó, 1665. január 10. 

6 2 Czigány 2001.; Czigány 2004. 
6 3 Kerekes 1940. 130-132. o. 
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MOL E 254 (Repr, inst.) 1670. szeptember No. 130. Lőcse, 1670. szeptember 17. 
6 5 MOL E 23 (Litt. cam. Seep.) 1671. január 10. Kassa, 1671. január 10.; E 23 (Litt. cam. Seep.) 1671. de

cember 23. Kassa, 1671. december 23. 
6 6 ÖStA, HKR Protokolle Bd. 342. 1672. fol. 1. 1672. január 3., fol. 21. 1672. január 21.; A M K H 1II/2. 

pur. 29. fol. 135. 1673. március 16. 



hetöen el is érték ezt, és 1673-ban már a tanács által kijelölt biztosok je löl ték k i a beszál
lásolás alá kerülő házakat , valamint hogy ott hány katona szálljon meg. 6 7 

A többi város hasonló problémákkal szembesült ezekben az években, hiszen más or
szágrészben is ugyan ilyen eseményekre került sor. A Kassával a X V . század óta szoros 
szövetséget szabad királyi városok (Lőcse, Bártfa, Eperjes, Kisszeben, Késmárk) is ha
sonló helyzetbe kerültek. A kisszebeni tanács kérelme szerint mintegy 80 házba 200 ka
tonát szállásoltak be. Pozsony városa szintén a mentességek ügyében fordult az Udvari 
Kamarához , Szakolca pedig a közeli Nagyszombat városától kért információkat , hogyan 
szokták elosztani a beszállásolt katonaságot a városi házakba . 6 8 A városokra nehezedő 
teher nem csak amiatt volt nehezen elviselhető, mert a katonaság és a po lgárok között 
esetenként súlyosabb atrocitásokra került sor, hanem mert a városokra nehezedő adó és a 
beszállásolás egyszerre, és ráadásul sokkal behajthatóbb módon nehezedett rájuk. A ko
rábbi városi adózás rendszerében ugyanis kisebb-nagyobb engedményeke t el lehetett ér
n i . 6 9 Á m a városokban á l lomásozó katonákkal szemben ezt feltehetően egyik városi ta
nács sem merte megtenni, vagy ha megtette, az éhes katona nyomban kárpótol ta magát 
házigazdájának vagyonából . A városok helyzetét tovább súlyosbította, hogy az ország
ban á l lomásozó ka tonaság soraiból sokakat az élelmiszert meg te rmelő falvakba helyez
tek, azokba a falvakba, ahonnan a városok bir tokosokként bevételeket , valamint élelmi
szert remélhettek. Jóllehet a városi tanácsok mindig megpróbá lkoz tak a falvakat terhelő 
adótétel alóli mentesség megszerzésével , de próbálkozásaik oly annyira eredményte le
nek maradtak, hogy hamarosan abba is hagyták azt. 7 0 Ugyanígy a városok sorozatosan 
benyújtott kérvényei is ál landó elutasításra találtak, legyen szó a kassai vagy a nagy
szombati t anácsró l . 7 1 

A X V I I . századvégi adóigazgatás esetében (Benczédi László meghatározásá t hasz
nálva) a teljes anarchia állapotáról beszélhetünk; ez a katonaság és a városok vezetése 
közti helyzetre még inkább igaznak tűnik. I . Lipót és a bécsi udvar ugyan abszolutista 
jel legű kormányzás t kívánt Magyarországon bevezetni, az országban ura lkodó ál lapotok 
( tömeges letartóztatások, a katonaság féktelen garázdálkodásai , a katonai vezetők hará-
csolása) azonban inkább a helyi, tényleges hatalmi szervek decentral izációja felé mutat
nak. 7 2 A városok számára ez azt jelentette, hogy a korábbi m ó d o n nagyon sokáig nem, 
vagy csak nagyon nehezen tudták saját érdekeiket érvényesí teni . Az érdekérvényesí tés 
korlátait az is nehezítet te , hogy a kirendelt főkapitányok szintén k i voltak szolgáltatva 

A M K H III/2. pur. 29. fol. 33-44. 1672. március 22., fol. 135. 1673. március 16. 
6 8 MOL E 254 (Repr., inst.) 1673. március No. 58. Kisszeben, 1673. március 3.; ÖStA, H K A HFU RN 233 

1671. május fol. 40. Pozsony, 1671. április 30.; StBr, MMTr, Missiles, 1682. december 3. Szakolca, 1682. de
cember 3 , 1684. november 20. Pozsony, 1684. november 20. 

b 9 Németh 2004/1. 221-243. o. 
7 0 A M K H HI/2, pur. 29. fol. 6. 1671. február 5.; Kolosváry - Óváry 1885-1890. H/2. 256-259. o. 1677. 

Kassa. 
7 1 A M K H  Ш/2.  pur. 29. fol. 135. 1673. március 16.; StBr, MMTr, Missiles, 1684. november 20. Pozsony, 

1684. november 20. 
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A helyi decentralizációt a központi szervek átalakítása is jól példázza. A magyarországi centralizáció le
vezénylésére létrehozott Gubernium - ismét Benczédit idézve - „nemhogy teljhatalmat nem kapott a magyar
országi ügyek intézésében de jóformán minden hatáskör nélkül maradt, vagy ha mégis beavatkozott, a 
kormányzás decentralizálását segítette elő." Benczédi 1980. 68. o. 



annak a ténynek, amit az alájuk rendelt katonaság létszáma, illetve az ezzel j á ró felada
tok jelentettek. A kassai városi tanács ugyan megpróbálkozot t a városban á l lomásozó és 
újabb ezredekkel bővülő ka tonaság csökkentésével , de a felső-magyarországi főkapitány 
sem tudott mást mondani, minthogy a létszámot nem ő, hanem az Udvari Hadi tanács ha
tározza meg. A mego ldások elől azonban ö sem zárkózott el, és részben a már jelzett 
házépí tkezésekkel , részben a kassaiakkal kötött megál lapodásokkal mindkét fél el tudott 
érni bizonyos eredményeket . A fenti szituáció természetesen meghatározta azt, hogy 
ezek a megegyezések minden esetben garantálták a katonaság kiszolgálásának zökke
nőmentességét . Az 1676-ban létrejött megál lapodás lényegében a bekvárté lyozás anar
chikus je l legén változtatott . Ezzel egyrészt sikerült megszüntetni , de legalább is csök
kenteni a katonai visszaéléseket (erőszakos és minden előzetes felmérést nélkülöző 
beszállásolások, a város birtokainak lepusztítása, a városi ha tóság teljes negligálása, át
utazó katonák és t isztviselők erőszakos szállásfoglalása, a szál l í tóeszközök lefoglalása 
stb.). Másrész t visszaáll í tot ták a városi hatóságok, illetve a kamara hatásköreit . Ezt köve
tően nem a katonai hatóságok intézkedhettek például a szállások elosztásánál , a beszállá
solás alóli mentességek felett, a repartíció elszámolásánál és beha j tásáná l . 7 3 Ennek elle
nére a beszál lásolás mindig a városi hatóságok és a katonaság közötti összetűzések 
gyúpontja maradt, mivel a katonaság sokszor nem fogadta el a c iv i l szál lásosztók dönté
seit. 7 4 A városok természetesen földesurakként falvaikat is igyekeztek megvéden i a be
szállásoltak önkényeskedései tő l . A katonák ugyanis ott még el lenőrizet lenebbül léphet
tek fel, mint a főkapitányi központban. Miszlókán még a lakosság egy részének 
fogvatartásától és váltságdíj követelésétől sem riadtak vissza. 7 5 

A városok nagy többségének teljesen szokatlan katonai teher, amely párosul t a városi 
adózás teljes átalakulásával , a X V I I . század végi országgyűlések ál landó témájává vált. 
Az országgyűlések ugyan hoztak olyan intézkedéseket, amelyek elmélet i leg minden ön
kényességtől megvéd ték volna a városokat és a falvakat, de ezek az intézkedések a be
adványok tanúsága szerint gyakran nem tel jesül tek. 7 6 A városok mindenesetre egyénileg, 
regionális szövetségeik révén vagy akár országosan is igyekeztek a beszál lásolások, i l 
letve az azokkal j á ró jogta lanságok ellen fellépni. A fent említett országgyűléseken a 
kassai tanács például külön kére lemben foglalta össze a katonasággal , de kü lönösen a 
beszállásolással összefüggő problémáit , melyet Pozsonyban tar tózkodó követei után kül
dött. A felső-magyarországi városszövetség a térség hadbiztosával , Jakob Heinrich a 
Kinzighgel igyekezett közösen megál lapodni , míg az ország szabad királyi városai közö
sen küldtek követet , panaszlevelet és persze e legendő pénzt a hivatalok kellő megnyeré 
s é h e z . 7 7 

ÖStA, KA, HKR Prot. Bd. 350. 1676. Expedit fol. 22-23. 1676. január 14. 
7 4 ÖStA, KA HKR Prot. Bd. 371. 1685. fol. 503.; A M K H III/2. pur. 30. fol. 115. 1686. augusztus 19.; 

ÖStA, KA HKR Prot. Bd. 385. 1691. fol. 519. 1691. szeptember No. 215. 
7 5 A M K Schw. No. 11 418. Kassa, 1699. június 18. 
7 6 Kolosváry - Óvári 1899. 1681:22. te; ÖStA, KA HKR Prot. Bd. 371. 1685. fol. 503.; ÖStA, HHStA UA 

Spezialia, Comitialia Fasz. 402. Konv. B. fol. 34-35. 1687-1688. évi országgyűlés, Pozsony, 1687. december 
19.;CJH 1715:43. tc.; 1723:65. tc. 

7 7 A M K H III/2. pur. 30. fol. 115. 1686. augusztus 19.; Schw. No. 11 416. 1699. április 16.; Schw. No. 
11 436. Kassa, 1699. november 25.; H I . 10462/137. Bécs, 1691. Lichy Sámuel és Dominik Lőrinc kassai kö
vetek jelentése. 10816/50. Kassa, 1694. október 31. Kassa város levele Györy Ferenc kassai követhez. A vá-



A város kvártélyterhei a Thököly-felkelés idején sem csökkentek, sőt, a beáramló 
nagy létszámú felkelők, akik még kisebb ellátóbázissal rendelkeztek, mint a bécsi udvar 
által a városokban ál lomásoztatot t ezredek, és akikre a korábbi megál lapodások termé
szetesen nem vonatkoztak, ismételten a szabad rabláshoz hasonlatos beszál lásolás és éle
lemellátás módszeré t terjesztették el a városban. A kassai katolikusok 1686-ban benyúj
tott kérvényében az egy házba bekvártélyozott katonák száma igen nagynak tűnik. A 
városban állítólag kényszerrel tartott katolikusok házaiba 3 kapitányt vagy 15-20 gyalo
gost költöztettek be, valamint a török portára menők költségeit is nekik kellett fizetni
ü k . 7 8 Azt gondolhatnánk, hogy a hatalomból akkor erőszakkal eltávolított katolikusok 
ebben a tényben is erősen túloztak annak érdekében, hogy érdemeiknek megfelelő juta
lomban részesüljenek. A Thököly által megválasztatott , főként evangél ikusokból és pro
testánsokból álló kassai tanács beadványa azonban hasonló képet mutat. 1684-ben a vá
ros tanácsa testületi leg Thököly Imre elé vonult, és olyan panasszal élt, amelynek 
hangneméből ítélve va lóban nagy elkeseredettségből fakadhatott. A város szerint annak 
ellenére, hogy a magyarság felkelésének az volt a célja, hogy a régi szabadságokat és 
pr ivi légiumokat megtar tsák és azokat gyarapítsák, számos olyan sérelem érte őket, ame
lyek az e lőző időkhöz nagyon hasonlóak. A jövő-menő katonaság ál landó ellátása miatt 
nagy károk érték a várost , mert a katonáknak szállást, valamint fát, gyertyát, sót és min
den egyebet kellett adniuk, jól lehet erre a korábbiakban nem volt példa. Különösen ak
kor szenvedtek el sok kárt, amikor a rendes katonaságon kívül „mas indisciplinatus (se 
Isteniül, se tesztektűi függő)" hajdúság telepedett be a városba. A hajdúk igen sok jogta
lanságot követ tek el, verekedtek, kardoskodtak, szi tkozódtak. „Egy szóval falussi 
parasztságnál alab valók a' nemelly Emberek ackariak tenni a' Szegény Varossi Con-
civisseket Akar m i Országh szegletibul be győvin valaki [ . . . ] szinten ugy parancsolya 
Varossunk Birajanak, mint falussi paraszt Polgárnak." A városi tanácsot és a bírót is ál
landóan fenyegették, sőt fegyverrel támadtak rá juk . 7 9 

A következő években a török elleni felszabadító háborúk miatt szintúgy nem csök
kenhetett a beszál lásolás mértéke. Kassa esetében ez a szám igen magasnak tekinthető. A 
városi tanács panasza szerint 1685 óta hol 3000, hol 2500, 2000 vagy 1500 katonát kel
lett a város falai között eltartaniuk nem csupán é le lemmel , hanem fejenként 30 krajcárral 
számolva, pénzzel is. A város így több mint százezer forintot fizetett már k i a ka tonák 
beszállásolására, el látására és zsoldjára . 8 0 A felső-magyarországi városok a szepesi ka
marai adminisztráció je lentése szerint a beszállásolás és a katonai terhek miatt kiábrándí
tóan rossz gazdasági helyzetbe kerültek. A városok birtokaikat szinte teljes egészében 
elzálogosították, a kamara alkalmazottai szerint a haditerhek miatt a városok szinte félig 
elhagyottnak és romosnak tűntek . 8 1 Annak ellenére, hogy a Magyar Kamara fennhatósá
ga alá tar tozó városokba ebben az időszakban évente mintegy 100-150-200 főt szállá-

rosszövetségen belüli levelezésre: 11005/117. Eperjes, 1695. július 16. A szabad királyi városok közös fellépé
séről: 11152/69. Késmárk, 1696. december 8.; 1 1453/33. Pozsony, 1699.július 19. 

7 8 MOL A 10 (Ins. Cam. Aul.) 1686. No. 1. 1686. január 7. 
7 9 A M K H III/2. pur. 30. fol. 24-25. 1684. március 28. 
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A M K Schw. No. 11 689. 1701. 
8 1 MOL E 23 (Litt. Cam. Seep.) 1691. augusztus 10. Kassa, 1691. augusztus 10. Vö. Németh 2008. 



soltak be, tehát mintegy tizedannyi katonát, mint a felső-magyarországi főkapitányság 
központjába, a városok tisztújításaira kiküldött kamarai biztosok jelentései elfogulatlanul 
és korrekten mutatják be azt a pusztulást és financiális csődhelyzetet , amit az ide kihe
lyezett ka tonaság és az állandó háború okozott. A városok adósságai több t ízezer forintra 
rúgtak, és ezek visszafizetésére nem sok reményük maradt. 8 2 

Ez a konfliktushelyzet a Rákóczi-szabadságharc idején is fennállt, hiszen Kassa ese
tében min imum ezerfős, a városban ál lomásozó katonaságról beszé lhe tünk . 8 3 A fennma
radt források mindegyike arról tanúskodik, hogy a korábbi gyakorlattal el lentétben a vá
rosban á l lomásozó csapatok számára nem csak szállást kellett biztosítani , hanem 
mintegy teljes ellátásban is kellett részesíteni a Radics András ezredében szolgáló kato
nákat. A város elkeseredett kére lmeiben már 1705 elején arról panaszkodtak, hogy a ku
ruc tisztek olyan szolgálatokat és felszerelést követelnek, amit m é g a sokszor panaszolt 
„német" ka tonaság időszakában sem. 8 4 A fennmaradt beszállásolási j egyzékekből kide
rül, hogy családonként át lagosan 2-3, bizonyos esetekben 5-6, ex t rém esetben 10-14 ka
tonát és annak családját kellett a város polgárainak befogadniuk és é le lemmel e l lá tn iuk . 8 5 

Kassa városa önállóan, de a városszövetség súlyával megerősödve is folyamatosan tilta
kozott ez ellen, és megpróbál ta a katonáknak nyújtott ellátást (fa, gyertya, só, élelem, 
edények stb.) egy át lagértéket figyelembe véve a város adójába beszámít tatni . A városi 
követek közbenjárása és ajándékai azonban nem voltak hatásosak, és sosem sikerült ezt 
e lé rn iük . 8 6 A városokkal hadi ügyekben állandó levelezésben álló lipóci Keczer Sándor 
főhadbiztos ál talában világos és lényegretörő leveleiben már-már szinte zsarolta az elke
seredett kassai tanácsot: 1705. február 25-én kelt levelében kijelentette, hogy megunta a 
város és a helyőrség huzavonáját . Szerinte a város a kapituláció szerint köteles élelmet, 
szénát stb. biztosítani a beszállásolt katonaságnak. Ha meg akarnak tehát szabadulni 
Roth János ezredétől , szerezzenek pénzt fegyverre, hogy a katonák elvonulhassanak. 8 7 A 
város ál lapota a romló hadi helyzet miatt csak még rosszabbá vált. A korábbi főkapitányi 
központ jel leg csak rontott ezen, hiszen a végvidék tüzérségének ellátását is a Kassán lé
vő tüzérségi házból végez t ék . 8 8 1707 szeptemberében a kassai tanács már arról panasz
kodott Vásárhelyi Jánosnak, hogy Antoine de La Motte tüzért iszteinek és a ka tonaságnak 
a száma Kassán napról-napra nő, akár értesítik őket akár nem. Oda jutottak, hogy min-
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denkire, még a nemesekre és tanácsosokra, bíróra is szállásoltattak be katonákat . Infor
mációik szerint ekkor 8 tiszt és két kompánia pat tantyús érkezett , amit már nem tudtak 
vállalni, hiszen a tisztek ellátása még a közlegényeknél is nagyobb teher v o l t . 8 9 

Nem csodálkozhatunk, ha a nagy létszámú katonaság és az otthonaikat kényszerből 
átengedő polgárság között hasonló összetűzések történtek, mint amilyeneket a X V I -
X V I I . század során Kassa városában minduntalan fe l fedezhetünk. 9 0 M i v e l a város csak 
nagy nehézségek árán tudta ellátni a beszállásolt katonákat, ezért azok az erőszakhoz fo
lyamodva próbál ták megszerezni az általuk jogosnak vélt élelmiszert , illetve a követelt 
termékeket és eszközöket . A város panasza szerint a katonaság néhol verte a szál lásadó
kat, néhol átkozta őket, az ablakokat, bútorokat dúlta fel, és rongálta dühében . 9 1 

A beszállásolás szervezeti keretei 

Ahogy azt már fentebb említettük, a katonaság beszállásolását - egy rövid időszaktól 
eltekintve - a városok saját tisztviselői, illetve a tanács által kijelölt szál lásmeste
rek/kvártélymesterek intézték. A város fennhatósága alá tartozó jogkör t valójában csak a 
bevonuló német helyőrség első éveiben hagyták figyelmen k í v ü l . 9 2 A kassai polgárok, 
valamint a városban élő nemesség az 1676-ban létrejött egyezséget az 1704-ben a város 
alá érkező Rákóczi Ferenccel is igyekeztek a kapituláció során megerősí t tetni , és a vár
ható nehézségek megelőzése miatt rögzíteni a város kompetenc iá já t . 9 3 A szállásosztók
nak kiadott utasítások közül sajnos még egyetlen egy sem került elő a kutatás során, de a 
rendelkezésre álló adatok és a külföldi analógiák alapján úgy tűnik, hogy a katonák szét
osztása a házak előzetes felmérése alapján történhetett. A felmérések során elsősorban a 
házak befogadóképességét , illetve a ház tulajdonosának mentességei t vet ték figyelem
be. 4 Ez derül k i abból a levélből, amelyben Thököly Imre kérte a városi tanácsot , hogy 
Tornay Andrásné házának terhein könnyítsen. A Tornaynéhoz beszál lásolandó katona
ság lé tszámának meghatározásakor ugyanis a szállásosztók figyelembe vették, hogy a 
ház tulajdonosa megvásárol ta a szomszéd házat is, és a két házat összekötöt ték. Ehhez 
mérten osztottak be az immáron kétszer akkora Tornay-házba több ka toná t . 9 5 

A háztula jdonosokra rótt köl tségek meghatározása szintén igen nehéz , mivel csak 
közvetett adataink vannak ana, hogy milyen szolgáltatással (Serviz) tartoznak a városi 
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házak tulajdonosai. A már idézett, 1676-ban kötött megál lapodás szerint a városban ál
lomásozó ka tonaságnak jár t a szállás mellé egyéb ellátás is, de Strasoldo vé leménye sze
rint ekkor a polgárság már annyira ki volt használva, hogy a kassai kamarai adminisztrá
cióval kellett megtárgyalni , hogyan kompenzál ják a szál lásadók k iadása i t . 9 6 Ahogy arról 
már szó volt, a kassaiak által 1705-ben Rákóczinak benyújtott panaszok szerint a helyőr
ség számára a lakosoknak a szálláson kívül ágyat, ágyneműt , fát, sót, gyertyát és élelmet, 
valamint konyhai eszközöket kellett adniuk. A kassai tanács javaslata szerint 1705-ben 
ennek el lensúlyozásaként 60 dénárt kívántak havonta és fejenként elszámoltatni az adó
ba. A város által benyújtott kére lem szerint ez korábban a német helyőrség idején is így 
volt, és ezért talán nem alaptalan feltételezés, hogy a kassai kamarai adminisztrációval 
1676-ban kötött megál lapodás végül egy ilyen kompromisszummal végződö t t . 9 7 A két 
megál lapodás egyben azt is sugallja, hogy a kassaiak ilyen szolgáltatással korábban nem 
tartoztak a beszállásolt királyi helyőrségnek, amit alátámaszt az is, hogy a városokra ne
hezedett adórendszer is teljesen más alapelveken nyugodott, annak mértékét nem a kör
nyéken vagy a városban á l lomásozó katonaság létszáma határozta meg. A Rákócz ihoz 
benyújtott kére lem kapcsán arra is fény derül, hogy 1670 előtt a ka tonaságnak a szállá
son kívül minden bizonnyal csupán a megfelelő mennyiségű gyertya járt , a házigazdák
nak más felszerelést vagy élelmet nem kellett biztosítani s z á m u k r a . 9 8 A gyertyák ára sem 
lehetett kevés , mivel a város feljegyzése szerint évente mintegy 500 forintot költöttek 
csak gye r tyá ra . 9 9 Az 1705-ben létrejött megál lapodás azonban nem léphetett életbe teljes 
mértékben, mivel a következő években arról ér tesülhetünk a forrásokból, hogy a katona
ság nem akarja az e lszámolható servizhez tartani magát . Miu tán 1706-ban a kassai ta
nács már arról akar megál lapodni Berthóty Ferenccel és Radics Andrással , hogy 30 dé
nárral számítsák be az adóba a katonák által követelt élelmet, ezért arra következtet
hetünk, hogy az egy évvel korábban létrehozott megál lapodás nem te l j esü l t . 1 0 0 

Mentesítések és mentességek: privilegizált csoportok a városon belül 

Egy ugyancsak a beszállásolással kapcsolatos probléma, a beszállásolás alóli mentes
ségek kérdése szintén elég sűrűn fordult elő a városi és kamarai iratok között . Ez nem 
csupán a városi polgárok egymás közötti helyzetét tette feszültségekkel terhessé, de a vá
rosokban élő, más jogokkal rendelkező társadalmi-rendi-foglalkozási csoportok és a vá
ros közötti , egyébként sem felhőtlen kapcsolatokat is. Az első ilyen kiváltságolt csoport, 
amely ál landó mentességet élvezett a beszállásolás költséges és igen bosszantó terhei 
alól, az a város vezetése volt . Altalános európai gyakorlat, hogy a városok legfelső veze
tése, vagyis a polgármester /bí ró , a városkapitány, a kamarás , valamint a teljes belső ta
nács tagjai mentesül tek a katonákat elszállásolása a l ó l . 1 0 1 A magyarországi városokban is 
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hasonló helyzettel szembesülhetünk, mivel a beszállásolás nem érintette azokat az ingat
lanokat, amelyek a városvezető elit tagjainak tulajdonában voltak. A mentességet az elit 
tagjai igyekeztek minél több olyan házra kiterjeszteni, amely valamilyen okból az érdek
övezetükbe került, és ez nem csupán Kassára, hanem az összes városra j e l l emző v o l t . 1 0 2 

Nagyszombat esetében van arra információnk, hogy a belső tanács mellett a választott 
község, vagyis ebben az esetben a külső tanács tagjai is mentességet k ívántak szerezni a 
bekvártélyozás alól, amit azonban a belső és külső tanács közös ülésén nem tudtak el
dönteni, feltehetően azért, mert a beszállásolt katonaság száma miatt nem nyílott lehető
ség arra, hogy még több ház mentesüljön e teher a l ó l . 1 0 3 A X V I I I . század elején ez a 
helyzet továbbra sem változott, mivel - jól lehet a háborús helyzet már megszűnt , de - a 
katonaság el látásának rendszere és az ehhez kapcsolódó adózás ugyanaz maradt. A 
X V I I I . század első negyedében a Magyar Udvari Kancellár ia határozta meg a városi há
zak utáni mentesség mértékét . Ezek szerint Sopron városának vezetői közül a po lgármes
teren, a bírón, a belső tanács tagjain, valamint a magyar j egyzőn kívül mindenki köteles 
adót fizetni, illetve a beszál lásolásban részt venni. A mentesítet t t isztviselők azonban — 
miután tisztük után fizetést is húztak - csak azon házukra kaptak mentességet , amelyben 
laktak, minden egyéb ingatlanuk után a többi polgárhoz hasonló terheket kellett viselni
ü k . 1 0 4 A beszál lásolás alól azonban szükséghelyzetben még a város legfelsőbb vezetése 
sem mentesülhetet t , hanem ha a városba túl nagy létszámú katonaság szorult be, akkor 
minden házba osztottak k a t o n á k a t . 1 0 5 

A kora újkori városfejlődés legmeghatározóbb je l legzetessége volt, hogy az addig v i 
szonylag zárt társadalmi és rendi viszonyok között élő városi lakosság kénytelen volt 
olyan elemeket is magába foglalni, amelyek a városi polgárságtól és lakosságtól eltérően 
a rendi társadalomban teljesen más helyet foglaltak el. Ez a szituáció részben annak a fo
lyamatnak volt a köve tkezménye , amely az á l lamok megerősödésével , a központ i kor
mányzat kialakulásával és hatókörének kiszélesedésével járt . Ez a tényező nem csupán a 
Magyar Királyságra, de Európa egészére je l lemző, sőt, Európa más régióiban ez a jel leg
zetesség még erösebben v o l t j e l e n . 1 0 6 A Magyar Királyság városaiban is azt érzékelhet
jük, hogy a városban élők között mind nagyobb számban jelentek meg a nemesség , b i 
zonyos esetekben az egyház kiváltságolt, speciális csoport jának tagja i . 1 0 7 A köz
pontosított irányítású á l lam kialakulásával éppen a városok szerepe nőtt meg, hiszen a 
városok a települések között olyan központi szerepet játszottak, amely alapján (az adott 
város je lentősége és nagysága szerint) kisebb-nagyobb mér tékben magukhoz vonzották 
az áruk, mesterségek és ismeretek nagy részét, és így vonzáskörzete iken belül a legfon
tosabb központokká vá l t ak . 1 0 8 A z ál lamigazgatás, a tudomány, az oktatás és a gazdaság 
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legfontosabb központjai éppen ezért a városok voltak. Ha elfogadjuk kiindulási pontként 
ezt a tényezőt, akkor a városok megnyílását , más rendi csoportok beáramlását te rmésze
tes je lenségnek tekinthetjük. Olyan je lenségnek, amely az események visszahatásaként 
csak fokozta a városok fejlődését, és egyben a városok központi funkcióit gyarapította. A 
folyamat természetes következménye , hogy a nemesség , valamint a hivatalok beköl tözé
sével az általában a nemesség közül kikerülő hivatalnoki gárda mind nagyobb számban 
jelent meg a városokban, szerzett ingatlant. Rendi-jogi helyzetük nem csupán a beszállá
solás területén jelentett ál landó problémát. 

A városi nemesség beköl tözését engedélyező és azt szabályozó törvénycikk (1563. 
évi 62. tc.) részben megóvta a városi privi légiumokat , de egyben a török elöl menekülő 
és a városban menedéket lelő nemesség jogos igényeit is kielégítette. A törvény megen
gedte a házaikból elűzött nemeseknek, hogy a városokban házat vegyenek maguknak, de 
csak azzal a feltétellel, ha a városoknak fizetendő terhekben a polgársághoz hasonlóan 
vesznek r é s z t . 1 0 9 Ez a kompromisszum (mint a kompromisszumok általában) egyik felet 
sem elégítette k i teljes mértékben; a városok egyre-másra hozták a nemesség beköl tözé
sét akadályozó rendelkezéseket , a nemesek pedig mindinkább vonakodtak a közterhek-
ben szerepet vállalni. A közterhek viselése, illetve elutasítása mellett a nemesség házvá
sárlása je lentős prob lémákat okozott a városoknak, hiszen így ezek a házak ugyan 
elméleti leg a városok fennhatósága alá tartoztak, de a valóságban e házak lassan gyakor
latilag egyre inkább kikerültek a városok háramlási joga a l ó l . 1 1 0 A nemesi házak j o g i 
helyzetével a régió szabad királyi városainak érdekképviseletét ál talában ha tékonyan el
látó felső-magyarországi városszövetség a X V I I . század első harmadától mind gyakrab
ban volt kénytelen foglalkozni. A városi tanácsok pedig nem egy esetben felsőbb ható
ságként egészen a Magyar vagy a Szepesi Kamara elé vitték el e tá rgyban keletkezett és 
jel legénél fogva nehezen eldönthető pereiket. A városi tanácsok minden eszközt felhasz
nálva igyekeztek küzdeni az ellen, hogy városi házak kikerül jenek a fennhatóságuk alól, 
valamint - ha erre lehetőség volt - megpróbál ták visszaszerezni a korábban nemesi kézre 
kerülteket. Ennek részben az volt az oka, hogy ebben az esetben a városok háramlási j o 
ga alól a szükségesnél több városi ház esett k i , ami je lentős bevételektől fosztotta meg a 
városokat abban a korszakban, amikor pénzügyi helyzetük a korábbiaknál sokkal rosz-
szabbá vált. Másrészt e házak után nemes tulajdonosaik mind nehezebben adóztak, a 
rendi különbözőség mindjobban kihasználhatóbbá vált azért, hogy a városnak j á ró adó
kat és más rájuk nehezedő szolgáltatást, mint a beszállásolást megtagadhassák . A város
okra nehezedő adó- és katonai terhek miatt ez a kiesés is nagy tehernek bizonyult. 1 1 

Éppen emiatt a városok nem is nyugodtak bele, hogy a nemesség esetenként a beszál
lásolások alól k ihúzza magát , bár a városi tanácsok helyzete nem volt könnyű. A 
X V I I . század második fele ugyanis éppen az a korszak volt, amikor a városi nemesi in
gatlanok utáni adózási készség - részben a korszak országgyűlése inek határozatai , rész
ben adófizetési képességük megcsappanása miatt - nagyon lecsökkent. Ennek okai között 

109 
Kolosváry Sándor - Óvári Kelemen (szerk.) 1899. 1563:62. 
Vö. Hans Raber, Hans Rueber főkapitány pincemesterének ügyét. A M K H I I . Kassa, 1582. május 17, 

illetve a Szepesi Kamara felterjesztését: MOL E 249 (Ben. man.) 1578. No. 153. Bécs, 1578. július 10. 
1 1 1 A M K H I . 11453/41. Bártfa, 1699. június 12, H П1У2. pur. 22. fol. 51. 1650. április 1 , fol. 117. 1651. 

február 3 , H III/2. pur. 25. fol. 116. 1664. december 14. Vö. Németh 2002. 



a felkelések és az oszmánok elleni háború miatt az országra nehezedő hadi terheket, az 
új kormányzás i rendszer okozta nehézségeket , valamint a magyarországi te rmékek egyre 
nehezebbé váló értékesítési lehetőségeit említhetjük, amelyek a nemesség bir tokaiból be
folyó jövede lmeke t is csökkentet ték. Ez tapasztalható a kassai tanácsülési j egyzököny
vek bejegyzéseiben, de a nagyszombati adóhátralékokat rögzítő számadások is erről ta
núskodnak. Utóbbi városban a nemesi házak után a X V I I . század közepéig még 
remélhettek befizetéseket, a század közepétől kezdve azonban a nagyszombati nemesek 
szinte egyáltalán nem fizettek adót, és a város, saját lakosaihoz hasonlóan, tőlük sem 
tudta beszedni az adóhátralékokat . (Egyetlen olyan in tézmény volt , amelyik nem első
sorban a megnehezedett fizetési képesség miatt nem volt hajlandó fizetni, hanem - a 
számadáskönyvek bejegyzései szerint - kategorikusan megtagadta az adók kifizetését. 
Ez a városban lévő püspöki és más egyházi in tézmények voltak, amelyek után a teljes 
X V I I . században nem sikerült adót behajtania a városi t a n á c s n a k . " 2 ) Más városok levél
tárában található egyéb források is igazolják, hogy a nemesek adóztatását még ebben a 
korszakban sem veszítet ték el a városok. Az 1670-es és 1700-as évek között számos 
olyan dokumentummal rendelkezünk, amelyből vi lágosan kiderül , hogy a felső
magyarországi városokban lakó városi nemesség elismerte, hogy a városoknak adót kell 
fizetnie. Az 1690-es években e tárgyban kelt levelek nagyobb része a térségben ál landó
an ott á l lomásozó császári német csapatokra, valamint a kuruc felkelések pusztí tásaira és 
sarcaira hivatkozva kérte a szenátus türelmét. Éppen így tett özvegy Mladosevith Hor
váth Györgyné , aki 1691-ben szegénységére hivatkozva kérte, hogy a kassai háza után 
j á ró adót később fizethesse m e g . " 3 

A kassai tanács a Strasoldóval kötött megál lapodásba éppen ezért vette be, hogy a 
nem exemptál t , városi házzal rendelkező nemesekhez éppen úgy kvár té lyozzanak kato
nákat, mint a többi p o l g á r h o z . " 4 A városi nemesség - vagyis akik polgárjoggal nem ren
delkeztek, de a városban házat bírtak - általában elismerte a városi házára vonatkozó 
terheket, vele együtt a katonaság beszállásolását is. Erre egyébként többszöri uralkodói 
parancslevelek kötelezték őket. Többek között I . Lipót 1695-ben az alábbi határozat 
alapján szólította fel a városi nemeseket adóhátralékaik kifizetésére: , juxta commune 
juris axióma, qui sentit commodum, idem incommodum quoque sentire." Az uralkodó 
ezért arra utasította a városi nemességet , hogy azok kötelesek minden közös teherben 
részt venni, ami a városra és városi házakon keresztül rájuk h á r u l . " 5 A nemesek mind
össze a terhelés mér tékével nem értettek egyet. A városok ellen benyújtott panaszok és 
kérelmek nagy többsége ugyanis minden esetben azt nehezményez te , hogy a városiak a 
nemességet túlterhelik, nemesi házakba a polgárokénál nagyobb mér tékben szál lásolnak 
be katonákat. Ezzel kapcsolatban 1700 tavaszán a kamarai adminiszt ráció külön bizott
ságot rendelt k i , hogy a városok és a kassai nemesség közötti nézetel téréseket orvosol
j a . " 6 A városi tanács mindenesetre nagyon ügyelt arra, hogy a j ó kapcsolatokkal rendel-
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kező városi nemesség házait valamilyen mértékben respektálja. Bónis Zsigmond két há
za ügyében éppen Erdödy György tárnokmester írt levelet a kassai tanácsnak, aminek az 
lett az e redménye , hogy Bónis két kassai háza közül az egyiket mentesí tet ték a beszállá
solás alól, és a betelepített markotányost átköltöztették. Bónis - mint az Erdödy levelé
ből kiderül - nem a teljes mentesség miatt panaszkodott a tárnokmesternek, hiszen az 
egyik házban már 13 éve laktak tisztek, míg a markotányos hét éve foglalta le a ház egy 
részét. Bónis azért fordult ilyen nagy hatalmú támogatóhoz, mert a házakra kivetett adó 
volt már számára is nagyon sok, és a kvártéllyal együtt igencsak megterhelte a nemes 
pénz tá rcá já t . 1 1 7 

Homonnai-Drugeth Zs igmondné két, Kassán iskolába j á ró fia által használ t városi 
háza ügyében pedig 1709-ben nem kisebb személyiség jár t közben, mint Bercsényi M i k 
lós. A kuruc állam második emberének tekinthető nagyúr kérését nem lehetett félresö
pörni , és a városi tanács arra hivatkozva szabadkozott a nemesi házakba beszállásolt 
nagyszámú katona miatt, hogy abban az évben k iemelkedően sok katonát kellett ellátni
uk . 1 1 8 Olasz Ferenc kassai házába a szállásosztók 12 hajdút helyeztek el, akik miatt ép
pen Keczer Sándor főhadbiztos írt a kassaiaknak, figyelmeztetve őket a veszélyre, m i 
szerint Olasz a fejedelem hadi tanácsának fő secretariusa, így „akkor adhatja meg ő ke
gyelme a kölcsönt, amikor akarja"." 9 Nagyszombat esetében Balassa Sándor kérte a 
városi tanácsot saját háza terheinek könnyítése végett. Bencsik Miklós pedig régi szolgá
lataira hivatkozva írta mél ta t lankodva a nagyszombatiaknak, hogy „kegyelmetek éppen 
vendégfogadót csinált puszta házomból" , jól lehet eddig is nagyon sok német katona volt 
elszállásolva. Majd elég egyér te lműen megfenyegetve a várost, tette fel a kérést: „Leg
alább azon kirem kegyelmeteket, ne nehezteljen tudtomra adni, miért büntet igen ke
gyelmetek, hogy tudhassam én is kegyelmetek jóakarat tyát meg s z o l g á l n o m . " 1 2 0 

Felsőbb szinten az állami igazgatás központi és helyi szerveinek székhelyei töltöttek 
be - Bécshez természetesen nem mérhető szinten - rezidenciajellegü funkciókat. A kora 
újkor nemcsak Nyugat -Európában , de Magyarországon is a bürokrat izálódás , a modern 
hivatalok kia lakulásának és meghatározóvá válásának korszaka volt. A bécsi udvar által 
bevezetett közigazgatási reformok gyökeresen átalakították a maradék ország igazgatá
sát. Olyan, a rendektől csupán a hivatalvezető személyében befolyásolt korszerű hivata
lok alakultak k i ekkor, amelyekben „profi" hivatalnokok, és nem csupán a hivatali c ím 
után j á ró , szinte javadalom jel legű jut tatásokat húzó birtokos nemesek dolgoztak. 1 2 1 

Ezeket a hivatalnokokat azonban szinte el sem lehetne képzelni a városi környezet , a vá
rosi kultúra köre nélkül . A városi szféra szorosan kötődött hozzájuk, és azok a városok, 
amelyekben egy-egy központ i hivatal létesült, sokat nyertek ott létükkel. A hivatalnokok 
a városi kereskedők számára kifinomult ízléssel és igényekkel rendelkező vásárló kört 
jelentettek, de egyben új karriermintákat is nyújtottak a polgárság értelmiségi rétegé-
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nek. 1 2 2 Annak ellenére, hogy a hivatalnokréteg és a polgárság társadalmi szemléle tmód 
és életstílus tekintetében meglehetősen közel állt egymáshoz , a városi szenátus és a ka
mara közötti összetűzések - ha nem is oly nagymértékben, mint ahogy a katonaságnál 
vagy a nemességnél - időnként előfordultak. Ennek okai a hivatalok működéséhez elen
gedhetetlenül szükséges házak voltak, valamint a személyzetnek tulajdonított különleges 
jog i státus. Érdekes , hogy ugyan a kamarák és a nagyobb bíróságok esetében az alkal
mazottak döntő többsége maga is nemesi származású v o l t , 1 2 3 a mentességek tekintetében 
nem erre, hanem a kamarai a lkalmazás tenyéré hivatkoztak minden esetben. Ennek oka 
feltehetően az volt, hogy - mint azt láthattuk - a városi nemességet uralkodói parancsle
velek kötelezték a városi házzal já ró terhek megf ize tésé re . 1 2 4 

A kamara terjeszkedése, a városi házak egymás utáni megvásár lása azt okozta, hogy 
egyre-másra kerültek k i házak a városi tanács fennhatósága alól, adójukkal immáron 
nem a város rendelkezett. A kassai háztulajdonosok 1677. évi összeírásában nem talá
lunk olyan negyedet, ahol ne feküdt volna a főkapitányság vagy a kamara hatáskörébe 
tartozó telek és h á z . 1 2 5 A korszak végeztével (1701-ben) készített összeírásban pedig 
immáron 54 ház volt főkapitányi vagy kamarai k é z b e n . 1 2 6 Ezzel egy időben, a „vitézlő 
rend" törekvéseihez hasonlóan, a kamara alkalmazottai is mind gyakrabban tagadták 
meg városi birtokaik után az adófizetést, amelyet a Habsburg ura lkodók kiváltságlevelei 
csak tovább erősítettek. A városszövetség ugyan tiltakozott az ellen, hogy a városi háza
kat (és egyben polgáraikat) a városi önkormányzat megkérdezése nélkül vonták k i ellen
őrzésük alól, de a X V I I . század második felére t i l takozásuk hatás ta lannak bizonyult. A 
városszövetség követe inek je lentése szerint az általános vélekedés az volt, hogy „eö Föl-
sége egész Várost is eö nagyságának ajándékon adhatta, nem csak i l l y formán egj házát, 
szabad eö Fölsége vele". 1 Ezek a je lenségek nem csak Kassán, hanem a többi magyar
országi városban, ahol kamarai alkalmazottak működtek , megjelentek. Pozsony városa 
1618-ban szintén arról panaszkodott, hogy a Magyar Kamara hivatalnokai olyan nemesi 
jogokkal éltek, amelyek mélyen sértették a város jogait. A pozsonyiak szerint az utóbbi 
hat-nyolc évben terjedt el az a szokás, hogy a kamarai alkalmazottak semmilyen adót 
nem fizetnek, de oly módon mérnek k i bort, mint a többi p o l g á r . 1 2 8 

A beszállásolással kapcsolatban hasonló problémákat és hasonló megoldásoka t f i 
gyelhetünk meg. A kamarai alkalmazottak tekintetében ugyanis az ura lkodó jóva l inkább 
véde lemben részesítette ezeket a háztartásokat, mint a városi nemesek esetében. A Ma-
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gyar Kamara már 1671-ben azzal a kéréssel fordult az Udvari Kamarához , hogy az ural
kodónál érje el, hogy a kamarai alkalmazottak mentesek maradjanak minden beszál láso
lás a l ó l . 1 2 9 A mentességet sikerült is elérniük, mégpedig a Magyar és a Szepesi Kamara 
számára egyaránt , mivel két évvel később már arról értesülünk, hogy a Szepesi Kamara 
minden egyes alkalmazott jának exemptálását sikerült elérni és azt m e g ő r i z n i . 1 3 0 Ezt a 
privi légiumot erősítették meg 1687-ben. Amint Thököly seregei kimentek a városból , 
I . Lipót nyomban elküldte a városi tanácsnak a kamarai alkalmazottak o l ta lomleve lé t . 1 3 1 

A kassai tanács azonnal igyekezett a kamarai alkalmazottak mentessége ellen fellépni, 
hiszen hogy ha minél kevesebb házat lehetett a kvártély céljaira felhasználni, annál több 
katonát kellett az egyes nem mentes házakba zsúfolni. A városi tanács e lsősorban olyan 
fensőbbségekre hivatkozva próbált eredményeket elérni, akik ellen a kamara helyi szerve 
sem tudott volna ebben az időszakban mit tenni. A tanács 1673 végén arra hívta fel a 
kamarai alkalmazottak és a kamarai adminisztráció figyelmét, hogy a tulajdonukban lévő 
19 ház közül a Hadi tanács mindössze 5-6 mentességét engedélyezte . A kamara je lenté
séből azonban tudjuk, hogy maga a város is meglehetősen sok háztula jdonosnak tett szí
vességet, amikor felvette az exemptál tak közé. Az eperjesi tanács pedig egyenesen meg
tagadta azt, hogy a kamara tulajdonában lévő házak mentességet szerezzenek a 
beszállásolás a l ó l . 1 3 2 A század végén hasonló problémák miatt a kassai tanács a szintén 
nagy létszámú kamarai hivatalnok lakossal rendelkező Pozsonnyal együtt próbál t meg 
ebben az ügyben előrelépni . A pozsonyi tanács a kassaival egyeztve a helyi kamarai 
szerveknél, valamint a közeli Bécsben tett lépéseket abba az irányba, hogy minél keve
sebb kamarai ház kapjon mentességet , míg a kassaiak szintén helyben a kamarai admi
nisztrációnál igyekeztek engedményeket e l é r n i . 1 3 3 Forrásaink arra mutatnak, hogy a köz
benjárás általában eredményte len maradt, és a kamarai házak és alkalmazottak többnyire 
sikeresen védték meg az uralkodótól szerzett jogaikat . 1 3 4 

A beszállásolás terheinek következményei 

Nem csupán a beszál lásolás , hanem a X V I I . század utolsó harmadátó l érvényesülő új 
katonai ellátási- vagy adórendszer egésze volt az, amely a városok - forrásokban egyéb
ként szemmel lá tha tó - visszaesését, a fizetőképesség lecsökkenését , és egyáltalán a vá
rosok szinte romos, elhagyott állapotát okozta. Önmagában a beszál lásolás nem minden 
esetben jelenthetett volna visszaesést , hiszen a beszállásolt ka tonaság je lentős vásárlópi
acot jelentett/jelenthetett volna a városi lakosság s z á m á r a . 1 3 5 A kérdés valóban az, hogy 
ha ez így van, miért annyira egyöntetűek a források a tekintetben, hogy a beszállásolt ka-
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tonaságot okolták minden keservükért . A válasz akár egyér te lmű is lehetne: a városok 
vezetése a helyi viszonyokat el túlozva mutatta be kérvényeiben és panaszaiban, melye
ket a felsőbb ha tóságokhoz nyújtottak be. A dolog azonban nem ilyen egyszerű, mivel a 
városok panaszait éppen a városokba kiküldött kamarai biztosok jelentései támasztják 
alá, akiknek elsődleges feladatuk volt az, hogy a városi tanácsokat nagyobb adózásra 
késztessék. Hogy is nézett k i a X V I I - X V I I I . század fordulóján a magyarországi királyi 
városhálózat? 

A felső-magyarországi városok esetében a fenti e lemzés során már bemutattuk, hogy 
milyen problémákkal küszködtek, ezért most csak egy példával érzékeltetjük a városok 
állapotát. 1691-ben a felső-magyarországi kamarai adminisztráció je lentése szerint az 
abban az országrészben található városok igen elszegényedett és szinte romos állapotban 
voltak. Kassa a városban beszállásolt nagy létszámú helyőrség és a port iók által is a vég
letekig sanyargatott város . Eperjesen a város falainak rendbehozatalá t mindenekelőt t 
fontosnak tartották, és a város által teljesített 1600 port iónak az adóhátra lékba történő 
beszámítását javasol ták . Bártfa szinte összes birtokát elzálogosította, és annyira e ladóso
dott, hogy adósságait csak 15 éven belül tudja csak kifizetni. Kisszeben városa szinte k i 
haltnak tetszett. Lőcse és Késmárk a kirótt összeg egy részét csak olyan áron tudta k i f i 
zetni, hogy birtokainak egy részét el kellett zálogosítania. Összességében a biztosok arra 
hívták fel a figyelmet, hogy a régi, magasabb adóösszeget ugyan könnyebben k i tudták 
fizetni, de akkor sem ilyen nagy és állandó haditerhekkel nem terhelték őket, sem annyi 
vecturával , sem pedig port ióval mint most . 1 3 6 

Az alsó-magyarországi városokba pontos utasítással érkező és a városok állapotát 
meghatározot t pontok alapján felülvizsgáló kamarai biztosok egyönte tűen a városokban 
á l lomásozó katonaság visszaéléseiről számoltak be. Egybehangzó vé leményük szerint a 
katonaság je lenléte a városokat visszafordíthatatlanul pusztulásba sodorta. A városok 
többsége erején felül adózott . A kisebb városok, amelyeknek addig az országgyűlésen 
megállapított adója nem érte el a 4000-5000 forintot, most 6000-8000 forint port iót tel
jesített , és átlagosan mintegy 50-60 főnyi katonaságot volt kénytelen befogadni falai kö
zé, akiket el kellett látniuk, szállást kellett biztosítaniuk, valamint a lakhatással kapcso
latban mindenről (fűtés, világítás bútor, ágynemű stb.) gondoskodniuk kellett. Szakolca 
esetében 1696-ban ez az összeg a Brandenburg-ezred erőszakos fellépése következtében 
tízezer forint fölé is emelkedett. Ruszt, Kőszeg esetében ugyanez az összeg majdnem el
érte a kilencezret. A szabad királyi városi rangot éppen hogy elért kicsiny Ruszton annyi 
katonát szál lásoltak be a városba, hogy majd minden házba jutott . Trencsénben ugyan
ekkor 350 (!) katona volt elszállásolva, akiket nagyobbrészt a polgárságnak kellett ellát
nia. A városra kirótt létszám még a biztos szerint is túlzott volt, és a katonaság számának 
lecsökkentését javasolta. 1 3 7 Kismarton esetében a biztosok 1692-től kezdve szinte min
den évben mind inkább sokasodó katonai terhekről és ezzel együtt növekvő létbizonyta
lanságról, a városi lakosság elszegényedéséről számoltak be. Port ióra a város 1683 és 
1692 összesen közel 35 ezer forintot fizetett k i . Ez a teher oly szegénnyé tette a polgáro-

MOL E 23 (Litt. cam. Seep.) 1691. augusztus 10. 
1 3 7 MOL E 34 (Prot. div. rel. civ.) pag. 107. (Modor), 313., 323-324. (Szakolca), 180., 389-390, 537-538. 

(Ruszt), 195, 338-340. (Kőszeg), 213-215, 354, 478. (Szentgyörgy), 362-363. (Trencsén) 



kat, hogy csupán néhányan bírtak elegendő házi eszközzel , sőt, sok polgár - ahogy azt a 
bíró és a tanács elmesél te neki - kénytelen volt eladni saját étkészleteit , és alig vannak 
olyanok, akiknek e legendő tőkéjük lenne. A következő években a hadsereg ellátására 
fordítandó összegek ehhez képest is nőttek, mivel a port ió nagysága megduplázódot t (ál
talában 120 porció volt) , de néha még a háromszorosára is megnőt t . A város ekkor telje
sítendő adóterhe á t lagosan meghaladta a tízezer forintot is, ami a korábbi taxák összege
ihez képest hatalmas ugrást jelentett . 1 3 8 A kisebb városok polgárainak fizetőképes
ségének megromlásá t jó l mutatja, hogy a mintegy 400 házból álló Breznóbánya vá
rosának a hátralékban lévő polgárok 14 964 forinttal tartoztak. 1 3 9 

A nagyobb városok esetében ezek a terhek hatványozódtak. Pozsony városának a 
bemutatott e l számolások szerint az 1683-1695 közötti időszakban összesen 245 034 fo
rint portiót, valamint 65 220 forint értékű külön katonai adót kellett kifizetnie. A város 
vezetése ezért a lakosságra ju tó adókat addig sosem tapasztalt mér tékben növel te meg. A 
céhes mesterek panaszai szerint a katonaság ellátására havonta 4-5 forintot fizettek, és 
így éjjel-nappal dolgozniuk kellett ahhoz, hogy a kirótt adót teljesíteni tudják. A város 
polgárai és adóköteles nemesei azonban nagy hátralékokat halmoztak fel, a biztos szerint 
ugyanis mintegy 20 000 forint k i nem fizetett adóval tartoztak a v á r o s n a k . 1 4 0 Sopron ka
tonai terhei még Pozsonyét is jóval felülmúlták, és a város által évente kifizetendő ösz-
szeg óriásinak tekinthető. A század utolsó éveiben a városra 22 000 és 27 000 forint kö
zötti összegű hadikiadást róttak k i . A várost felülvizsgáló biztos vé leménye szerint a 
város képtelen emiatt kifizetni felhalmozott adósságait , söt, azok nagysága folyamatosan 
csak nőtt, hiszen a hadiadóból k i nem fizetett összegeket is csak további adósságok fel
vételével volt képes a város törleszteni. A terhek nagyságát j e lz i , hogy ameddig Kismar
tonban mintegy félszáz katona elszállásolását kellett elviselni, addig Sopronban több 
mint 200 katonát, valamint Fux tábornok teljes stábját el kellett látniuk. A város számára 
a főtisztek ellátása m é g a közkatonákénál is nagyobb teher volt, hiszen Kassa esetében 
láthattuk, hogy 3 főtiszt ellátása nagyjából 10-12 közlegényének felelt meg. 1 4 1 A többi 
városban hasonló helyzettel szembesül tek a kamara küldöttei . E városok adóterhei jóval 
meghaladták az évi 10 000-15 000 forintot. Besztercebánya esetében még a beszál lásol-
taknak ju t ta tandó fűtés és világítás költségei is óriási terhet jelentettek. 1 4 2 

A biztosok jelentései t Nagyszombat város számadáskönyvei is alátámasztják. Nagy
szombat polgárai a X V I I . század első harmadában a befizetés másod ik évében adójuk 
70%-ával tartoztak a városnak, melynek arányát az első négy évben 25 százalékra csök
kentették, majd a be nem hajtott adók aránya 20 százaléknál ál landósult . Ez az arány sem 
mutat túl j ó értékeket, de az 1660. és 1676. évi hátralékok befizetésének ü temével össze
hasonlí tva kiderül, hogy nem ez az időszak volt a mélypont a város adófizetési moráljá
nak tekintetében. E két utóbbi kimutatás szerint ugyanis az első évben mindössze a hát-
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ralékok egytizedét vagy m é g annyit sem tudtak behajtani, és nyolc év elteltével sem si
került ezt az arányt a fennmaradt összeg fele alá csökkenteni . Az eltérés különösen akkor 
feltűnő, ha a hátralékok visszafizetésének első négy évét vizsgáljuk. A két korszak trend
jei t vizsgálva az 1636. évi törlesztések üteme jóval meredekebb, mint az 1660. és 1676. 
évié. A X V I I - X V I I I . század fordulójának nehézségei is jó l megmutatkoznak Nagy
szombat adóelszámolásaiban. Jóllehet az 1695-től kezdődő időszakot eleinte a szokatla
nul magas adóterhek je l lemezték, ám 171 l-re ezek a terhek a korábban megszokott mér
tékre (4000 f i . körül) csökkentek, ennek ellenére az adóhátra lékok aránya szokatlanul 
magasra szökött , volt olyan év, amikor a 90 százalékot is meghaladta, átlaga pedig több 
mint 40 százalék volt. Az adatokból kiszámolt trend szerint a város át lagos e ladósodása e 
szűk két évtized alatt 25 százalékról 60 százalék felé n ő t t . 1 4 3 

A kuruc függetlenségi háborút követő je lentések egyér te lműen a szabad királyi vá
rosok pusztulásának és gazdasági visszaesésének képét mutatják. A felső-magyarországi 
városok esetében jóva l nagyobb érintettséggel számolhatunk, így azon sem csodálko
zunk, amit a kamarai adminisztráció ebben az időszakban a városok helyzetétől jelentett 
a Magyar Kamarának . 1712-ben a városok adócsökkentési kére lmével kapcsolatban a 
legteljesebb megér tés , és a megállapított adóösszeg kifizetésének szemernyi r eménye 
sem tűnik k i a kamarai adminisztráció je lentéséből . Kassa esetében a nagy helyőrséget 
emelték k i . A városban nem csak a Rákócz i -mozgalom előtt, de az alatt, sőt, a felkelést 
követően is nagy lé tszámú helyőrség élt, számuk annyira megnőtt , hogy a városi lakos
ság már aligha tudna bármi lyen vendéget is a saját házában fogadni. A város ostroma 
idején, a b lokád bezárása után kolerajárvány tört k i , de ugyanekkor pusztultak el a külvá
rosok, kertek, a l lódiumok és a marhavészben rengeteg állat. Az adminiszt ráció vé lemé
nye szerint Kassa városa ekkor kiváltképp romos állapotban volt. Lőcse és Bártfa eseté
ben szintén romos, a beszállásolt katonaság által teljesen kihasznált város képét rajzolták 
fel a kamara hivatalnokai, Kisszebent nyomorúságos városként , Késmárko t a nagy adós
ságai alatt nyögő településként ábrázolták, míg Nagybányát terméket len, saját szükségle
teit e lőteremteni nem tudó városként mutatták be. A je lentések szerint Lőcsén a Rákóczi 
szabadságharcot követő évek visszatérő je lensége, hogy a polgárai annyira kevés j övede 
lemhez jutnak, a j á rvány olyan sok lakost pusztított el, és a városból történő kivándorlás 
mértéke oly nagy, hogy a város elnéptelenedésétől kellett tartani. A városok esetében az 
igazán árulkodó információ a megítélt adóösszeg nagysága. Kassa és Lőcse esetében ez 
2000-2000, Bártfa és Késmárk esetében mindössze ezer forint, míg Kisszebenre és 
Nagybányára csupán 300-300 forintot szándékoztak kivetni. Ha összehasonlí t juk a ko
rábbi több tízezer, illetve ezres nagyságrendű adóösszegekkel , a különbség szembeszö
kően á r u l k o d ó . 1 4 4 

Németh 2008. 
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Összegzés 

A Magyar Királyság területén ál lomásozó katonaság beszál lásolása tehát kényszer 
szülte lépés volt, olyan lépés, amely helyett nem volt akkor még semmilyen más megol
dás. A beszál lásolás ténye az országban az oszmánok ellen kialakult védelmi rendszer 
egyértelmű köve tkezménye volt, amely ekkor még a városok közül mindössze csak né
hányat érintett. A védelmi rendszer igazgatási pontjai közül Győr , Komárom, Érsekúj
vár, Várasd és Kassa voltak azok, amelyeknek a X V I . század közepétől kezdve mindvé
gig el kellett tűrniük a város lakossága közé hatoló, rendi és társadalmi ér te lemben is 
idegen népesség jelenlétét . A Magyar Királyság e városai közül a Bécs előterében elhe
lyezkedő Győr, Komárom, majd Érsekújvár, valamint a horvá t - sz lavón végvidék terüle
tén Várasd voltak azok a városok, amelyek fejlődését a nagy lé tszámú katonaság je lentős 
mér tékben befolyásolta. E városok közül Győr esetében állnak rendelkezésre olyan kuta
tások, amelyek azt bizonyítják, hogy a beszállásolt ka tonaság átalakította a püspöki me
zőváros képét , a tá rsadalom jelentős részét a katonák és családjaik tették k i , a katonaság 
vezetése pedig sok tekintetben átvette a városi önkormányzat i ság bizonyos elemeit. A 
Magyar Királyság területén így kialakult a barokk kor jellegzetes várost ípusa, az erdővá
ros, illetve a garnizonváros . E várost ípusok éppen a fenti okok miatt hamarabb alakultak 
k i , mint a közeli N é m e t - R ó m a i Birodalom területén lévő ta r tományok városaiban. Ha
sonló fejlődéssel azokban az á l lamokban szembesülhetünk, ahol az ország külpolit ikai 
helyzete szükségessé tette azt, hogy létre kellett hozni valamilyen védelmi rendszert, 
amelyben állandó haderő ál lomásozott . A beszállásolás esetében ugyanis ez volt az el
sődleges feltétel, vagyis az állandó haderő léte és fegyverben tartása. A szakirodalom 
szerint ez a N é m e t - R ó m a i Birodalom városai esetében a harmincéves háború időszakára, 
valamint az azt követő korszakra tehető. 

Magyarország estében két korszakról beszélhetünk, mely korszakokat a beszál lásolás 
módja és az adórendszer átalakítása alakította k i . 1670 előtt a ka tonaság mindössze a 
fenti városokban alakított k i olyan viszonyokat, amelyek során a ka tonaság és a polgár
ság állandó interszociális viszonyban volt egymással . 1670 után az ország összes városa, 
de természetesen más települései is szembesül tek azokkal a problémákkal , amelyekkel 
korábban csak az említett , a védelmi rendszer szerves elemeit alkotó városokban találko
zunk. Ez még tetéződött azzal a változással , amely az adórendszer teljes átalakítása során 
jöt t létre. A változás lényege - vagyis hogy az adó nagyságát az adott helyen á l lomásozó 
haderő létszáma és összetétele határozta meg - , valamint az a tény, hogy olyan mezei 
csapatokkal töltötték fel a városok helyőrségeit , amelyeknek tagjai nem alakítottak k i 
hosszútávon olyan egyéb gazdálkodást , ami az ö és családjuk megélhetésé t biztosította 
volna, súlyos financiális terhet jelentett a városok lakosságának. Az adóbefizetés, de fő
ként az adó behajtásának módja ugyanis részben biztosította a katonaság számára szük
séges élelmet és zsoldot, másrészt azonban a túlzott beszál lásolás (ami a felkelések és a 
visszafoglaló háborúk miatt volt szükséges) hatalmas anyagi terhet rakott a városi lakos
ság vállaira. Az állandó háborúk és a harmincéves , majd az északi háborúk miatt meg
romlott értékesítési viszonyok közepette nehéz gazdasági helyzetbe került városi polgár
ság számára ezek a terhek már valóban elviselhetet lenekké váltak, a városok mind 
súlyosabb financiális gondokkal küszködtek, a X V I I I . századra pedig a független forrá
sok beszámolói szerint is hanyat lásnak indultak. 



A katonaság beszál lásolása a polgárok és a katonaság között i kapcsolatok tekinteté
ben igen terhesnek bizonyult, mivel a polgárok házaiba beköltöztetet t katonaság erősen 
irritálta a más szociális alapelveken működő polgárokat , valamint a városi tanácsokat is. 
Kassa esetében vannak adataink, hogy a városi tanács az ál landó darabontházak épí tésé
vel igyekezett megoldani az áldatlan állapotokat, de erre (részben) csak egy külön ka
szárnya épitésével lehetett volna megoldást találni. Ilyen épületek azonban Európában is 
csupán a X V I I . század közepétől jöt tek létre. Ennek előfeltételei azonban (megfelelő 
adórendszer , ál landó, lé tszámában nem változó, je lentős helyvál toztatásra nem késztetett 
helyőrség) a Magyar Kirá lyságban nem voltak meg. Ennek elmélet i alapjai szintén a 
X V I I . század első felében alakultak k i . A kereskedőcsaládból származó, ámde a 
X V I I . század első felében a kortársak előtt leginkább hadtudományi munkái ró l ismertté 
váló Joseph Fürt tenbach, U l m város építésze, általános architektúrával foglalkozó mun
kájában mind stratégiai okokból , mind pedig a város érdeke miatt fontosnak tartotta, 
hogy részben a kapuknál , részben a bástyákon külön kaszárnyákat építsenek. Elképzelé
sei szerint a városban szerteszét beszállásolt katonák nem képesek megfelelő hatékony
sággal védeni a várost, mivel veszély esetén gyülekezésük zavart okoz és csak igen las
san tudják őrhelyeiket e l fogla ln i . 1 4 5 A hadmérnöki tudását Itáliában megszerzett 
Fürt tenbach ezért azt ajánlotta, hogy a kapunál egy 80-150 főt befogadó erődöt, a 
védmüveken pedig a legénység illetve azok családjai részére kisebb kaszárnya je l legű 
házakat l é tes í t senek . 1 4 6 A spanyolországi Rojas lakói a X V I . század végén, Würzburg 
tanácsa pedig 1654-ben fordult hasonló javaslattal a rendekhez. 1 4 7 Ugyanilyen gondolat
ra a felső-magyarországi városokban mindössze a X V I I . század legvégén jutottak. Ekkor 
a leginkább kiszolgáltatott Kassa javasolta a többi városnak, hogy közösen lépjenek fel 
annak érdekében, hogy építsenek kaszárnyákat a városokban. A többiek azonban - felte
hetően financiális okok miatt - elutasították a javaslatot. 1 4 8 Amire ezekben az években 
nem volt lehetőség, az a Rákóczi-szabadságharc idején valósult meg Kassán, ahol a sze
pesi kamarai adminiszt ráció 1715-ben már az elkészült kaszárnya berendezéséhez kért 
pénz a Magyar Kamará tó l . 1729-ben pedig feltehetően ennek az épüle tnek a bővítését 
határozták e l . 1 4 9 

A katonaság azonban a mindenhol je l lemző társadalmi összetűzéseken kívül a X V I -
X V I I . század során állandó népességutánpótlást is jelentett a város számára, s a társadalmi 
beilleszkedés esélyei mindennaposak voltak. A X V I I . század utolsó harmadában és a 
X V I I I . század elején a magyarországi városok esetében ilyen jel legzetességekkel nem ta
lálkoztunk, de erre a beszállásolások jellege sem nyújtott lehetőséget. A korábbi társadalmi 
kapcsolatok újbóli létrejöttét és azok alapelemeit az európai jel legzetességekkel összeha
sonlítva a X V I I I . században, a felkelések és szabadságharcok megszűnését követően lehet
ne újra vizsgálni a fentebb, vázlatosan bemutatott, megváltozott viszonyok között. 

Zucker 1916.; Fürttenbach 1635. 9-11. o. Itáliai utazásairól első, és leghíresebb müvében számolt be 
kortársainak. Fürttenbach 1626. 
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1 4 7 Sicken 1983. 134. o.; Murioz 1989. 98-99. o. 
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István H. Németh 

T H E B I L L E T I N G S Y S T E M A N D I T S E F F E C T S O N 1 6 - 1 7 T H C E N T U R Y 
F R E E R O Y A L T O W N S I N T H E K I N G D O M O F H U N G A R Y 

Summary 

In the territory of the Kingdom of Hungary permanent army had been stationed from the 
middle of the 16th century, an obvious consequence of the anti-Ottoman defence system. Parts of 
this defence system at that time were the forts of Győr, Komárom, Érsekújvár (today: Nővé 
Zámky, Slovakia), Várasd (today: Varazdin, Croatia) and Kassa (today: Ko§ice, Slovakia). From 
the mid-16th century the inhabitants of these towns had to live together with a population different 
from them both in status and social conditions. It was first in Győr and Komárom, then in Érsekúj
vár and Várasd that the billeted soldiers reshaped the town. The majority of these towns' 
population was made up of soldiers and their families, and the military command adopted in many 
respects certain elements of the town's self-government. Thus a characteristic town-type of the 
Baroque period, the fort town or garrison town came into being in the territory of the Kingdom of 
Hungary; much earlier than in the towns of the nearby Holy Roman Empire. Similar development 



can be found in states where the country's international situation made it necessary to establish a 
defence system with permanent military force. 

In the case of Hungary two periods can be discerned, based on the ways of billeting and the 
changes in taxation. Prior 1670 the army encountered billeting-generated problems only in the 
abovementioned towns, after 1670 in every town and of course at any other inhabited location. The 
complete change in taxation - tax was set according to the size and composition of the troops 
stationing at a given place - , and the fact that garrisons were fdled with troops whose members on 
the long run did not secure themselves other means of living meant a great financial burden for the 
inhabitants of towns. During times of excessive billeting, necessitated by the uprisings and the 
liberation wars, paying the taxes plus tax collection put a heavy financial burden on a town's 
citizens. Saling conditions, worsened by constant warfare, the Thirty Years War then the Northern 
Wars, put town dwellers into a grave economic situation, making the billeting burdens unbearable 
for them, and confronting towns with great financial problems. 

Garrisons proved to be burdensome in terms of relations between town dwellers and soldiers, 
too. In the most important trading center in the north-eastern part of the Kingdom of Hungary, 
Kassa, a resolution to the evil conditions was sought in building permanent guardsmen houses, but 
to settle (partly) this problem separate barracks should have been put up. Such buildings however 
were not constructed in Europe until the mid-17th century. The prerequisites (appropriate tax 
system, permanent and fixed-strength garrisons that are not ordered to major displacement) were 
not given in Hungary; these conditions were attained from the first decades of the 18th century. 
Though social conflicts were omnipresent, military on the other hand provided a constant 
population supply for towns in the 16-17th centuries; chances of social integration were general. 
Such characteristics cannot be discerned at Hungarian towns in the last third of the 17th century 
and at the beginning of the 18th century, the nature of the billeting system did not make them 
possible. The revival of previous social connections, their basic components could be studied and 
compared to the European characteristics in the 18th century, after the uprisings and wars of 
independence, amongst the circumstances evolved in the changes discussed above. 

István H. Németh 

LE SYSTEME DES CANTONNEMENTS ET SES EFFETS 
SUR LES VILLES ROYALES LIBRES DU ROYAUME DE HONGRIE 

AUX 16E ET 17 ESIÉCLES 

Resume 

Des le milieu du 16е siécle, une armée permanente stationna déjá sur le territoire du Royaume 
de Hongrie, ce qui fiit la consequence evidente du Systeme de defense mis en place contre les Ot
tomans. Győr, Komárom, Érsekújvár, Várasd et Kassa firent partié de ce Systeme á partir de cetté 
période. D E S le milieu du 16е siécle, les habitants de ces villes devaient subir l'irruption et la pre
sence d'une population étrangére du point de vue social. Panni ces villes du Royaume de Hongrie, 
les troupes cantonnées transformérent la composition de la population de Győr situé non loin de 
Vienne, de Komárom et puis d'Érsekújvár, ainsi que celle de Várasd aux confins croato-slavons: la 
population se composa alors principalement de soldats et de leurs families, alors que le comman-
dement militaire reprit certains elements de la gestion autonome des villes. Sur le territoire du 
Royaume de Hongrie le développement des villes forestiéres et de gamison, type de ville caracté-
ristique de l'époque baroque, eut ainsi lieu beaueoup plus töt que dans les villes des provinces de 
l'Empire germano-romain proche. Le mérne processus se déroula également dans les Etats ou la si
tuation du pays exigea la mise en place d'un Systeme de defense avec cantonnement de troupes 
permanentes. 



Concernant la Hongrie, nous pouvons distinguer deux périodes selon le mode de cantonnement 
et la transformation du Systeme fiscal. Avant 1670 seules les villes mentionnées ci-avant furent 
confrontées aux problemes poses par le cantonnement des troupes, mais apres 1670 toutes les v i l 
les et également les autres communes du pays furent concernées. La transformation complete du 
Systeme fiscal - le taux de l'impöt fut fixe en fonction de l'effectif et de la composition des trou
pes stationnées dans la commune concernée - et le fait que les troupes de Campagne et leurs famil
ies envoyées dans les gamisons des villes n'étaient pas en mesure de se produire les vivres néces-
saires représentérent une charge financiére importante pour les habitants des villes. Le paiement 
des impóts et leur mode de perception (du aux insurrections et aux guerres de reconquete de terri-
toires) furent une charge énorme pour la population en raison des cantonnements excessifs. En 
consequence de la degradation des conditions de vente due aux guerres permanentes, á la guerre de 
trente ans et puis aux guerres nordiques, la bourgeoisie citadine se retrouva dans une situation pe
nible. Ses charges devinrent alors vraiment insupportables et les villes furent confrontées á des 
problemes financiers de plus en plus graves. 

Le cantonnement des soldats eut un effet néfaste sur les relations avec les habitants. Concer
nant Kassa, le plus important carrefour commercial dans le Nord-Est du Royaume de Hongrie, 
nous savons que Гаппее voulait remédier aux difficultés en construisant des logements perma-
nents pour ses troupes, mais seule la construction d'une caserne indépendante aurait pu (en partie) 
résoudre le probleme. Toutefois ce type de bätiment n'existait pas en Europe non plus avant le mi
lieu du 17° siécle. Mais au Royaume de Hongrie, les conditions (systeme fiscal adapté, garnisons 
aux effectifs permanents qui ne se déplacent pas beaucoup), qui auraient pu permettre la mise en 
place des casernes, n'existaient qu'á partir des premieres décennies du 18е siécle. Cependant, au-
delá des conflits sociaux qui étaient presents partout, les soldats contribuérent également au renou-
vellement de la population citadine et leur integration sociale fut chose courante. Dans le dernier 
tiers du 17е siécle et au début du 18е siécle, les villes de Hongrie n'avaient pas ces caractéristiques 
et ce, aussi du fait de la nature des cantonnements. On pourra examiner le renouveau et les ele
ments de base des relations sociales dans les conditions esquissées ci-avant en les comparant avec 
les caractéristiques européennes du 18е siécle aprés la période des insurrections et des guerres 
d'indépendance. 

István H. Németh 

DAS SYSTEM UND DIE WIRKUNG DER EINQUARTIERUNGEN 
IN DEN FREIEN KÖNIGSSTÄDTEN DES KÖNIGREICHS UNGARN 

ГМ 16-17. JAHRHUNDERT 

Resümee 

Auf dem Gebiet des Königreichs Ungarn war bereits ab Mitte es 16. Jahrhunderts ein ständiges 
Militär stationiert: eine eindeutige Folge des Verteidigungssystems gegen die Osmanen. Zu dieser 
Zeit wurden Györ (Raab), Komárom (Komorn), Érsekújvár (Neuhäusel), Várasd (Warasdin) und 
Kassa (Kaschau) zu den Mitgliedern des Verteidigungssystems. In diesen Städten musste die Be
völkerung ab Mitte des 16. Jahrhunderts bis zuletzt die Präsenz der zwischen sie eindringenden, 
sowohl im ständischen, als auch im gesellschaftlichen Sinne fremden Bevölkerung dulden. Von 
diesen Städten des Königreichs Ungarn wurde das Siedlungsbild im Falle der im Vorfeld von 
Wien liegenden Städte Győr, Komárom, später Érsekújvár, sowie im Falle von Várasd, das im 
kroatisch-slawonischen Grenzgebiet lag, von den einquartierten Soldaten geformt. Ein bedeutender 
Teil der Gesellschaft bestand aus Soldaten und ihren Familien, und die Militärführung übernahm 
aus zahlreicher Sicht bestimmte Elemente der städtischen Selbstverwaltung. Auf dem Gebiet des 
Königreichs Ungarn bildete sich auf diese Weise bereits zu dieser Zeit, viel früher als in den Städ
ten der auf dem Gebiet des Deutsch-römischen Reiches nahe liegenden Länder der charakteristi-



sehe Städtetyp des Barock, die Waldstadt, bzw. die Garnisonsstadt heraus. Einer ähnlichen Ent
wicklung begegnen wir in denjenigen Staaten, in denen es die außenpolitische Lage des Landes 
notwendig machte, dass ein Verteidigungssystem organisiert werden musste, in dem ein ständiges 
Heer stationiert war. 

Im Falle Ungarns können wir von zwei Epochen sprechen, die von der Art der Einquartierung 
und der Änderung des Steuersystems geformt wurde. Vor 1670 sahen sich nur die obigen Städte, 
nach 1670 sämtliche Städte des Landes, aber natürlich auch andere Siedlungen infolge der Prob
leme der Einquartierung mit dem Militär konfrontiert. Die vollständige Änderung des Steuersys
tems - die Höhe der Steuer wurde nun von der Stärke und Zusammensetzung der am entsprechen
den Ort stationierten Armee bestimmt - , sowie die Tatsache, dass die Garnisonen der Städte mit 
Feldtruppen aufgefüllt wurden, deren Mitglieder auf längere Sicht kein sonstiges Wirtschaften 
herausgebildet hatten, das ihr und das Fortkommen ihrer Familie gewährleistet hätte, bereiteten der 
Bevölkerung der Städte eine schwere finanzielle Last. Die Steuerzahlung und die Art ihrer Eintrei
bung bürdete nämlich infolge der Einquartierungen (die infolge der Aufstände und Rückerobe-
rungskriege sonst notwendig waren) der städtischen Bevölkerung eine riesige Last auf. Die Ver
kaufsverhältnisse, die sich infolge der ständig andauernden Kriege, des Dreißigjährigen Krieges 
und der Nordischen Kriege verschlechtert hatten, führten dazu, dass das Bürgertum in eine schwie
rige wirtschaftliche Situation gelangte, und dass diese Lasten für sie wahrlich unerträglich wurden; 
die Städte mussten mit immer schlimmeren finanziellen Problemen kämpfen. 

Die Einquartierung des Militärs erwies sich hinsichtlich der Beziehungen zwischen den Bür
gern und der Soldaten als äußert beschwerlich. Im Falle des bedeutendsten Handelszentrums des 
nordöstlichen Teils des Königreichs Ungarn, Kassa, wissen wir, dass man dort mit dem Bau von 
ständigen Trabantenhäusem die unseligen Umstände lösen wollte. Dies wäre jedoch (teilweise) 
nur mit dem Bau einer eigenen Kaserne zu lösen gewesen. Derartige Gebäude entstanden jedoch 
auch in Europa erst ab Mitte des 17. Jahrhunderts. Die Voraussetzungen dessen (entsprechendes 
Steuersystem, ständige Garnison mit unveränderter Stärke, die keine bedeutende Platzveränderung 
durchführen muss) bestanden jedoch im Königreich Ungarn nicht; sie wurden erst ab den ersten 
Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts erfüllt. Das Militär bedeutete aber neben den überall charakteris
tischen gesellschaftlichen Zusammenstößen im 16-17. Jahrhundert auch einen ständigen Bevölke
rungsnachschub für die Städte, die Chancen der gesellschaftlichen Eingliederung waren alltäglich. 
Im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts und Anfang des 18. Jahrhunderts sind derartige Eigenheiten 
nicht anzutreffen, aber dazu bot der Charakter der Einquartierungen auch keine Möglichkeit. Das 
erneute Entstehen der früheren gesellschaftlichen Beziehungen und deren Grundelemente könnte, 
verglichen mit den europäischen Charakteristika im 18. Jahrhundert, nach dem Schluss der Auf
stände und Freiheitskämpfe erneut untersucht werden, und zwar unter den oben skizzenhaft darge
legten veränderten Verhältnissen. 

Иштван X. Нем em 

СИСТЕМА РАСКВАРТИРОВАНИЯ И ЕЁ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
В СВОБОДНЫХ КОРОЛЕВСКИХ ГОРОДАХ ВЕНГЕРСКОГО КОРОЛЕВСТВА 

В X V I - X V I I ВЕКАХ 

Резюме 

На территории Венгерского Королевства уже начиная с середины X V I века постоянно 
дислоцировались воинские части,  что было единозначным следствием, вытекавшим  из  сло
жившейся системы обороны от Османской империи.  В состав этой оборонительной систе
мы в то  время вошли города Дьёр, Комаром, Эршекуйвар, Варажд  и  Кошице. Начиная с 
середины X V I века,  в  этих городах  до  наших дней жителям необходимо было выносить 
присутствие чужаков,  как в  сословном, так и  социальном смысле, проникших  в  среду 



населения городов. Среди этих городов Венгерского Королевства в городах Дьёр, Комаром, 
позднее Эршекуйвар, расположенных наиболее близко к Вене, а также на оконечной хор-
ватско-славонской территории города Варажд, расквартированные военнослужащие преоб
разовали облик поселений, значительную часть общества составили военнослужащие и 
члены их семей, а военное руководство во многих отношениях взяло на себя отдельные 
элементы городского самоуправления. На территории Венгерского Королевства таким обра
зом уже в те времена, гораздо раньше сложился характерный тип города эпохи барокко, 
лесной город или гарнизонный город, аналогично городам провинций, расположенных на 
ближних территориях Германско-Римской империи. Аналогичную эволюцию мы можем 
встретить и в тех государствах, где внешне-политическое положение страны сделало необ
ходимым создание такой оборонительной системы, в которой дислоцировались постоянные 
вооруженные силы. 

В случае Венгрии мы можем говорить о двух периодах, в которых определяющими были 
способ заселения и преобразование системы налогообложения. До  1670 года военно
служащие расквартировывались всего литшь в вышеперечисленных городах, но после  1670 
года с проблемой расквартирования военных столкнулись уже все города страны и, 
разумеется,  и другие населенные пункты. Полное преобразование системы налогообложе
ния, - величина налога определялась контингентом и качественным составом воинских 
частей,  дислоцировавшихся в данном населенном пункте,  - а также тот факт, что гарнизоны 
городов комплектовались такими полевыми войсками, члены семейств которых на длитель
ное время не могли создать и вести такую хозяйственную деятельность, которая могла бы 
обеспечить условия проживания для военнослужащих и их семей, что возлагало на 
городское население тяжелое финансовое бремя. Уплата налоговых податей и способы их 
выколачивания - вследствие чрезмерного расквартирования военных в городе (что было 
необходимо в целях подавления мятежей и ведения войн для отвоевания территорий) 
ложилось тияжелым бременем на плечи городского населения. Постоянные войны и 
тридцатилетняя война, затем северные войны окончательно затруднили отношения продажи 
и сбыта, вследствие чего горожане оказались действительно в тяжелом экономическом 
положении, города вынуждены были преодолевать все большие финансовые тяготы. 

Расквартирование военных оказалось весьма тяжелым бременем в отношениях между 
гражданским и военным населением. На примере города Кошице, наиболее важного торго
вого центра северо-востока Венгерского Королевства, известно, что жгучие проблемы жилья 
стремились разрешить путем строительства постоянных драбантовых домов, хотя в таком 
тяжелом положении следовало бы строить постоянные военные казармы, что было бы 
выходом также лишь отчасти. Подобные казарменные здания и в Европе стали создавать 
только с середины X V I I  века. Однако предпосылок для этого (соответствующая система 
налогообложения, постоянный, не меняющийся в численном составе и не меняющий своих 
мест дислокации воинский гарнизон) в Венгерском Королевстве не было. Эти условия 
осушществились лишь начиная с первых деятилетий  X V I I I века. Однако воинские части по
мимо общеизвестных повсюду социальных столкновений в  X V I - X V I I  веках означали по
стоянное пополнение городского населения, повседневно имелись шансы на социальное 
приспосабливание военных. В последней трети  X V I I века и в начале  X V I I I  в случае 
венгерских городов мы не встречались с такими характерными особенностями, но для этого 
не давал возможности и характер расквартирования. Новое создание ранее сложившихся 
общественных связей и их основные элементы в сопоставлении с европейскими харак
терными особенностями в  X V I I I веке можно вновь исследовать в выше охарактеризованных 
изменившихся условиях после прекращения восстаний и борьбы за свободу. 



PÁLFFY GÉZA 

A B A T T H Y Á N Y C S A L Á D A T Ö R Ö K E L L E N E S H A T Á R V É D E L E M B E N 
A X V I - X V I I . S Z Á Z A D B A N 

In memórián Othmar Pick! 
(1927-2008) 

Bevezetés: az eddigi kutatásokról* 

A Bat thyány család a magyar és az osztrák történeti kuta tásoknak köszönhe tően a 
legalaposabban ismert és vizsgált magyar arisztokrata famíliák közé tartozik. Erről szé
pen tanúskodnak az elmúlt évt izedekben Magyarországon és Burgenlandban megjelent 
monográf iák és forráskiadványok, újabban pedig tanulmányköte tek és kiállítási kataló
gusok. Ezek a Bat thyányak X V I - X V I I . századi birtokviszonyaira és uradalmaira, udvar
tartására és magánhadseregére , építkezéseire és könyvgyüj tésére , valamint művészet i 
reprezentációjára, horvát telepítéseire és rabtartására, továbbá ál talában a család műve
lődéstörténetére rendkívül értékes eredményeket tártak fel . 1 S noha mindezen munkák
ban az egyes családtagok tevékenységére számos kiváló adatot találunk, a família kora 
újkori politikai-katonai szerepe még jelentős mér tékben alapos kutatásra vár. Ez alól 
csupán a t e rmésze t tudományok patrónusa, I I I . Boldizsár és az egyik legismertebb család
tag, I . Á d á m újabban beha tóbban vizsgált pályái jelentenek örömteli kivétel t . 2 

Az alábbi összegzés ezt a munká t szeretné segíteni a Bat thyányak X V I - X V I I . századi 
szerepének bemuta tásával az oszmánok elleni határvédelemben. Erre azért is nagy szük
ség mutatkozik, mert a tekintélyes szakirodalomban az egyes családtagok katonai tiszt
ségeire vonatkozóan rendkívül sokféle és egymásnak gyakran e l len tmondó adatok és el
nevezések jelennek meg. E vizsgálat ugyanakkor lehetőséget kínál arra, hogy a Magyar 
Királyság X V I - X V I I . századi katonai igazgatásában és törökel lenes ha tárvédelmében 
bekövetkező leglényegesebb változásokat a magyar politikai-katonai elit e meghatározó 
családjának példáján követhessük nyomon. 

* A téma hazai és külföldi levéltárakban végzett kutatását az OTKA К 060 618 sz. kutatási programjának 
támogatása tette lehetővé. 

1 Ehelyütt terjedelmi okokból csak a legfontosabb monográfiákat, átfogóbb jellegű tanulmányokat, forrás
kiadványokat, tanulmánygyűjteményeket és katalógusokat idézhetjük. A birtokviszonyokra: Zimányi 1962a.; 
Zimányi 1962b.; Zimányi 1968.; Tóth I . Gy. 1992.; az udvartartásra: Kincses 2000.; Koltai 2000a.; Koltai 2006. 
és újabban Nagy Z. 2006. (főként Benda Borbála, Király Péter és Koltai András közleményei); a magánhadse
regre: Varga J. J. 1981.; Zimányi 1984.; az építkezésekre, könyvgyűjteményekre és művészeti reprezentációra: 
Koppány 1984.; Koltai 2002b.; Monok - Ötvös - Zvara 2004.; Buzási 2007.; Koltai 2008b.; a horvát telepíté
sekre: Pálffy - Pandzic - Tobler 1999. és Horváth 2005.; a rabtartásra: Varga J. J. 1991.; Pálffy 1997b.; Tóth 
H, 2002.; Dóri 2006.; Ladányi-Benedikt 2008.; Tarkó 2008., i l l . a fontosabb forráskiadványok: hányi 1942.; 
hányi 1943.; Szelestei 1988.; Szilasi 1989.; Lauter 1989.; hányi 1990.; Hegedűs - Papp 1991.; Kincses 1993., 
Tóth - Újváry - Varga - Zimányi 1998.; Koltai 2001.; Nagy-Tóth 2007.; hányi - Fazekas - Koltai 2008.; va
lamint újabban meghatározó jelentőségű katalógusok és tanulmánykötetek: Zsámbéky 2005,, Nagy Z. 2006.; 
Újváry 2006.; Újváry 2008.; a további irodalomra lásd még Koltai 2000b. 

2 Boldizsár: Barlay 1986. 183-238. o.; Monok - Ötvös - Zvara 2004.; Bobory 2005.; Bobory 2007.; 
Bobory 2009.; Ádám: Fazekas 1996.; Szilasi 1989.; Koltai 2000a.; Koltai 2002a.; Koltai 2002b.; Koltai 2005.; 
Fazekas 2007.; Koltai 2008a.; Koltai 2008b. 



Szlavóniából Nyugat-Magyarországra: 
korszak- és ,,határváltás" egy magyar arisztokrata család életében 

Bár a késő középkorban a Bat thyányakat „ős i" birtokaik Zala (például Kővágóörs -
Felsőörs) , Somogy (Atád) és Fejér megyékhez (maga a névadó Bat tyán falu is) kötöt ték, 3 

a család a X V . század elejétől, majd még inkább közepétől fokozatosan szerzett egyre je 
lentősebb birtokokat Szlavóniában (Zágráb, Kőrös és Várasd megyékben) is. 4 A Dráva 
és a Száva között fekvő ta r tománynak a Magyar Királyságon belül ekkor külön-
kormányzata volt, azaz a horvát és az osztrák történetírás gyakori állításával el lentétben 
ez idő tájt még nem alkotott a Horvát Királysággal és Dalmáciával együtt úgynevezet t 
„háromegy kirá lyságot" (horvátul hrvatska trojednica, németül dreieiniges Königreich).5  

A Bat thyányak a X V . század utolsó harmadától e lsősorban Kőrös megyében - az I . Bo l 
dizsár (1452-1520) királyi apród, majd kamarás által szerzett Greben várának, valamint 
Garignica, Kristallóc, Szvibovc, Mogor, Újudvar kastélyainak és egyéb kisebb uradal
maknak köszönhetően - emelkedtek fokozatosan a tar tomány legmódosabb , vagyoni 
szempontból már a mágnások alsó rétegét megközel í tő birtokosainak sorába. 

Ez mindenekelőt t azzal volt magyarázható , hogy Szlavónia egyik jeles, az újabb kuta
tások révén már alaposan ismert, korabeli birtokszerzője és köznemességének irányítója, 
az 1491-ben elhunyt Grebeni Hermanfi László vicebán, majd alnádor - nem lévén fiú
gyermekei - vejét (Ilona leánya férjét), Batthyány Boldizsárt fiává fogadta. 6 így Bold i 
zsár apósa és fogadott apja halála után, akinek a budai királyi udvarban említett tisztsé
geiben hosszú ideig szinte állandó „képviselője" volt, megszerezte kiterjedt és nagyobb
részt egy tömbben fekvő szlavóniai birtokait. Mive l pedig Boldizsár fia, I . Ferenc (1479-
1566) a kihalt Újlaky család birtokát, a nyugat-magyarországi Németújvár t (Vas megyé
ben) csak 1524-ben kapta I I . Lajos királytól , 7 a család a mohács i csatáig valójában sok
kal inkább számított megha tá rozó szlavóniai, mint szük ér te lemben vett magyarországi 
birtokosnak. Az itteni alapozás azután a família egész története szempont jából döntő je
lentőségű volt, hiszen megteremtette, de persze nem garantálta a lehetőségét annak, hogy 
a család a Magyar Királyság arisztokratái közé emelkedhessen. 

A szlavóniai nagyon tudatos családi birtok- és házassági poli t ika - amit j ó l jeleznek 
Boldizsár rokonainak házasságai a helyi szlavóniai elit vezetői családjaiból (Alapy, 
Bocskay, Kasztellánfy stb.) 8 - megmutatkozott a família vezetői által betöltött különféle 
katonai t isztségekben is. A Hunyadi Mátyás uralkodása alatt e lsősorban udvari, majd 
szlavón tar tományi szolgálatának köszönhetően felemelkedő Boldizsár ugyanis előbb 
több ízben a Magyar és a Horvát Királyság ütközőál lama, Bosznia kulcsának, Jajca vá
rának bánja (banus Jajcensis, 1493-1495, 1501-1502) volt . 9 Élete delelőjén ugyanakkor 

Rácz 2005. és újabban igen széles forrásbázisra építve Rácz 2009. 313-336. o. 
4 Uo. 336-350. o. 
5 Pálffy 2Ш. 20., 59-61. o. és Varga Sz. 2008a. 1080-1104. o. 
6 Pálosfalvi 2007. különösen 843-847., 851-863., 871-877. o., i l l . „Meg kell állapítani, hogy azon 

birtokegyüttes legnagyobb részét, amelyen később a Batthyányak szlavóniai befolyása alapult, Hermanfi Lász
ló szedegette szívós munkával össze." (871. o.), valamint Pálosfalvi 2008. 303-304., 310-312. o. 

7 Zimányi 1962a. 17. o. és Zimányi 1968. 14. o. 
о 

Rácz 2009. 354-355. o. (A család eddigi legpontosabb középkori genealógiájával.) 
9 Thallóczy-Horváth 1915. 96-159. o. passim és HBL 1. 531. o. 



közel egy évtizedre (1509-1517) Szlavónia vicebánja (vicebanus Scíavoniaé) lett , 1 0 sőt 
pályafutását Új laky Lőrinc oldalán alországbíróként {viceiudex curiae regiae) fejezte 
be." M i v e l az oszmánok portyái ez idő tájt már rendszeresen behatoltak a D r á v a - S z á v a 
közére, sőt ezen keresztül krajnai és stájer területekre is , 1 2 mindezek véde lmében az 
egymást váltó és gyakran távol lévő bánok (Kanizsai György, Both András , Ernuszt Já
nos, majd Perényi Imre és Beriszló Pé te r ) 1 3 mellett Ba t thyánynak - megha tá rozó bírás
kodási és közigazgatási teendői mellett - a törökök elleni védekezésben is egyre fonto-
sabb szerep jutott. Tisztéből adódóan ő volt a szlavóniai hátország véde lmének egyik 
tényleges szervezője, pontosabban egyik mindennapos ügyintézője. Szerepe ugyanakkor 
még a magyar ál lam teljes határvédelme szempontjából sem volt lebecsülendő. A késő 
középkori Magyar Kirá lyság védelmi rendszere ugyanis Hunyadi Mátyás 1470-es évek
beli reformjainak köszönhe tően há rom határzónára tagolódott: az Adriai- tengertől kelet 
felé haladva egyrészt a horvá t - sz lavón bánságra, másrészt az úgynevezet t alsó részek 
főkapitányságára, harmadrészt az erdélyi vajdaságra . 1 4 Bat thyány vicebán így a királyság 
védelmi rendszerének egy kisebb, ám meghatározó övezetének, a szlavóniai határvéde
lemnek a működte tésében já tszot t fontos szerepet. 

A szlavóniai „a lapozás" döntő mértékben hozzájárult ahhoz, hogy Boldizsár tehetsé
ges fia, I . Ferenc képes volt apja udvari és katonai karrierjét kiteljesíteni, majd az orszá
got irányító nagyurak közé emelkedni. 1 5 A budai királyi udvarban a t rónörökössel , a ké
sőbbi I I . Lajos királlyal együtt nevekedett, ahol 1514-ben már kamarás {cubicularius) 
vol t . 1 6 Mindez több szempontból meghatározta saját maga és családja későbbi sorsát. 
Egyrészt a szlavóniai j ó m ó d ú köznemes karrierje a t rónörökös t rónra lépését (1516) kö
vetően az udvarban felgyorsult: 1519-től már királyi pohárnokmes te r (magister pincer-
narum regni Hungáriáé, 1522-ig), majd rövid ideig lovászmester {magister agazonum, 
1522) is vo l t . 1 7 Bat thyány Ferenc így az ország úgynevezet t „igazi bá ró i " {veri barones 
regni), azaz legfőbb poli t ikai irányítói és arisztokratái közé lépett. Másrészt 1524 január
j ában feleséget is az udvarból választott magának, Habsburg Már ia királyné német ud
varhölgye, Katharina Schwetkovitsch (magyarosan Svetkovics Katalin) s zemé lyében . 1 8 

Hamarosan, nevezetesen 1525. március közepétől pedig Bat thyány már az ország har
madik főméltósága, Horvátország és Szlavónia bánja {banus Croatiae et Sclavoniae) 
lett . 1 9 E tisztség elnyeréséhez az alapot ugyanakkor nem csekély mér tékben apja tekinté
lyes szlavóniai birtokai és politikai-katonai szolgálatai teremtették meg. így Ferenc apjá-

Varga Sz. 2008b. 325-326. o, (Köszönöm Varga Szabolcsnak, hogy kéziratos értekezését használhattam.) 

" Bónis 1971. 358. o. 
1 2 További irodalommal Simoniti 1991. 5-23. o. és Voje 1996. 17-54. o., i l l . Toifl - Leitgeb 1991. 6-11. és 

33-41. o. 
1 3 A Jagelló-kori horvát-szlavón bánok eddigi legpontosabb archontológiája: Varga Sz. 2008b. 312-315. o. 
1 4 Szakály 1986. 43-49. o. és Pálffy 1996. 169-171. o. 
1 5 Batthyány kismonografikus életrajzának elkészítését Fazekas István bécsi levéltári delegátus tervezi. 
1 6 Fógel 1913. 66. o. 
[ 1 Fóget 1917. 55., 135. o. 
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1 9 Kinevezés, 1525. március 12., Buda: Dongó Gyárfás 1899. 317-318. o.: № . I . és  OSzK Kt. Fol. Lat. 95. 
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nál összességében nem csupán a társadalmi, hanem a politikai-katonai hierarchiában is egy 
nagy lépcsőfokkal feljebb lépett. A Magyar Királyság említett három határvédelmi öveze
tének egyike felett uralkodója nevében már teljes parancsnoki jogkörrel rendelkezett. 

Bat thyány Ferenc 1525-től ráadásul éppen azt a védelmi zónát irányította, amelyik 
Magyarország mellett a Ferdinánd osztrák főherceg kormányozta Krajna, Karintia és 
Stájerország véde lmében is egyre fontosabb szerepet játszott . A főherceg ezért sógora, 
I I . Lajos király kérésére 1521-től - s nem 1522-től, mint az osztrák történeti munkákban 
gyakran o lvasha tó 2 0 - már je lentősebb támogatást nyújtott a törökök elleni védekezés
hez. 2 1 A legveszélyeztetet tebb Krajna és Karintia rendjeinek zsoldján a köve tkező esz
tendőkben rendszeresen érkeztek osztrák csapatok a három osztrák ta r tomány védelme 
szempontjából leginkább veszélybe került Horvátország és Szlavónia megsegí tésére . Az 
osztrák, stájer, horvát és amerikai hadtörténetírás emiatt a horvá t - sz lavón bánságot a ké
sőbbi modern határőrvidékek szerves e lőzményének tekinti, sőt gyakran „osztrák" 
{österreichische Militär grenze, Austrian Military Border) vagy „horvát" {kroatische Mi
litärgrenze, vojna krajina и Hrvatskoj, hrvatska krajind) j e lzővel i l l e t i . 2 2 A Bat thyány 
Ferenc kormányozta , Mohács előtti horvá t -sz lavón bánságról а X I X . századi O s z t r á k -
Magyar Monarchia vagy а X X . századi osztrák és horvát nemze tá l l am sze l lemében k i 
dolgozott efféle terminológiák és koncepciók azonban meglehetősen távol ál lnak a való
ságtól. E védelmi övezet ugyanis 1526-ig egyér te lműen a Magyar Királyság, pontosab
ban Szent István birodalma, azaz a magyar -horvá t r eá lun ió 2 3 egyik fontos védőbástyája 
volt, még ha egyúttal az osztrák területeket is oltalmazta. 

Az újonnan feltárt adatok szerint Bat thyány Ferenc végül egészen 1533 nyaráig visel
te a báni t isztséget (1527-1528 fordulójától a horvát Ivan Karlovic-csal együ t t ) ; 2 4 kivéve 
azt közel fél esztendőt, amely 1527 júl iusi lemondása és 1528 január i újabb kinevezése 
között telt e l . 2 5 A mohács i ütközetet túlélt nagyúr ugyanis új uralkodója, I . Ferdinánd k i 
rály (1526-1564) pártján is betölthette a fontos katonai-politikai posztot. 2 6 Útja a fentiek 
ismeretében - rövid kivárás után, amit a két magyar király (Habsburg Ferdinánd és 
Szapolyai János) küzde lme közepet te említett lemondása is jelzett - ér thetően vezetett a 
Habsburg-dinasztiából származó, új magyar uralkodó és nem ellenfele, I . János király 
(1526-1540) táborába. Felesége és báni tiszte mellett Habsburg Ferdinánd támogatását erő
sítette a stájer határ szomszédságában fekvő új uradalma, Németújvár is. Ráadásul I . Ferdi
nánd nem maradt hűtlen befolyásos hívéhez. 1527-ben az alsó-ausztriai ha tárhoz közeli 
Rohonc és Szalónak (Vas vm.) várait és uradalmait adományozta Ba t thyánynak . 2 7 Ezzel 

Arnstadt 1969.; Rothenberg I960.; Rothenberg 1970. stb. 
2 1 Thallóczy-Hodinka 1903. 34-38. о.: № .  X X X V . és L X I I - L X X I I I . o.: № . 1-10. 
2 2 Arnstadt 1969.; Rothenberg I960.; Rothenberg 1970.; Militärgrenze 1973.; Militärgrenze 1982.; 

Pavlicevic 1984.; Käser 1997a.; Käser 1997b. 
2 3 A fogalomra: Engel 2001. és Pálffy 2008. 
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27 

Zimányi 1968. 15. o. 



tetemesen erősítette, sőt valójában csaknem véglegesítette a Magyar Királyság harmadik 
mél tóságának Habsburg-pár t iságát . 

Mindezek következtében nemcsak a Magyar Királyság, hanem a Bat thyány család 
történetében is új korszak kezdődött . Sőt talán még helyesebb, ha egyszerre korszak- és 
„határvál tásról" is beszélünk. Korszakváltásról , hiszen ettől kezdve a Bat thyány família 
németújvári ága a Habsburg-dinasztia vezette magyar á l lamban a X X . századig az arisz
tokrácia első vonalának és a magyar országgyűlés felsőházának tagja maradt. De egyút
tal amiatt is, hogy a módos szlavóniai köznemesi családból meghatá rozó magyarországi 
mágnásfamíl ia lett. Ez viszont egy különleges, ugyancsak évszázadokra kiható „határ
váltással" is együtt járt . Mive l Jajca 1528. eleji eleste miatt az oszmánok az elkövetkező 
esztendőkben a szlavóniai váruradalmakat portyáikkal egyre súlyosabban veszélyeztet
ték, ezért a korábbi t ö rök -magya r határ közeli birtokait a Bat thyány család osz t r ák 
magyar határ menti uradalmakra cserélte fel. 

Németújvár , Rohonc és Szalónak ezt követően hosszú időre a család legfontosabb re
zidenciái lettek. S noha az 1540-es évek közepén bekövetkező török megszá l l á suk ig 2 8 a 
szlavóniai uradalmak még a Bat thyányak bir tokában maradtak - amelyeket Ferenc uno
kaöccse, I I . Kristóf ( f i 570) igazgatott - , ezekben már az 1530-as évek közepén is min
dennapos veszély fenyegetett. Joggal írta 1538 júl iusának elején Svetkovics Katalin a 
Greben várában lakó Bat thyány Kristófnak: „Én azt tanácsolom, hogy sehová semmi
képpen ne menj, mert uram örökké haragudni és neheztelni kezd rád. Én sem veszem jó 
néven tőled, mert érted te magad, hogy nem szükséges most tenéked ilyen időben oda 
[értsd: Kristal lócra] já rnod , ahol minden bokorban félsz az e l l enség tő l . " 2 9 Mindezek is
meretében érthető igazán, miért vállalta fel komoly anyagi áldozatok árán is a Bat thyány 
család itteni horvát alattvalói szervezett kitelepítését újonnan szerzett nyugat-magyar
országi uradalmaiba. 3 0 A Bat thyányak határváltásának köve tkezményei így mind a mai 
napig megmutatkoznak Nyuga t -Magyarország és a X X . század elején létrejött új osztrák 
tar tomány, Burgenland nemzet iségi összetételén. 

A védettebb hátországban: a Batthyányak és a törökellenes küzdelem 1541 után 

A nyugat -magyarországi uradalmak megszerzése azzal a megha tá rozó következ
ménnyel is együtt jár t , hogy a Bat thyány család birtokai még a magyar királyi főváros 
(Buda) 1541. évi elvesztését követő félévszázadban is - amikorra az oszmánok a késő 
középkori Magyar Kirá lyság területének már 40 százalékát meghódí to t ták - a viszonylag 
biz tonságosabb hátországban feküdtek. Ennek ismeretében nem csodálkozhatunk azon, 
hogy ezekben az évt izedekben a família egyetlen tagja sem töltött be hosszabb ideig 
meghatározó katonai t isztséget. A Szigetvár elestének esztendejében (1566) elhunyt Bat
thyány Ferenc például a báni posztról való távozása után már sohasem viselt katonai 
méltóságot . 

Mazuran 1958. főként 93-113. o. 

Hegedűs - Papp 1991. 376. o.: № . 162. és  Pálffy - Pandzic - Tobler 1999. 86-87.: № . 42. o. 

Uo. passim és Breu 1970. 



Ennek ellenére a Habsburg Monarch iához csatlakozott Magyar Királyság új védelmi 
rendszerének kialakí tásában Bat thyány közvetve mégis komoly szerepet vállalt. Elsősor
ban annak köszönhetően, hogy Habsburg-hűsége, k iemelkedő politikai-katonai tapaszta
latai és országos befolyása miatt az 1540-1560-as években Ferdinánd király egyetlen 
olyan bizalmas magyar tanácsadója volt, aki bécsi vagy grazi tanácsadó útjai idején az 
udvari fizetőmestertöl (Hofzahlmeister) rendes, mégpedig tekintélyes napidíjban 
(Liefergeld) (havi számításban előbb 125, 1556-tól pedig 200 rajnai forintban) része
sült . 3 1 1556 márciusában például így vett részt a magyarországi határvédelmi rendszer 
megszervezésére összehívott egyik legfontosabb hadikonferencián B é c s b e n , 3 2 1543 ele
jén pedig Székely Lukáccsal ö iktatta be Zr inyi Miklóst első je len tősebb országos tiszt
ségébe, a horvá t - sz lavón báni posztra. 3 3 De tekintélyéről tanúskodot t az is, hogy a Ma
gyar Tanácsban (Consilium Hungaricum) gyakran adtak szavára, Miksa főherceg 1563. 
szeptemberi koronázási szertartásán Pozsonyban pedig - nádor nem lévén - rangidős 
nagyúrként és tanácsosként , bár idős kora miatt hordszékben hordva, ő vihette a Szent 
Koroná t . 3 4 

Az 1570-1580-as években a család feje I I I . Boldizsár (1537-1590), az említett I I . Kris
tóf fia lett. Elődeivel el lentétben ő meghatározó katonai t isztséggel nem dicsekedhetett, 
noha 1568 márciusától 1590. február 1-jei haláláig magyar királyi é tekfogómester 
(dapiferorum regalium magister) vo l t . 3 5 Szerény kivételnek pusz tán 1568 tavasza-kora 
nyara számított , amikor néhány hónapon át ideiglenesen ellátta a Fe lső-Magyarországon 
tar tózkodó Török Ferenc dunántúli kerületi főkapitány (partium Transdanubianarum 
supremus capitaneus, Kreisoberst/Kreisgeneral in Transdanubieri) tisztét, aki maga 
ajánlotta helyet tes í tésére . 3 6 így ekkor ő e poszton elsősorban a dunántúli vá rmegyék ne
mesi felkelő csapatainak és Török kerületi főkapitányi hadainak irányításáért volt fele
lős . 3 7 Sőt, bár erről nem tud az eddigi szakirodalom, 1581 szep temberében - Nádasdy 
Ferenc és Zrínyi György mellett - felmerült neve az akkor már évek óta üresedésben lé
vő kerületi generálisi t i sz tségre . 3 8 1 5 8 3 elején, majd 1584 nyarán pedig - több magyar 

ÖStA HKA HZAB Bd. 8. fol. 134-136. (1552-1553), Bd. 9. fol. 149 r"v, Bd. 10. fol. 171™ (1554), Bd. 
12, fol. 270-271. (1556), Bd. 13. fol. 106 r, fol. 147v., fol. 149™ (1557), Bd. 14. fol. 68 r (1558), Bd. 20. fol. 
521-523. (1565), vö. még ÖStA HHStA Hungarica AA Fasc. 90. Konv. B. fol. 28-31. (6.5.1565). 

3 2 ÖStA HHStA Hungarica AA Fasc. 76. Konv. A. fol. 40-55. és StLA Laa. A. Antiquum XIV. 
Sonderreihe Sch. 936. [Militärrechnungen] 1556, (unfoliert). 

3 3 Barabás 1898. 39. o.: № . X X I . 
3 4 Lásd például: Kovachich 1790. 19. o. és Krizko 1877. 38. o. 
3 5 Kinevezés, 1568. március 3.: OSzK Kt. Fol. Lat. 95. fol. 39™ és Iványi 1942. 123. o.: № . 218.; március 

3-tól kapta fizetését is: ÖStA H K A Fam.-Akten B-P 66. fol. 3. és ÖStA HKA HFU rote Nr. 52. 1587. Dez. 
fol. 166. 

3 6 Miksa király megbízza Batthyányi a tisztség ellátásával, 1568. március 29., Bécs: „ne autem per suam 
absentiam provinciáé nostrae Cisdanubianae quid detrimenti accidat, ex ipsius commendatione te, qui vices 
interim suas agas, clementer substituimus, tibique benigne praecipimus, ut administrandi istius capitaneatus 
officium subeas..." OSzK Kt. Fol. Lat. 95. fol. 39 v -40\ i l l . 1568. április 24. előtt „Battianij uram az én tisztem 
[t i . a dunántúli főkapitányság] gondviselését fölvette". Török Ferenc értesülése Batthyány általi helyettesítésé
ről április 24-én: MOL P 1314, Batthyány es. lt., Missiles № .  49551. Június 7-én Török már ismét főkapitányi 
székhelyén, Pápán tartózkodott. Uo. №.  49553. 

3 7 Vö. például ÖStA KA HKR Prot. Exp. Bd. 147. fol. 109. (április 28-30.), fol. 115. (május 17.) és Reg. 
Bd. 148. fol. 136. (május 17.) 
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OStA HHStA Hungarica Com. Fasc. 385. Konv. B. fol. 32. (szeptember 15.) és fol. 37. (szeptember 19.) 



nagyúr (Forgách Simon és Pálffy Miklós) mellett - még udvari hadi tanácsosnak is szóba 
kerül t . 3 9 E posztra viszont ténylegesen nem volt alkalmas, hiszen ez állandó bécsi bürok
ratikus munkát igényelt, amire Bat thyány - számos magyar, osztrák és cseh föúrtársához 
hason lóan 4 0 - nem volt hajlandó. Egykori bécsi és párizsi udvari szolgála ta 4 1 dacára 
ugyanis Boldizsár sokkal inkább vonzódot t a te rmésze t tudományokhoz , az a lk ímiához és 
a könyvgyüjtéshez, mint a mindennapos hadviseléshez vagy katonai igazgatási felada
tokhoz. 

A németújvári nagyúr az 1560-as évektől - külföldre vagy távolabbi magyarországi 
utakra - nem szívesen mozdult k i nyugat-dunántúli váraiból . 1566-ban az augsburgi b i 
rodalmi gyűlésről esküvője miatt még „igazoltan" távol tudott maradni, 1577 tavaszán 
ugyanakkor - hosszas húzódozás után - lojalitásának veszélybe kerülése miatt, valamint 
preszt ízs-okokból végül ott kellett lennie Miksa császár és király prágai t emetésén . 4 2 

Visszahúzódó magatar tása a korban annyira ismertté vált, hogy m é g a X V I I . század má
sodik felében is a következő árulkodó anekdotát emleget ték róla: „úgy vagyon Kegyel
mednek dolga, mint Bot tyány Boldizsárnak Maximil ián császárral , k i t vadászni hívatott, 
azzal mentette magát , nincs lova, lovat ígértek neki, azt mondotta, nincs nyerge, azt is 
ígértek, azután meg azt mondotta, nincsen saruja, azt is hogy ígértek, s válaszul adta, 
csodálja, nem veszi a császár eszében, hogy nincs kedve az vadásza thoz . " 4 3 

Ennek ellenére hiba lenne azt hinni, hogy az 1560-1580-as években Boldizsár ne vál
lalt volna aktív szerepet az oszmánok elleni küzdelemben. 1566 késő nyarán 160 lovasá
val vonult I I . Miksa császár győri táborába , 4 4 majd a következő évt izedekben olykor 
személyesen maga is, olykor pedig tekintélyes magánföldesúri ka tonasága számos du
nántúli és szlavóniai akcióban vett részt a kor neves magya r -ho rvá t főtisztjei, e lsősorban 
Nádasdy Ferenc, valamint sógora, Zrínyi György dunántúl i kerületi főkapitány és Veit 
von Hallegg vend (szlavón) végvidéki generális o lda lán . 4 5 Sőt, birtokai véde lme érdeké
ben ez idő tájt már a stájer rendekkel is egyre akt ívabban együ t tműködöt t , 4 6 á m alattvalói 
segítségével részt vállalt Kanizsa és a stájer támogatással újonnan emelt Bajcsavár vég-

1583: StLA Laa. A. Antiquum XIV. Sonderreihe Sch. 928. [Bauten; Batthyány] 1583.01.31., Vienna és 
1583.02.14., Németújvár; 1584: ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 176. fol. 6. és. Exp. Bd. 175. fol. 4. 

4 0 Pálffy 200%. 142-143. o. 
4 1 Koltai 2002b. 3-4. o.; Bobory 2007. 47-61. o.; Bobory 2009. 
4 2 1566: Iványi 1942. 120-122. o.: Nr. 211-212. és Bobory 2007. 61-70. o.; 1577: Pálffy 2005. 267-270. 

o. és Pálffy 2007b. 279-281. o. 
4 3 Fabó 1871.1., 194. o.: Nr. 171. 
4 4 / j r v á n ^ l 6 2 2 . 477. о. 
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Néhány példa: 1577, Szigetvár vidéki portya (Nádasdy és Batthyány): Kárpáti-Kravjánszky 1933. 229-
230. o.: № . 27.; 1578:  újabb portyaterv Szigetvár környékére (Zrínyi, Nádasdy és Batthyány): uo. 235. o.: № . 
52.; 1580, Szkander pozsegai bég portyája elleni közös védekezés (ugyanők és Hallegg): Pethő 1753. 127. o.; 
Iványi 1942. 129. o. № . 254-255. és  Pálffy 2002a. 943-944. o.; 1582, töröktől szerzett préda: Iványi 1942. 130. 
o. № . 263.; 1583,  betörés a török területekre (Nádasdy és Batthyány): Kárpáti-Kravjánszky 1933. 252-253. o.: 
№. 155-156.; 1586, közös fellépés a Lentitől északra, Csesztreg táján portyázó és nagy zsákmányt szerző török 
portyával a szemben (Zrínyi, Nádasdy és Batthyány): Jedlicska 1897. 280. o.: № . 402. és  Pálffy 2002a. 946. o.; 
1587, a neves kacorlaki ütközet kapcsán újabban (ugyanők és Hallegg): Ekler 2008., valamint vö. még Nagy L . 
1987. 124-149. o. passim. 

46 
StLA Laa. A. Antiquum ХГУ. Sonderreihe Sch. 928. [Bauten; Batthyány] és többségében ezen iratok 

alapján Roth 1971.; vö. még ÖStA KA IHKR Akten Vindica 1583. März №. 1. és 1585. Mai № . 1. 



várának erődítési munkála ta iban és ellátásában is . 4 7 Mindezek viszont annak ismeretében 
teljesen érthető lépések voltak, hogy - miként maga számolt be erről 1579 nyarán Bécs
ben - a törökök egyre gyakrabban portyáztak nyugat-magyarországi uradalmaiban, sőt 
az 1580-as években már magá t Németújvár mezővárosát is kiadták a szpáhiknak adózta
tás cé l jából . 4 8 

A Habsburg-udvar és a magyar rendek szolgálatában: 
II. Ferenc és utódai a Nyugat-Dunántúl védelmében 

Batthyány Boldizsár utódai számára Kanizsa várának 1600. évi eleste teljesen új 
helyzetet teremtett. Ennek következtében ugyanis a X V I . században még viszonylag tá
volabb, e lőbb Szigetvártól, majd Kanizsától keletre húzódó t ö r ö k - m a g y a r határ a Bat-
thyány-uradalmak közeli szomszédságába került. így ezután mind a megmaradt dunántú
l i területek, mind saját uradalmaik védelme miatt egyetlen vezető Bat thyány-családtag 
sem tehette meg azt, amit I . Ferenc vagy I I I . Boldizsár a viszonylag védet tebb hátor
szágban m é g megengedhetett magának. A família ettől kezdve hasonlóan aktív szerep
vállalásra kényszerül t az oszmánok elleni dunántúli véde lemben, mint a Zrínyi vagy a 
Nádasdy család tagjai az 1550-1590-es években muraközi , kanizsai és sárvári uradalma
ik megol ta lmazása é rdekében . 4 9 

Ezt a markáns váltást kiválóan jelezte, hogy Boldizsár fia, I I . Ferenc (1573-1625) -
aki ifjú kora dacára 1593-től királyi kapitányként már a századvég hosszú török háború
jában , a t izenöt éves hadakozásban (1591-1606) is rendszeresen részt vett 5 0 - 1600-
1601-ben meghatározó szerepet játszott azokon a tárgyalásokon, amelyek a teljesen 
újonnan lé t rehozandó úgynevezet t Kanizsával szembeni végvidéki főkapitányság vagy 
mint egykoron emleget ték a Kanizsa ellen vetett végházak rendszerének kiépítését készí
tették elő Bécsben , Schottwienben és Grazban. 5 1 Sőt, az ifjú nagyúr 1601-1602-ben már 
nemcsak tervezetekkel és tanácsokkal , hanem körmendi főkapitányként {Oberhaupt
mann zu Kermend) személyesen is fontos szerepet vállalt a ha tá rvéde lemben . 5 2 E tiszté
ben a bécsi Udvari Hadi tanács {Wiener Hofkriegsrat) utasí tásának megfelelően ugyan
akkor már számos kisebb-nagyobb, Vas és Zala megyében Körmendtő l délre fekvő vár 
(Szécsisziget, Lenti, Alsólendva, Csesztreg, Lövő, Szecsöd, Hol lós , Hídvég, Csákány, 
Szentpéter, Csörötnek) őrségének is parancsolhatott. Mindeközben a Rába-part i Sárvár 
vidékén a dunántúl i kerületi főkapitány (1598-1604), Nádasdy Ferenc látott el hasonló 

Iványi 1942. 123-132. o. passim, i l l . Bajcsavárra lásd: Kovács 2002. 
4 8 ÖStA HHStA Turcica Karton 39. Konv. 3. 1579 Juli fol. 247-248.; Hegyi, 1993. 105-106. o. és vö. még 

újabban általánosságban: Simon 2007. 
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Nádasdy Tamásra: Oze 1996. passim és Pálffy 1999. 109-119. o.; Zrínyi Györgyre: Stefanec 2001. fő
ként 78-1 И . о . ; Nádasdy Ferencre: Nagy L . 1987. 204-234. o. és Pálffy 1999. 214-220. o. 

5 0 1593: Istvánffy 1622. 607. és 612. o.; 1595: MOL P 1313, Batthyány es. lt., Memor. № . 651., 1598: uo. 
№. 662. és 1599: uo. № .  666. 

5 1 Simon 1997.; Pálffy 2000. 56-60. o. és újabban összegző jelleggel: Kelenik 2005. 
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Utasítás Batthyány részére a tisztségről, 1601. február L, Bécs: OStA KA HKR KI A LX. c. 4., vö. május 
15-én már „capitaneus Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Körmend et partium ei subiectarum "-ként em
lítik. MOL P 1314, Batthyány es. lt., Missiles, № . 32002.; 1602:  MOL P 1313, Batthyány es. lt., Memor. № . 
683. 



feladatokat, mégpedig Sárvár és a hozzá tartozó várak főkapitánya (Oberst der Festung 
Scharwar und derselben zugetanen neuen Ortßecken) c ímmel . О az ezekben a véghá
zakban szolgáló magyar, német és vallon lovas és gyalogos katonaság felett rendelkezett 
parancsnoki jogkör re l . 5 3 A Körmenden szerzett tapasztalatoknak azután meghatározó 
szerepük lehetett abban, hogy Batthyány hamarosan mindent megtett az uradalom meg
szerzéséért. Ez éveken át tartó küzdelem után végül 1605-ben s ikerül t . 5 4 Körmend és 
környéke ezt követően a család három legfontosabb rezidenciájának (Németújvár , Ro-
honc és Szalónak) előretolt törökellenes védőövezetévé vá l t . 5 5 

Batthyány Ferenc a Rába-part i település megszerzésekor azonban már hónapok óta -
az 1604. j anuár 4-én elhunyt Nádasdy Ferencet követve - e lőbb ideiglenesen megbízot t , 
majd rendes dunántúli kerületi főkapitány vol t . 5 6 E tisztét - többszöri lemondási kísérle
tet (1607, 1609) követően - végül 1609 őszéig töltött be. 5 7 Családjából ő volt az első, aki 
e fontos posztot már nem csak alkalmilag látta el. Kerületi generál isként ugyanakkor a 
határvédelem csupán egyik, méghozzá je lentékte lenebb részét el lenőrizhette. Az 1526 
utáni fél évszázadban ugyanis a bécsi hadvezetés és a magyar rendek különleges komp
romisszumaként - a kormányzat i dualizmus rendszerének megfelelve - a Magyar K i 
rályság új ha tá rvédelmének szervezete kettős jelleget öltött. Másként fogalmazva kétfajta 
főkapitányi t isztség alakult k i : a végvidéki és a kerületi generál isok (Grenzoberst, i l l . 
Kreisoberst) posztja. 5 8 Míg az előbbiek egy-egy úgynevezet t fővárból (Károlyváros , 
Várasd, Kanizsa, Győr, Érsekújvár és Kassa) az egyes határövezetek végvárait , azaz az 
úgynevezet t végvidéki főkapitányságokat (Grenzoberhauptmannschaft/Grenzgeneralat) 
irányították, az utóbbiak azonos területen és egyidejűleg egy-egy országrész (azaz kerü
let, latinul districtus, németül Kreis) vármegyéinek hadügyeit , e lsősorban a nemesi fel
kelést (insurrectio) és a rendek által megszavazott hadiadóból (died) fizetett főkapitányi 
kontingenseiket vezették. 

Sematikusan összegezve: míg a végvidéki generál isok elsősorban a Habsburg
dinasztiából kikerülő magyar királyok és a nevükben eljáró központ i hadügyi kormány
szerv, az Udvari Hadi tanács , addig a kerületi főkapitányok a magyar rendek hadügyi 
jogkörének le téteményesei voltak. A Dunántúlon elsősorban Bécs , Alsó-Auszt r ia és Stá
jerország véde lme miatt végül két végvidéki (a győri és a kanizsai, majd 1600 után a 
Kanizsával szembeni), illetve egy kerületi főkapitányi t isztség alakult k i . Ezt - a közpon
t i táj szemlélet korabeli e lvének megfe le lően 5 9 - Pozsonyból szemlélve dunántúl i főkapi
tányságnak titulálták, Bécsből vagy éppen Németújvárról c ímezve az iratokat ez viszont 

Bestallung Nádasdy részére tisztéről, 1600. december 19.: ÖStA KA Best. № .  671., i l l . engedelmességre 
intő levelek a magyar, német, vallon katonasághoz, uo. 

5 4 Tóthi. Gy. 1992. 17-19. o. 
5 5 Vö.Kelenik 1992.55-67.0. 
5 6 1605 első hónapjaiban ideiglenes kinevezéssel látta el a tisztséget: MOL P 1313, Batthyány es. lt., 

Memor.  № . 709. és № . 711.  (január),  № . 712-713/1.  (február),  № . 716.  (március),  № . 721.  (április) Rudolf k i 
rály 1605. április 28-án rendelte el Prágából Mátyás főhercegnek Batthyány beiktatását. ÖStA KA HKR Akten 
Exp. 1605. Juni  № . 163. 

5 7 1 607. évi lemondásaira: ÖStA K A HKR Prot. Exp. Bd. 217. fol. 211. (március 29.) és fol. 335. (novem
ber 19.), i l l . 1609. évi lemondására: Tóth 1992. 90-91. o.: № . 1177. 

5 8 Pálffy 1996. 192-199. o. és Pálffy 1999. 134-141. o. 
5 9 Bak 1997. 33-34.0. 



éppen fordítva történt, azaz „dunáninneni" kerületről és főkapitányságról beszél tek. Ez
zel kapcsolatban fontos felhívni a figyelmet arra, hogy mindezek ismeretében a szakiro
dalom azon állításai természetesen tévesek, melyek szerint Bat thyány Ferenc vagy utó
dai a dunántúli mellett megszerez ték a dunáninneni (azaz Pozsony megyétő l Gömör ig) 
terjedő kerület főkapitányi tisztét is. 

A magyar rendek tekintélyes ereje és országos befolyása miatt a kerületi generálisi 
posztokat - így a dunántúl i t is - csakis magyar nemességgel rendelkező arisztokraták 
tölthették be. Ez így volt Bat thyány I I . Ferenc előtt a X V I . század végén Zrínyi György 
(1574-1575 és 1582-1598) és Nádasdy Ferenc (1598-1604), majd őt követve 1609-től 
1618-ig e lőbb Széchy Tamás , utána pedig 1622-től 1633. évi haláláig N á d a s d y Pál ese
tében is . 6 0 

A magyar rendek késő középkori hadügyi hatásköre az Udvari Hadi tanács és a végvi
déki generalá tusok megszervezésével tetemesen csökkent . Ahhoz képest viszont, hogy a 
rendi hadiadóból a védelmi rendszer költségeinek csak bő tíz százalékát fedezhet ték, 6 1 a 
határvédelem helyi i rányításában betöltött szerepük igen tekintélyesnek nevezhető . M é g 
inkább igaz mindez annak ismeretében, hogy a végvidéki és kerületi generál isok posztját 
- a horvá t - sz lavón területeket kivéve - gyakran töltötték be egyidejűleg magyar arisz
tokraták. Ez a Dunántú lon a X V I . században például több alkalommal sikerült Zrínyi 
Györgynek, aki 1574-1575-ben és 1582—1590-ben egyszerre volt a kanizsai végvidék és 
a dunántúli kerület generá l i sa , 6 2 azaz egyszerre állt az uralkodó és a rendek szolgálatá
ban. Jóllehet a magyar és az osztrák történetírás ez ideig tú lnyomórész t összeférhetetlen
nek vélte az erős központosí tást az erős rendiséggel, együttes kialakulásukat az tehette 
lehetővé, hogy mindket tőben ugyanazok a magyar arisztokraták vállal tak elévülhetet len 
szerepet.63 

Ez a Bat thyány családból hosszabb időre elsőként I . Á d á m n a k (1610-1659) sikerült, 
noha birtokai véde lme miatt erre már apja, Ferenc is vágyott ; miként jó l jelezte ezt fent 
említett, ám csupán rövid ideig viselt körmendi főkapitányi tiszte. Csakhogy a protestáns 
nagyúrnak a század elején komoly riválisai akadtak a régió véde lmének irányításában 
szintén érdekelt , említett Széchy Tamás és Nádasdy Pál személyében, miközben feltétlen 
uralkodóhüségét - val lása mellett - a bécsi hadvezetés számára Bethlen Gábor erdélyi 
fejedelemhez való csat lakozása és a pártján betöltött dunántúli kerületi főkapitányi poszt 
(1620-1621) is megkérdőjé lezhetővé tette. 6 4 1605-1606-ban, a Bocskai-felkelés idején 
viszont még tántorí thatatlanul kitartott katolikus uralkodója hűségén, amelyben akkor v i 
selt kerületi generális posztja is meghatározó szerepet já tszhatot t . 6 5 (Utóbbira neve Széchy 
Tamás kerületi generális 1618. február 9-ei halála után ismét felmerült , 6 6 ám végül azt csak 
Bethlen pártján nyerte el.) Á d á m fia esetében ugyanakkor egészen más volt a helyzet. 

Pálffy 1997a. 269. o. 
6 1 Kenyeres 2003. 69-70., 92-97. o. 
6 2 Pálffy 1997a. 269. és 279.0. 
6 3 Pálffy 2008. 2 7 1 , 279-282. és 360-364. o. 
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Koltai 2002b. 14-15. o.; Illik 2006.; vö. még például OStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 244. fol. 236. és 
MOL P 1322, Batthyány cs. l t . Föld. fam. № . 140-260. (46.  csomó) passim. 

6 5 Dominkovits 2006. 48-51. o. 
6 6 MOL P 1313, Batthyány es. lt., Memor. № . 914. (1618. december 20.) 



1633. november 15-én szinte kísértetiesen hasonló körü lmények között nyerte el mind a 
Kanizsával szembeni végvidéki , mind a dunántúli kerületi főkapitányi posztot, mint egy
koron felmenője, I . Ferenc 1525-ben a horvát -sz lavón bánságot . 

Egyrészt Á d á m 1630-tól ugyanúgy az uralkodói udvarban szolgált , mégped ig több 
esztendőn át valódi kamarásként (wirklicher Kämmerer),67 mint nagy elődje, csak persze 
már nem Budán a királyi, hanem a bécsi császári udvarban. Másrész t innen választott fe
leséget, ugyancsak egy udvarhölgy (Hofdame), Aurora Katherina Formentini személyé
ben, akivel esküvőjét 1632. február elején egyenesen a bécsi Hofkap el lében tartotta. 6 8 

Udvarhüségét 1629. évi katol izá lása , 6 9 majd 1630. augusztus 16-án szerzett magyar grófi 
címe szintén garantá l ta . 7 0 S persze többen támogat ták őt a t isztség e lnyerésében a ma
gyar poli t ikai elitből is, mint például a bányavidéki végvidéki és dunáninneni kerületi 
főkapitány (1626-1644), Pálffy Is tván. 7 1 

Batthyány Á d á m két főkapitányi t isztségére külön-külön utasítást kapott. Bár mind
kettőt az Udvari Hadi tanács kancelláriáján állították k i , a végvidéki generálisi német , a 
kerületi főkapitányi pedig a Magyar Királyság „hivatalos nyelvén" , latinul szó l t . 7 2 Sőt, a 
frissen kinevezett főtiszt két utasítására külön-külön tett esküt (iuramentum instructio-
nis),72 az előbbire német , az utóbbira latin nyelven (lásd a Függelék I—II . dokumentu
mát) . Külön érdekességként tarthatjuk számon, hogy Bat thyány mindkét utasításáról -
eddigi ismereteink szerint egyedülál ló módon főkapitánytársai közül - magyar nyelvű, 
bár nem szöveghű, hanem a kor szokásainak megfelelő, tartalmi fordítást készí t tetet t . 7 4 

Mindezek dacára 1633. novemberi kinevezése még nem végleges, csupán átmeneti jel le
gű volt, azaz beiktatására - feltételezhetően részben poli t ikai , részben anyagi okokból -
ekkor még nem került sor. 7 5 

A fiatal magyar arisztokrata ennek ellenére 1633 végén a Délnyugat -Dunántú l és 
egyúttal a Habsburg Monarchia központi területeinek véde lmében igen megha tá rozó sze
rephez jutott. Ezzel egyidejűleg 1633 novemberétől kinevezett magyar tanácsos , 1640 
elejétől pedig magyar királyi étekfogómester (dapiferorum regalium magister), azaz 

Konvenció Batthyányval tisztéről, 1630. június 20.: MOL P 1313, Batthyány es. lt., Memor. № . 1002/A. 
és ÖStA HHStA OKäA Reihe F. С 1. fol. 16.; i l l . újabban részletesen Koltai 2002a. 57-62. o. 

6 8 Uo. 82-66. o.; Koltai 2002b. 37-43. o. és Doerr 1901. 8. o.: №. 209. 
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Fazekas 2007. és Iványi - Fazekas - Koltai 2008. 100-110. o. 
7 0 MOL P 1313, Batthyány es. lt., Majorátus Lad. 27. № . 49.;  MOL A 57, Vol. 7. pp. 961-962. és OSzK 

Kt. Fol. Lat. 95. fol. 55 v-58 r , vö. még Iványi 1943. 17. o.: № . 4. 
7 1 MOL E 144, M K A Történelmi emlékek, Belügy, 1. doboz fol. 887-888. (1633. október 29., Érsekújvár) 
72 

„ Gräniczobrister gegen Canischa werts ", i l l . „partium regni Hungáriáé Cisdanubianarum supremus 
capitaneus" ÖStA KA HKR K1A IX. c. 9. és MOL P 1315, Batthyány es. lt., Batthyány I . Ádám, Másolati 
könyv b., pp. 58-63. és pp. 53-57., vö. még ÖStA KA Best. Prot. Bd. 1. 1633. fol. 9. Talán nem érdektelen 
megjegyezni, hogy a két utasítás megtalálása bő egy évtizeddel ezelőtt alapvető segítséget nyújtott számunkra 
ahhoz, hogy a törökellenes határvédelmi rendszer két főkapitányos struktúráját felfedezhessük. 
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A fogalomra újabban: Pálffy 2008. 173. o. 
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MOL P 1315, Batthyány es. lt., Batthyány I . Adám, Másolati könyv b., pp. 48-52. és pp. 64-68. Kiadása 

készülő végvári oklevéltárunkban fog szerepelni. Pálffy Géza: „Az jó hírért, névért s az szép tisztességért" Ok
levéltár a végvári katonaság történetéhez (16-17. század). Budapest, 2009. (Kézirat.) 
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1634-ben, majd 1636-ban ezért sürgette mielőbbi beiktatását a főkapitány. MOL P 1315, Batthyány cs. 
lt., Batthyány I . Ádám, 1634: № . 11.  (dátum nélkül, de 1634. március 14. előtt kelt fogalmazvány) és 1636: № . 
23. és № . 27.  (Dátum nélkül, fogalmazvány.) 



t isztségviselő báró és országos főméltóság is lett . 7 6 Az udvari és a magyarországi pol i t i 
kai-katonai karrier az egyik leggazdagabb magyar arisztokratánál így vált összeegyeztet-
hetővé. Számos X V I - X V I I . századi magyar -horvá t mágnás társához hasonlóan így ő is 
egyszerre lehetett a Habsburg Monarchia és a Magyar Királyság, illetve az idegen ural
kodó és a magyar rendek érdekeinek, másként fogalmazva a lojalitás és a hazafiság kö
zös képvise lő je . 7 7 

A Batthyányak évszázada: örökletes főkapitányi tisztségek a Dunántúlon 

Batthyány Á d á m végül közel negyedszázadon át többnyire eredményesen töltötte be 
mindkét főkapitányi posztját, és felmenőihez hasonlóan többször vett részt személyesen a 
török területekre vezetett portyákban vagy éppen az ellenük való védekezésben . 7 8 S noha 
az oszmánok mindennapos betöréseinek természetesen ő sem tudott gátat ve tn i , 7 9 az irá
nyítása alatt egyesült k i rá ly i - rendi és végvár i -vármegye i ha tá rvéde lem mégis valamivel 
ha tékonyabban működöt t , mint az öt megelőző évt izedekben, amikor részben külön 
nagyurak irányították azokat. 

Mindez a magyar arisztokratának is igen sokat hozott. 1637 késő nyarától ugyanis -
amikor újabb, immáron végleges kinevezésére (április 24.), majd Pálffy Pál kamarae lnök 
vezetésével beiktatására (augusztus 15 körül) sor kerü l t 8 0 - kerületi főkapitányi kontin
gense (150 lovas és 100 gyalogos) már nem Sárvárott, hanem K ö r m e n d e n á l lomáso
zott. 8 1 (Ekkor ismét kibocsátott utas í tásaira 8 2 újra - ezúttal azonban már csupán egy kö
zös, latin nyelvű - esküt kellett tennie Bécsben. Lásd a Függelék I I I . dokumentumát . ) Ez 
nem jelentett mást , minthogy a Bat thyány-uradalmak védelmére - saját tekintélyes ma
gánhadserege mel lé - a nagyúrnak rendi fizetésű katonaságot is sikerült biztosítania, 
amelyet az egykorú források az „ország lovasai"-ként és az „ország gyalogjai "-ként 

Kinevezés, 1633. nov. 12.: OSzK Kt. Fol. Lat. 95. fol. 58 v-59 r , i l l . szintén kinevezés, 1640. január 15.: 
MOL P 1313, Batthyány es. lt., Majorátus Lad. 27. № . 51. és  OSzK Kt. Fol. Lat. 95. fol. 59 r-60 r „Az 
baronatussághoz való collatió"-t azonban csak június 10-én küldte meg Lászlóffy Pál, a Magyar Udvari Kan
cellária regisztrátora Batthyánynak. Koltai 2008a. 98. o. 

77 
Számos példa: Pálffy 2008. passim, i l l . a Zrínyiek kapcsán újabban: Pálffy 2007a. 

78 
Tevékenységére - főként különféle esettanulmányok formájában - gazdag irodalom áll rendelkezésre. 

Az 1-2. jegyzetben idézett közlemények és Takáts Sándor számos munkája mellett a teljesség igénye nélkül 
kiemelendő: Iványi 1958.; Müller 1978.; Fenyvesi 1985.; Kelenik 1995. 

7 9 Vö. Illik 2008. 
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Az Udvari Haditanács utasítása Pálffy Pál és Georg Adolf Garnich fömustramester részére Batthyány 
beiktatására, 1637. augusztus 4.: ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 278. fol. 147.; a beiktatás augusztus 21. előtt 
megtörtént, hiszen Lippay György ekkor a következőt írta Batthyánynak: „Pálffi Pál uram levelét vévén értet
tem, hogy kegyelmedet az generálisságban szerencsésen installálta volna." Tusor 1994. I I . , 52. o.: № . 15. (Kö
szönöm Tusor Péternek, hogy kéziratos munkáját rendelkezésemre bocsátotta.), i l l . Pálffy jelentése a kanizsai 
főkapitányság katonaságának fizetéséről és Batthyány beiktatásáról az Udvari Kamarához: ÖStA HKA Prot, 
der Hofkammer Exp. Bd. 762. fol. 546., vö. még MOL P 1315, Batthyány es. lt., Batthyány I . Ádám, 1637: № . 
30-31. (1637. augusztus 29., Rohonc.) 

8 1 MOL P 1322, Batthyány es. lt.. Föld. fam. №. 327., № . 432., vö. még Kelenik 1995. 
1637. április 24., Bécs: ÓStA KA HKR K1A IX. c. 9. (fogalmazvány); M O L P 1313, Batthyány es. lt., 

Memor.  № .  1004/a-b. (eredeti) és MOL P 1315, Batthyány es. lt., Batthyány I . Ádám, Másolati könyv b., pp. 
43-47. és pp. 39^12. (másolat) 



emlegettek. 8 3 Ez persze nem volt másként elődei esetében sem. Zrínyi György a X V I . 
század végén a Muraköz véde lmében Kanizsán ál lomásoztat ta a főkapitányi kontingenst, 
az 1620-as években pedig Nádasdy Pál - Bat thyányhoz hasonlóan - már saját várában, 
az ugyancsak Rába-part i Sárvárot t . 8 4 

Az Udvari Hadi tanács és a Bat thyány család e különleges „egyezsége" Á d á m 1659. 
évi halálával nem ért véget. A magyar arisztokrata ugyanis 1655. március elején azt kér
te uralkodójától , hogy halála után Kristóf fia viselhesse főkapitányi t isz tségei t . 8 5 Törek
vését hamarosan siker koronázta. Március 18-án ugyanis I . Lipót - tekintettel Batthy
ánynak uralkodója és hazája iránti szolgálataira („servitia erga Suam Maiestatem et 
Pátriámpraestita") - a Hadi tanács kancelláriája által kibocsátott leiratában beleegyezé
sét adta abba, hogy halála után előbb elsőszülött fia, I I I . Kristóf (1637-1687), majd őt 
követve kisebb fia, I . Pál (1639-1674) örökölhesse mindkét főkapitányi posztját (lásd a 
Függelék I V . dokumentumát ) . Ezt a generális október 8-án Németújvárról kelt levelében 
köszönte meg uralkodójának, további hűséges szolgálatairól biztosítva mind őt, mind az 
Osztrák Házat (mint az irat fogalmazott: Augustissima domus Austriaca), mely alatt ez 
esetben természetesen az Európa-szerte Casa de Austriának nevezett Habsburg-dinasztia 
osztrák ága ér tendő (lásd a Függelék V . dokumentumát) . 

Bat thyány Á d á m 1659. március 15-i halálát követően az egyezség gyorsan valóra 
vált. Április 7-én Kris tóf már esküt tett főkapitányi utasításaira, és Bécsben kiállították 
végvidéki és kerületi generálisi katonasága számára a szokásos engede lmességre intő le
veleket (Gehorsambrief/litterae obedientionales) i s . 8 6 Sőt, 1663 őszén a nagy török há
borúban Kristófnak a nála mintegy másfél évtizeddel idősebb, igen ambic iózus Nádasdy 
Ferenc országbíróval (1655-1670) szemben is sikerült megőr iznie posztját és főkapitá
nyi ha tásköré t . 8 7 A magá t törökellenes védelem oszlopaként feltüntető N á d a s d y 8 8 csupán 
1664 legelején tudta elérni, hogy Wesselényi Ferenc nádorral különleges módon meg
egyezve a nádor országos főkapitányi (supremus capitaneus regni) hatáskörét megsze
rezze, és így néhány hónapra a kerületi generális Bat thyány felettese lehessen.8 9 

1683 nyarán viszont a Bécs elleni oszmán hadjárat idején beköve tkező végveszé lyben 
és az óriási el lenséges túlerő közepette Bat thyány Kristóf fiával, I I . Á d á m m a l (1662-
1703) együtt átállt a Thököly Imre kuruc hadai támogat ta törökök oldalára, majd katoná
ival némi rablást tett Kelet-Stájerországban. így szerencséje volt, hogy a császári-királyi 

Varga J. J. 1981. 24-25. o. és MOL P 1322, Batthyány es. lt., Föld. fam. № .  passim. 
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Lásd például Zrínyi, 1582: Pálffy 1995. 171. o. és 1588: Archiv GNM Nürnberg, WF Siebenbürgen ZR 
7657. fol. 75. és fol. 80.; Nádasdy, 1625-1627: ÖStA HKA HFU rote Nr. 130. 1626. Juli fol. 54-59., Sárvár és 
MOL E 211, M K A Lymbus, Series I I . Tétel 26. fol. 507-513. 
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„dignetur ex innata sua dementia officia generalatus et supremi capitaneatus mei (quibuis modo fungor) 
post obitum meum filio meo maioris natu, Christophoro de Batthyán benigne conferre..." MOL P 1315, Bat
thyány es. lt., Batthyány I . Ádám, 1655: № . 726.  (dátum nélkül, fogalmazvány), vö. ÖStA KA HKR Prot. Exp. 
Bd. 311. fol. 86. 

8 6 Utasítása, 1659. április 7.: MOL P 1313, Batthyány es. lt., Memor. № . 1067.;  esküje utasítására, április 
7.: ÖStA KA Best. № . 1623.; az  engedelmességre intő levelek, április 7.: uo. és OSzK Kt. Fol. Lat. 95. fol. 63'" 
v ; fizetését május 23-ától kapta: ÖStA HKA Prot, der Hofkammer Reg. Bd. 855. fol. 325. 

8 7 Pálffy 2007c, főként 268-282. о. 
8 8 Buzási 2005. 
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Torna 2005, 146-152. о. (Köszönöm Torna Katalinnak, hogy kéziratos disszertációját használhattam,) 



hadak Kahlenbergnél megkezdődő sikeres el lentámadása idején, szeptember közepén 
csapataival az elsők között tért vissza a magyar uralkodó hűségére . Emiatt számos nagy
úrhoz hasonlóan 1684 februárjában fiával ö is kegyelmet kapott. 9 0 Átállását ennek elle
nére az udvarban és a Hadi tanácsban nehezen feledték. Visszapártolása dacára 1683 ok
tóberében felfüggesztették főkapitányi t isztségeiből , 9 1 a Kanizsa elleni végeket pedig 
ideiglenesen a győri főkapi tánysághoz rendelték, nevezetesen az ott ténylegesen szolgáló 
és 1683-ban is mindvégig kitartó Esterházy János győri vicegenerál is (1655-1691) igaz
gatása alá. Generál is i posztjait Bat thyány végül csupán a keresztény e l lentámadás első 
komolyabb sikerei után, 1684. június végén nyerte vissza - miként erről Bécsből termé
szetesen az érintett Esterházy Jánost is értesítették (lásd a Függelék V I . dokumentumát ) . 

Mindezek dacára a két főkapitányi poszt továbbörökítése majdnem hasonlóan történt 
Kristóf fia, I I . Á d á m esetében is. Különbséget pusztán az jelentett, hogy Kris tóf generá
lis - 1684. évi meghurcol ta tása után, többek (köztük Esterházy Pál nádor) „biztatására" 
nyilván jobbnak látva visszavonulását és tisztségei á tengedését f iának 9 2 - valamikor 
1685. március közepe előtt maga mondott le katonai poszt ja i ról . 9 3 Azok átörökítését v i 
szont még 1682 elején, azaz 1683 nyári „árulását" megelőzően, kérte fiának, amelybe I . L i 
pót 1682. február 24-én 9 4 kibocsátott haditanácsi leiratában beleegyezett, csaknem szó 
szerint megisméte lve az 1655. tavaszi okiratot (lásd a Függelék V I I . dokumentumát ) . Az 
Udvari Hadi tanács kancelláriáján tehát pusztán előkeresték az 1655. évi ura lkodói enge
délyt (vagy esetleg maga Bat thyány nyújtotta be másolatát Bécsben) , majd a néhány 
szükséges helyen módosí to t ták annak szövegét. 

Mindezeknek köszönhetően Kristóf elsőszülött utóda, ifjabb Á d á m 1685. március 15-
től, azaz csaknem kereken két esztendővel apja halála (1687. március 6.) előtt, elnyerhet
te annak katonai mél tósága i t . 9 5 Mive l pedig Kanizsa 1690. áprilisi visszafoglalását köve
tően Á d á m a kanizsai főkapitányi posztot is megkapta - amelynek köszönhetően a Kani
zsával szembeni végházak története fokozatosan véget ért - , ez összességében azt jelen
tette, hogy a famíliának 1633-tól egészen I I . Á d á m haláláig (1703. augusztus 26.) a 
Dunántúlon sikerült örökí thetővé, másként fogalmazva családi örökséggé tenni a török
ellenes magyarországi ha tárvédelem egy meghatározó szeletének irányítását. Nevezete
sen azt a két tisztséget, amelynek betöltőit ez idő tájt - a mai Dunántúlról szemlélve -
magyarul „Magyarország Duna innenső részeinek és Kanizsa ellen vetett végvárainak 
főgenerális kapitánya "-ként emlegettek. 9 6 Mindezek ismeretében nem csodálkozhatunk, 
hogy a neves német hadmérnök , Mart in Stier (1620-1669) 1661-ben készült , t izenkét la-

Mindezekre újabb kutatások alapján részletesen: Varga J. J. 2001. és Varga J. J. 2007. 120-126. és 
218-224. o. 

9 1 ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 367. fol. 557. (október), fol. 664. (november) és fol. 668. (december) 
9 2 Vö. Varga J. J. 2007. 223. o. és MOL P 1313, Batthyány es. lt., Memor. № .  1303/1. 
9 3 ÖStA KA Best. № . 2357. és SNA  Esterházy cseszneki ág lt., Kart. 43. Pallium I . fol. 175-176. 1685 ele

jén azonban még biztosan ellátta tisztét, hiszen ekkor többek között különféle tisztségekre tett rendszeres javas
latokat a Haditanácsnak. ÖStA KA HKR Prot. Exp. Bd. 370. fol. 4., fol. 21., fol. 90., fol. 156. stb. Ez utóbbi 
bécsi Hadilevéltárbeli adatokat Oross Andrásnak köszönöm. 

94 
Feltéve persze, ha a Függelékben közölt XIX. századi másolatban az évszám helyes. Mivel azonban ab

ban a secundo szót betűvel írta ki a család egykori levéltárosa, így valószínűleg nem tévesztett. 
9 5 Számos irattal: ÖStA KA Best. № . 1623. és № . 2357.,  i l l . OSzK Kt. Fol. Lat. 95. fol. 68 r _ v 

9 6 Például MOL P 235, Gersei Pethö es. lt., Memor. № . 12. (1686.  július 17., Rohonc.) 



pos Magyarország- térképe a Kanizsával szembeni végeket - régies németséggel - egye
nesen „Pattianische Granitz Plätze "-nek nevezte. 9 7 

Mindez még a Magyar Királyság X V I - X V I I . századi teljes magya r -ho rvá t határvé
delmének ismeretében is unikumnak számított. Arra számos pé lda akadt, hogy ugyanab
ból a magyar (Csáky, Erdödy, Esterházy, Nádasdy, Pálffy), horvát (Draskovic/Drasko
vics, Zrinski /Zrínyi) , alsó-ausztriai (Teufel), krajnai (Auersperg, Lenkovitsch), stájer 
(Herberstein, Trauttmansdorff) vagy éppen német (Mansfeld) arisztokrata famíliából 
többen is viseljenek akár ugyanazon végvidéken vagy kerületben, főkapitányi posztot. 9 8 

Családon belüli , mégpedig az elsőszülött fiú általi továbbörökí tésre , ráadásul egyszerre 
két főkapitányi t isztség esetében, eddigi ismereteink szerint még apa és fiú között sem 
akadt hasonló eset. M é g a legjelentősebb horvá t -sz lavón nagyúri csa ládok (Draskovics, 
Erdödy, Zrínyi) sem voltak képesek ennek elérésére, m é g a valamivel kisebb katonai ha
táskörrel rendelkező báni mél tóság esetében sem. 

Mindezek összességében kiválóan je lezték a Bat thyány család hatalmas befolyását a 
Nyugat -Dunántú lon , amellyel ez idő tájt csak a Nádasdyak és az Es terházyak veteked
hettek, és persze - mint az 1663-1664. évi események kapcsán láthattuk - vetekedtek is. 
Á m egyúttal szemléletesen mutatták annak a különleges kompromisszumnak a szilárd
ságát, amely a magyar arisztokrata família és az idegen tanácsosok vezette Hadi tanács 
között a császárváros és délkeleti vidéke véde lmének biztosítása érdekében a X V I I . szá
zad közepére létrejött. 

Kitekintés: szimbolikus visszatérés Szlavóniába 

Magyarország 1683-ban megkezdődő felszabadítása részben ugyan visszavezette a 
Batthyány családot Szlavóniába, a visszatérés mégis csupán szimbolikus volt. Erdödy 
Miklós bán (1670/78-1693) halála után Batthyány I I . Á d á m kanizsai főkapitány - Kani 
zsával szembeni végvidéki generálisi tevékenységének, valamint Kanizsa és Székesfe
hérvár blokádjaiban, Buda visszavételében és egyéb csatákban tanúsított szolgálataira 
tekintettel - 1693 júl iusától egyúttal horvá t -sz lavón bán, illetve a Kulpa és az Una menti 
báni végek főkapitánya is lett . 9 9 Új tiszte mellett kanizsai főkapitányi és dunántúli kerü
leti generálisi posztjait is megtarthatta. 1 0 0 Ez utóbbiakat ez idő tájt németül már 
„diesseits der Donau und deren Kanisischen Grenzen bestellter General und Kreis
oberst "-ként, latinul pedig „partium regni Hungáriáé Cisdanubianarum et confiniorum 
Canisiensium supremus generalis capitaneus "-ként emlege t t ék . 1 0 1 Sőt mindezek mellett 

ÖNB Handschriftensammlung Cod. 8332. 6. lap és Pálffy 2000. 69. о. 
9 8 Pálffy 1997a. passim. 
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A szolgálatait kiemelő kinevező okirat, 1693. július 7.: OStA KA HKR K1A V I I . 147. és OSzK Kt. Fol. 
Lat. 95. fol. 7 0 - 7 Г ; esküje tisztségérőljúlius 7.: ÖStA KA Best. № . 2774. 

1 0 0 Még halála évében is ezekkel együtt említették. Lásd például „confiniorum regni Sclavoniae 
Collapianorum et Uunnanorum [sic!] supremus capitaneus, partium regni Hungarie Cisdanubianarum et 
confiniorum Canisae annexorum supremus generalis capitaneus" MOL P 421, Keglevics es. lt. 1Ш76. fol. 
160.(1703. február 9.) 

1 0 1 Németül például: MOL P 1313, Batthyány es. lt., Pénzügyi iratok 219. cs. fol. 227-228. (1693. március 
3.), latinul: OSzK Kt. Fol. Lat. 95. fol. Ж (1693. július 7.) 



Batthyány 1691 tavaszától a császári-királyi Habsburg haderő a l tábornagya (Feldmar-
schalleutnantígeneralis campi mareschalli locumtenens) is v o l t . 1 0 2 

A báni c ímet megszerző Bat thyány két esztendővel kinevezését követően a szlavóniai 
Várasd megyében fekvő Ludbreg várát és uradalmát is megvásárol ta Erdödy Ferenc öz
vegyé tő l . 1 0 3 Mindezek dacára a Bat thyányaknak az egykori magyar ta r tományba való 
visszatérése csupán je lképes lehetett. Egyrészt az oszmán hódítás következ tében erre az 
időre Szlavónia egyesül t Horvátországgal , így a X V I I I . századra már va lóban létrejött az 
említett „háromegy" , azaz a Da lmá t -Horvá t -Sz l avón Ki rá ly ság . 1 0 4 Másrész t újabb birto
kok szerzésére a töröktől visszafoglalt Magyarország más részein, Baranya, Tolna és 
Somogy megyében is bőven volt alkalom, amellyel a dunántúli főkapitány több esetben 
élni is tudott (például Boly, Mosgó , Somodor stb. e s e t ében ) . 1 0 5 Mindezek azonban a 
X V I . század elején szerzett, stájer és osztrák határ menti törzsbir tokokkal és rezidenci
ákkal sem nagyságukban , sem geopolitikai je len tőségükben nem versenyezhettek. Az 
utóbbiaknak a Habsburg Monarchia meghatározó részét alkotó Magyar Királyság két fő
vá rosához , 1 0 6 Pozsonyhoz és Bécshez való közelsége szinte garantálta a família helyét a 
magyar ar isztokráciában és polit ikai elitben. 

A Bat thyányak 1526 utáni „határvál tása" így összességében az egész kora újkor te
kintetében maradandóak bizonyult. Az oszmánok kiűzésével ugyanakkor a család török
ellenes határvédelmi szolgálata is véget ért. S noha a família a 18. században több gene
rálist ( Á d á m Vencel, Károly és Fülöp személyében) adott a császári-királyi h a d e r ő n e k , 1 0 7 

a Habsburg Monarchia és a Magyar Királyság poli t ikai elitjében súlyát mégis mindenek
előtt országos világi és egyházi föméltóságai őrizték meg. Elsősorban I I . Á d á m fiai: La
jos Ernő (1696-1765), aki 1751-ben a legfőbb világi mél tóságig, a nádorságig emelke
dett, másrészt a családból kikerülő utolsó horvá t - sz lavón bán (1742-1756), az 1764 
elején birodalmi hercegi címet (Reichsfürstentitel) szerzett Károly (1697-1772), 1 0 8 vala
mint az előbbi fia, az 1776-ban a magyar katolikus egyház vezetőjévé, esztergomi érsek
ké kinevezett és két magyar királyt ( I I . Lipótot és I . Ferencet) koronázó Bat thyány József 
(1727-1799). 1 0 9 

" I . Lipót pátense hadseregéhez Batthyány kinevezéséről, különös tekintettel Székesfehérvár és Kanizsa 
blokádjai idején tanúsított érdemeire, 1691. március 26.: ÖStA KA Best. № . 2155. 
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Zimányi 1962a. 16. o. 
1 0 4 Pálffy 2002b. 120-121. o. 
1 0 5 Zimányi 1962a. 10-11., 16., 19. o. 
1 0 6 Pálffy 2008. 81-85. o. 
1 0 7 Hofrat Dr. Michael Hochedlinger (ÖStA KA) szíves közlése a készülő Habsburgs Generale: Die 

kaiserliche und kaiserlich-königliche Generalität 1618-1815. Ein biographisches Lexikon című munka adatbá
zisa alapján. 

1 0 8 Fallenbüchl 1988. 71. és 75. о.; i l l . Iványi 1943. 13. о.: № . 9., valamint  újabban Zsámbéky 2005. 100-
129. o. 

1 0 9 Веке 2003. 347-354. о. (Czékli Béla írása) és Zsámbéky 2005. 130-145. o. 



FÜGGELÉK 

№. I. 
Batthyány I. Adám német nyelvű esküje (iuramentum instructionis) a Kanizsával szembeni 

végvidéki főkapitányi tisztségről kiállított utasításában foglaltak betartásáról. 
1633. november 15., Bécs. 

Magyar Országos Levéltár, Budapest; P 1322, A herceg Batthyány család levéltára, A Batthyány 
család körmendi központi igazgatósága, Föld. fam. № . 353. p. 135.  (egykorú másolat) és 
Österreichisches Staatsarchiv, Wien; Kriegsarchiv, Bestallungen  №. 1243.  (fogalmazvány) 

Kanisa ellen vetett végházak Instructiójára adatott Quietantia. 

Ich Graff Adam von Butthijan, Römischer Kayserlicher Majestät rath unnd cammerer. 
Bekhene als der allerdurchleuchtigüst [sie!] grosmechtigiste fürst unnd herr, herr Ferdtinandt der 
ander, erwöhlter römischer khayser, im Germanien, zu Hungern unnd Behäm khönig, erezherzog 
zu Össterreich, mein allergnedigister herr, mich an ieczto zu deroselben obristen über die gegen 
Canischa werths ligent graniezen chrafft und inhalt deren hiemit dato darüber aufgerichten und mir 
angehendtigen instruction und bestaltung [sie!] gnedist besteh und für genomben. 

Das demnach hochgedachter Ihrer Khayserlichen Maijestät ich gehorsamblich zu gesagt und 
versprochen, zusag und versprich, auch hiemit bey meinen wahren adellichen ehren, trauen und 
glauben, das ich alle unnd jede in oberuhrter instruction und bestaltung [sie!] begriefene clausela 
und puneten nach meinen besten verstandt und leibsvernuegen gehorsamblich, treulich und fleisig 
vollziechen, und in allen das thuen und handien, was einen getreuen, ehrliebten obristen gegen 
seinen herren gebhüert und zustehet. Alles mit chrafft dises reversbrieffs, den ich mit meiner 
aigner handtschrifft und angeborner sigill becrefftiget. 

Actum Wienno [sie!] den 15. Novembris anno 1633. 

№. II . 
Batthyány I . Adám latin nyelvű esküje (iuramentum instructionis) a dunántúli kerületi 

főkapitányi tisztségről kiállított utasításában foglaltak betartásáról. 
1633. november 15., Bécs. 

Magyar Országos Levéltár, Budapest; P 1322, A herceg Batthyány család levéltára, A Batthyá
ny család körmendi központi igazgatósága, Föld. fam. №. 353. p. 134.  (egykorú másolat) 

Az Ország Kapitányságra adatott Instructióra való Reversalis. 

Ego Comes Adamus de Batthyan, Sacratissimae Caesareae Regiaeque Maiestatis camerarius et 
consiliarius etc. Fateor et recognosco tenore praesentium, quod cum Sacratissima Caesarea 
Regiaque Maiestas, dominus meus clementissimus, me in partium regni Hungáriáé Cisdanubiana
rum supremum capitaneum benigne constituent, ас fidei, diligentiae meae vigore instructionis, die 
hodierna superinde emanatae, clementer concredere dignata sit. 

Quod vicissim Suae Sacratissimae Caesareae Regiaeque Maiestati promitto et spondeo sub fide 
nobilitatis et humanitatis, quam gero, me omnes et singulos articulos, qui in praedicta instructione 
comprehensi sunt, secundum virium mearum et intellectus possibilitatem, obedienter, diligenter et 
fideliter exsecuturum, ac in omnibus id facturum, quod fidelis et honestus supremus capitaneus 
praestare tenetur. Vigore harum reversalium, quas propria manu subscripsi et apposito sigillo 
confirmavi bona fide. 

Datae Viennae die decima quinta Novembris anno 1633. 



Batthyány I . Adám latin nyelvű, közös esküje (iuramentum instructionis) 
a kanizsai végvidéki és dunántúli kerületi főkapitányi tisztségről végleges kinevezésekor 

kiállított utasításaiban foglaltak betartásáról. 
1637. május 25., Bécs. 

Magyar Országos Levéltár, Budapest; P 1315, A herceg Batthyány család levéltára, Batthyány 
I . Ádám, Másolati könyv b., p. 63. (egykorú másolat) és uo. P 1313, A herceg Batthyány család le
véltára, A Batthyány család törzs levél tára, Memorabilia №. 1002/F. 

Ego Comes Adamus de Batthyan, Sacratissimae Caesareae Regiaeque Maiestatis Ferdinandi 
Tertii domini, domini mei clementissimi camerarius et consiliarius. Fateor et recognosco tenore 
praesentium, cum praelibata Sacratissima Caesarea Regiaque Maiestas, dominus meus clementissi-
mus, me in partium regni Hungáriáé Cysdanubianarum simul et confiniorum Canisae oppositorum 
supremum capitaneum benigne confinnare, ac fidei diligentiaeque meae vigore instructionis super-
inde emanatae clementer concredere dignata sit. 

Quod vicissim Suae Sacratissimae Caesareae Regiaeque Maiestati promitto et spondeo sub fide 
nobilitatis et humanitatis, quam gero, me omnes et singulos articulos, qui in instructione mihi 
tradita comprehensi sunt, secundum virium mearum et intellectus possibilitatem, obedienter, 
diligenter et fideliter exsecuturum, ac in omnibus id facturum, quod fidelis et honestus supremus 
capitaneus praestare tenetur. Vigore harum reversalium, quas propria manu subscripsi et apposito 
sigillo confirmavi bona fide. 

Datae Viennae 25. Mai 1637. 

№. IV. 
III. Ferdinánd az Udvari Haditanács útján értesíti Batthyány I. Adám dunántúli kerület 

és Kanizsával szembeni végvidéki főkapitányt, hogy főkapitányi tisztségeinek fiai 
(előbb az elsőszülött Kristóf, majd a másodszülött Pál) 

által történő öröklésébe beleegyezett. 
1655. március 18., Bécs. 

Országos Széchényi Könyvtár, Budapest; Kézirattár, Fol. Lat. 95. [Joannes Pauiik: Genealógia 
illustris stirpis de Batthyán ex Archivo ejusdem familiae Körmendiensi diplomatice deducta. Cel-
sissimus S. R. I . Princeps Ludovicus I I . de Batthyan etc. hoc exemplar muneri misit Institute 
Historico-Diplomatico-Juridico Martini Georgii Kovachich Senquiciensis. Körmend, 1802.1 1 0] fol. 
60 -6 Г (XIX. századi másolat) 

Sacratissimae Caesareae Regiaeque Hungaricae et Bohemiae Maiestatis, domini nostri clemen
tissimi nomine, ejusdem consiliario et camerario, domino Comiti Adamo de Botthyán, partium 
regni Hungáriáé Cisdanubianarum, etiam confiniorum Canisae oppositorum supremo capitaneo 
etc. 

Hisce benigne insinuandum praelibatam Caesaream Regiamque Maiestatem benigno intuitu 
eiusdem domini Comitis a multis annis exhibitae singularis fidelitatis promptorumque servitiorum 
erga Suam Maiestatem et Pátriám praestitorum clementer resolvisse, insignum caesareae et regiae 
agnitionis atque propensionis in eiusmodi suos constantis fidelitatis ministros gratiam promeritam, 
etiam in haeredes eiusdem domini Comitis extendere, ac proinde officia generalatus et supremi 
capitaneatus in confiniis Canisae oppositis, quibus praefatus dominus Comes Adamus a Botthyán 
modo fungitur, filio suo natu majori, domino Christophoro de Batthyán, vei si ipsum praepropere 
praeter spem obire contingeret, eiusdem filio secundo, domino Paulo de Botthyán, modo 

A család történetének e fontos kéziratos oklevélgyűjteményére és genealógiájára vö. Fazekas 1992. 28-
29. o.; Koltai 2000b. 213. o. és Rácz 2009. 311-313. o. 



viventibus, clementer conferre; ita, ut praefatus generalatus et supremus capitaneatus ad dominum 
filium maiorem natu, et ipso decedente ad minorem natu devolvi atque permanere debeat. 

Id quod supramemorato domino Comiti Adamo de Botthyán pro notitia intimandum fuit. Cui 
de caetero Sacratissima Caesarea Regiaque Maiestas solita sua gratia imperiali ac regia benigne 
propensa manet. 

Per Imperatorem 

Ex Consilio Bellico die 18a Marcii 1655. 

Christopherus a Dorsch m. p . 1 1 1 

№. V. 
Batthyány I. Ádám dunántúli kerületi és Kanizsával szembeni végvidéki főkapitány megköszöni 

I . Lipót királynak, hogy főkapitányi tisztségeinek fiai által történő öröklésébe beleegyezett. 
1655. október 8., Németújvár. 

Magyar Országos Levéltár, Budapest; P 1315, A herceg Batthyány család levéltára, Batthyány 
I . Ádám, 1655: № . 734.  (fogalmazvány)," 2 i l l . rövid tartalmi kivonata az Udvari Haditanács egy
korú iktatókönyvében: ÖStA KA HKR Prot. Exp. Bd. 311. fol. 441. 

Sacratissima Caesarea Regiaque Maiestas, 
domine, domine clementissime. 

Humillimorum servitiorum meorum perpetuam subiectionem. Acceptis Uteris Bellici Consilii 
de officio mei generalatus, videlicet confiniorum Canisae oppositorum, nomine Maiestatis Vestrae 
Sacratissimae seriptis,"3 respectu fidelitatis fideliumque servitiorum meorum hactenus praestito-
rum, quod Sua Sacratissima Caesarea et Regia Maiestas officium hoc mei generalatus in filium 
raeura Christophorum natu maiorem (et illo decedente in Paulum nam minorem) clementer con
ferre et devolvere dignata est, intellexi. 

Quam Maiestatis Vestrae Sacratissimae gratiam caesareamque erga nos exhibitam charitatem 
in futurum quoque non minori alacritate, sed pari fidelitatis constantia, tarn Maiestati Vestrae 
Sacratissimae, quam Augustissimae ejusdem domui Austriacae, cum filiis meis reservire studebo. 
His Maiestatem Vestram Sacratissimam quam diutissime faeliciter regnantem cupio. 

Datum Németh Uyvár die 8. Octobris anno 1655. 

Maiestatis Vestrae Sacratissimae 
humillimus subditus 
[a fogalmazványon 
aláírás nélkül] 

Christoph von Dorsch (1615k.— 1698) a leirat készültekor az Udvari Haditanács titkára (1647-től), ké
sőbb haditanácsos (1659-től), majd titkos referendarius (geheimer Referendarius) a Titkos Konferencia mellett; 
végül 1681-tői haláláig az Udvari Haditanács kancelláriájának igazgatója (Direktor der Hojkriegskanzleí). 
Sienell 2001.233-236, o. 
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A fogalmazványbeli kisebb-nagyobb szórendi és grammatikai javításokat külön nem jelöljük. 
1 , 3 Lásd a № .  IV. alatt. 



Az Udvari Haditanács értesiti galántai Esterházy János győri végvidéki magyar főkapitány
helyettest (vicegenerálist), hogy I. Lipót király a kegyelemben részesített Batthyány II. Kristóf 

dunántúli kerületi és Kanizsával szembeni végvidéki főkapitánynak visszaadta a törökökhöz való 
pártolása miatt 1683-ban elvett katonai tisztségeit. így a Kanizsai végvidéki főkapitányság irányí

tása ismét Batthyány feladata. 
1684. június 28., Linz. 

Slovensky národny archív, Bratislava; Archív rodiny Esterházy - Cesnecká línia, Kart. 43. 
Pallium I I . fol. 57-58. (eredeti), i l l . rövid tartalmi kivonata az Udvari Haditanács egykorú iktató
könyvében: ÖStA K A HKR Prot. Reg. Bd. 369. fol. 407 r 

Wohlgebohrner, 

Sonders freundlicher gliebter herr obristleuthenand. Demnach Ihre Kayserliche Majestät, unser 
allergnädigster herr, den herrn Christophorum Grafen Batthyani in die vorhin gehabte, aber bey 
denen motibus negstverwichenen sechszehenhundert-dreyundachtzigsten jahrs suspendirte officia, 
sowohl honoraria, alß militaria, und per consequens in die crais- und obristen stöll gegen den 
Canisischen gränitzen, wie ihme ermelte stöllen vorhero anvertrauet gewesen, restituirt, und dem
selben auch solches albereith gnädigst notificirt haben. Alß ligt ihme herrn grafen das commando 
nun über erwehnte Canisische gränitzen widerum ob, und bleibt bey deme, daß man sich 
Raberischer seits in selbiges commando weiter nichts einzumischen haben solle; und hat dem 
herrn obristleuthenand also hiemit zur nachricht nit verhalten werden wollen. Demselben benebens 
göttlicher bewahrung empfehlend. 

Linz den 28 t c n Junii 1684. 

Des herrn obristleuthenandens 
freundliche und beraitwillige 
N . der Römischen Kayserlichen Majestät 
hofkriegsratspraesident, vicepraesident und räthe 

[Kívül a címzés, két rányomott pecséttel:] 
Dem wohlgebohrnen herrn Johan Esterhasy von Galantha, rittern des güldenen Spörens, der 

Römischen Kayserlichen Mayestät bestehen obristleuthenanden zu Raab, unsemi sonders freund
lichen, gliebten herrn. 1 1 4 

№. VII . 
I. Lipót az Udvari Haditanács útján értesíti Batthyány II. Kristóf dunántúli kerületi és Kanizsával 

szembeni végvidéki főkapitányt, hogy főkapitányi tisztségeinek elsőszülött fia, II. Adám 
által történő öröklésébe beleegyezett. 

1682. február 24., Bécs. 

Országos Széchényi Könyvtár, Budapest; Kézirattár, Fol. Lat. 95. fol. 66r~v (XIX. századi má
solat) 

Sacratissimae Caesareae Regiaeque Hungáriáé et Bohemiae Maiestatis, domini nostri clemen-
tissimi nomine, eiusdem camerario, consiliario ac partium regni Hungáriáé Cisdanubianarum et 
confiniorum Canisae oppositorum generali, domino Comiti Christophoro de Botthyán, perpetuo in 
Németh-Ujvár. 

Galántai Esterházy János (1625-1691) 1655-töl volt haláláig mind aranysarkantyús vitéz, mind győri 
magyar főkapitány-helyettes (vicegenerális). Pálffy 1997a. 278. o. 



Hisce benigne insinuandum praelibatam Caesaream Regiamque Majestatem benigno intuitu 
eiusdem domini Comitis a multis annis exhibitac singularis fidelitatis promptorumque servitiorum 
erga Suam Maiestatem et Patriam praestitorum clementer resolvisse, insignum caesareae et regiae 
agnitionis atque propensionis in eiusmodi suos constantis fidelitatis ministros gratiam promeritam, 
etiam in haeredes eiusdem domini Comitis extendere, ac proinde officia generalatus et supremi 
capitaneatus in confmiis Canisae oppositis, quibus praefatus dominus Comes Christopherus a 
Botthyán modo fungitur, illo decedente, filio suo natu maiori, praelibatae Suae Maiestatis 
camerario,"5 domino Comiti Adamo de Botthyán dementer conferre; ita, ut praefatus generalatus 
et supremus capitaneatus ad dominum filium maiorem natu Comitem Adamum devolvi atque 
penes ilium permanere debeat. 

Id quod supramemorato domino Comiti Christophoro de Botthyán pro notitia intimandum mit. 
Cui de caetero Sacratissima Caesarea Regiaque Maiestas solita sua gratia imperiali ac regia 
benigne propensa manet. 

Per Imperatorem 

Ex Consilio Bellico Viennae 24. Februarii anno millesimo sexcentesimo octuagesimo secundo. 

Christopherus [a] Dorsch m. p . " 6 

Joannes Adamus Vober m. p. 1 7 

Batthyány I I . Ádám 1681. június 10-töl volt I . Lipót kamarása, amikor a soproni diétán letette esküjét. 
ÖStA HHStA OMeA Sonderreihe, Eidbücher Kart. 19. Bd. 2. fol. 206. 

1 1 6 Dorschra lásd a 111. jegyzetet. 
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Johann Adam von Weber (1633  к,— 1701) a leirat készültekor az Udvari Haditanács egyik titkára (1673-
tól; egyúttal Ernst Rüdiger von Starhemberg Haditanács-[al]elnök személyes titkára), 1688-tól haditanácsos, 
1698 után pedig az Udvari Haditanács kancelláriájának igazgatója (Direktor der Hofkriegskanzlei). Sienell 
2001.273-276. о. 
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Géza Pálffy 

THE BATTHYÁNY FAMILY IN THE ANTI-TURKISH BORDER DEFENCE 
IN THE 16-17TH CENTURIES 

Summary 

Based on a one-and-a-half decade archival research mainly in Budapest and Vienna, the study 
gives a survey of the role of members of the Batthyány family in the anti-Ottoman border defence 
in the 16-17th centuries; focusing on their military functions, the family's rise, and its place in 
Hungarian aristocracy. During its history the family played important part in Slavonian, Hungarian 
and Austrian lands, therefore the new results might enrich Hungarian as well as Croatian and 
Austrian historical research. 

The Batthyány family rose in the 15th century in Slavonia between the rivers Drava and Sava, 
mainly in Körös County. Boldizsár I Batthyány (1452-1520), serving at the royal court at Buda, 
acquired not only castles and mansions here, but at the height of his life he was vice-ban of 
Slavonia (vicebanus Sclavoniae) for almost a decade (1509-1517). Thus in addition to his judicial 
and administrative duties at the side of the frequently absent bans he came to play an ever more 
important part in the anti-Ottoman defence, being one of the organisers and everyday managers of 
the border defence of the Slavonian hinterland. His son, Ferenc I (1479-1566) continued the 
conscious land and matrimonial policy in Slavonia. He rose from the group of lesser nobility to the 
lords leading the country; he even had the third high office of the Kingdom of Hungary, Ban of 
Croatia and Slavonia (banus Croatiae et Sclavoniae), and as such he was one of the leaders of the 
country's anti-Ottoman defence. Due to the increasing Ottoman threat he shifted the family's cen
ter from the vicinity of the Slavonian-Ottoman frontier to the Hungarian-Austrian border, and 
acquired major estates there (Németújvár/Güssing, Rohonc/Rechnitz, Szalónak/Schlaining). 

Thus not only did the Batthyánys rise from a lesser noble family to a major Hungarian magnate 
family, their lands also shifted to the more protected hinterland in the Kingdom of Hungary by the 
mid-16th century. As a result, heads of the family (Ferenc I and Boldizsár I I I [1537-1590]) did not 
have to fulfill higher military functions by the early-17th century to play an important part with 
their advice and private armies in the putting up of a new anti-Ottoman defence system. The 
Turkish occupation of Kanizsa (1600), however, put them into a completely new situation to 
which Ferenc I I (1573-1625) and then his descendants adapted gradually. As captain-general at 
Körmend (Oberhauptmann zu Kennend) in 1601-1602, then as general of the Transdanubian 
District (Kreisgeneral in Transdanubien, 1604-1609) Ferenc grew to play an ever more active part 
in the defence of the Kingdom of Hungary, Styria, Lower-Austria, and his own lands. His son, 
Ádám I (1610-1659) was leader of defence at the frontier forts and also at the counties of West-
Transdanubia from 1633 until his death, that is captain-general of the Transdanubian district and of 
the border fortresses facing Kanizsa (Grenzoberst der gegenüber von Kanischa liegenden 
Grenzfestungen und Kreisgeneral in Transdanubien). In addition, in 1655 he managed to have this 



position hereditary, securing it to his son Kristóf I I I (1637-1687), and then to his grandson Ádám 
I I (1662-1703). This was a unique phenomenon in the several hundred kilometre long Croatian-
Hungarian border defence. From 1633 to the early-18th century members of the family were at the 
same time representatives of the military interests of the Habsburg Monarchy and the Kingdom of 
Hungary, the foreign sovereign and the Hungarian states. A unique and long-lasting compromise 
was bom this way between the Batthyánys, a truly influential family in Transdanubia, and the 
Aulic War Council (Wiener Hofkriegsrat) overseeing the defence system in Hungary, in order to 
secure the defence of the imperial city Vienna and its south-eastern Hungarian-Austrian border 
region against the Ottomans. 

Géza Pálffy 

LA FAMILLE BATTHYÁNY DANS LA DEFENSE DES FRONTIÉRES CONTRE LES TURCS 
AUX 16E ET 17ESDECLES 

Resume 

Basée principalement sur des recherches effectuées dans les archives de Budapest et de Vienne 
au cours des quinze dernieres années, l'étude examine le róle des membres de la famille Batthyány 
dans la defense des frontiéres contre les Ottomans aux 16е et 17е siécles avec une attention particu-
liére aux functions militaires et ä l'ascension de la famille, ainsi qu'á sa place dans l'aristocratie 
hongroise. Puisque la famille jouait un rőle important á la fois sur des territoires slavons, hongrois 
et autrichiens au cours de son histoire, les nouveaux résultats peuvent enrichir les recherches histo-
riques hongroises, croates et autrichiens. 

Au 15е siécle, la famille Batthyány connut une ascension importante en Slavonie, située entre 
les riviéres Dráva et Sava, et avant tout dans le comitat de Kőrös. Boldizsár I e r Batthyány (1452-
1520), qui servit dans la cour royale de Buda, acquit dans ce comitat non seulement des forts et des 
chateaux, mais il fut également vice-ban de la Slavonie [yicebanus Sclavoniae) (1509-1517) pen
dant prés d'une décennie, au zénith de sa vie. Ainsi, en plus de ses täches juridictionnelles et ad
ministratives, i l joua un rőle de plus en plus important dans la defense contre les Turcs aux cótés 
des bans souvent absents, puisqu'il était l'un des organisateurs et acteurs de la defense de l'arriere-
pays slavon. Sa politique volontaire en Slovénie en matiére d'acquisition de domaines familiaux et 
de mariage fut poursuivie avec succés par son fds Ferenc I e r (1479-1566). Ce demier monta de la 
petite noblesse panni les aristocrates qui dirigeaient le pays. De 1525 á 1533, il fut déjá ban de 
Croatie et de Slavonie (banus Croatiae et Sclavoniae), sóit le troisiéme dignitaire du Royaume de 
Hongrie et également l'un des chefs de la defense du pays contre les Turcs. En mérne temps, en 
raison de l'augmentation de la menace Ottomane, Ferenc transféra le siege familial depuis la 
proximité de la frontiére slavono-furque dans la région de la frontiere austro-hongroise ой i l acquit 
des domaines importants (Németújvár/Güssing, Rohonc/Rechnitz et Szalónak/Schlaining) dés les 
années 1520. 

Ainsi non seulement les Batthyány devinrent d'une famille slavonienne aisée de la petite noblesse 
une famille de magnats de Hongrie, mais leurs domaines furent également transférés dans l'arriere-
pays plus sűr du Royaume de Hongrie pour le milieu du 16е siécle. De ce fait, les chefs de la famille, 
(Ferenc Г г et Boldizsár I I I [1537-1590]), ne furent pas contraints d'assumer des functions militaires 
notables jusqu'au début du 17е siécle, mais avec leurs conseils et leurs années privées ils jouérent 
tout de merne un rőle important dans la construction du nouveau Systeme de defense mis en place 
contre les Turcs. Toutefois la prise de Kanizsa par les Turcs (1600) créa une situation tout á fait nou-
velle pour la famille á laquelle Ferenc I I (1573-1625) et ensuite ses descendants se sont progressive-
ment adaptés. Ferenc joua un rőle de plus en plus actif dans la defense du Royaume de Hongrie, de la 
Styrie, de la Basse-Autriche et de ses propres domaines: en 1601 et 1602 en tant que capitaine GENERAL 



de Könnend (Oberhauptmann zu Kermend), puis comme capitaine general du district de la Transda-
nubie (Kreisgeneral in Transdanubien, 1604-1609). Son fils Ádám Г (1610-1659) fut déjá, de 1633 
jusqu'ä sa mort, le chef de la defense des comitats et des forts des confins de la Transdanubie occi
dental, autrement dit le capitaine general des confins face ä Kanizsa et du district de la Transdanubie 
(Grenzoberst der gegenüber von Kanischa liegenden Grenzfestungen und Kreisgeneral in Transda
nubien). De plus, i l réussit ä rendre cetté fonction héréditaire en 1655. Ainsi son fils Kristóf I I I 
(1637-1687) et son petit-fils Ádám I I (1662-1703) purent également l'occuper, ce qui fut unique 
dans la defense de la frontiére croato-hongroise, longue de plusieurs centaines de kilometres. De 1633 
au debut du 18е siécle, les membres de la famille représentérent a la fois les intéréts militaires de la 
Monarchie des Habsbourg et du Royaume de Hongrie, soit ceux de l'empereur étranger et des Ordres 
hongrois. Ainsi naquit un compromis particulier et durable entre la famille Batthyány tant influente 
en Transdanubie et le Conseil de Guene de la Cour de Vienne (Wiener Hofkriegsrat) qui visait á as
surer la defense contre les Turcs de la ville imperiale de Vienne et de la région frontaliére hungaro-
autrichienne du Sud-Est. 

Géza Pálffy 

DIE FAMILIE BATTHYÁNY IN DER GRENZ VERTEIDIGUNG GEGEN DIE TÜRKEN 
IM 16-17. JAHRHUNDERT 

Resümee 

Die Studie gibt auf Grund der in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten vor allem in Buda
pest und Wien durchgeführten Archivforschungen einen Überblick über die Rolle der Mitglieder 
der Familie Batthyány in der Grenzverteidigung gegen die Osmanen im 16-17. Jahrhundert. In 
erster Linie schenkt sie den von ihnen bekleideten Militärämtern, dem Aufstieg der Familie und ih
rer Rolle innerhalb der ungarischen Aristokratie besondere Aufmerksamkeit. Da die Familie im 
Laufe ihrer Geschichte auf slawonischen, ungarischen und östeneichischen Gebieten gleicherma
ßen eine wichtige Rolle gespielt hat, können die neuen Ergebnisse die ungarischen, kroatischen 
und östeneichischen historischen Forschungen gleich bereichem. 

Die Familie Batthyány stieg im 15. Jahrhundert im Drau-Save-Zwischenstromland gelegenen 
Slawonien, vor allem im Komitat Kőrös (Kreuz) auf. Am königlichen Hof zu Buda (Ofen) diente 
Boldizsár (Balthasar) I . Batthyány (1452-1520), wo er nicht nur Burgen und Schlösser erwarb, 
sondern am Zenit seines Lebens nahezu ein Jahrzehnt hindurch (1509-1517) bereits Vizebanus 
Slawoniens (vicebanus Sclavoniae) war. Auf diese Weise spielte er an der Seite der oft abwesen
den Banus - neben seinen richterlichen und Verwaltungsaufgaben - eine immer größere Rolle bei 
der Verteidigung gegen die Türken, da er einer der Organisatoren und täglichen Sachbearbeiter der 
Grenzverteidigung des Hinterlandes von Slawonien war. Die bewusste Guts- und Ehepolitik der 
Familie in Slawonien wurde dann von seinem Sohn Ferenc (Franz) I . (1479-1566) erfolgreich 
fortgesetzt. Er stieg aus dem Lager der Kleinadeligen zu den das Land lenkenden Magnaten auf 
und war zwischen 1525 und 1533 bereits der dritthöchste Würdenträger des Königreichs Ungarn, 
Banus von Kroatien und Slawonien (banus Croatiae et Sclavoniae), und somit einer der Lenker 
der Verteidigung des Landes gegen die Türken. Infolge der Osmanengefahr verlegte jedoch Ferenc 
seinen Familiensitz aus der Nähe der slawonisch-türkischen Grenze in das ungarisch-öster
reichische Grenzgebiet, wo er ab den 1520er Jahren bedeutende Landgüter erworben hatte (Né-
metújvár/Güssing, Rohonc/Rechnitz und Szalónak/Schlaining). 

Auf diese Weise wurde die Familie Batthyány aus einer vennögenden slawonischen Kleinadels
familie nicht nur zu einer der bestimmenden Magnatenfamilien in Ungarn, aber ihre Güter kamen bis 
zur Mitte des 16. Jahrhunderts in das geschütztere Hinterland des Königreichs Ungarn. Dieser Tatsa
che ist es zu verdanken, dass die Leiter der Familie (Ferenc I . und Boldizsár I I I . [1537-1590]) zwar 



bis Anfang des 17. Jahrhunderts kein bedeutenderes Militäramt bekleiden mussten, mit ihren Ratsch
lägen und ihrer Privatarmee jedoch eine wichtige Rolle beim Ausbau des neuen Verteidigungssys
tems gegen die Türken spielten. Die türkische Besetzung von Kanizsa (Kanischa, 1600) brachte aber 
für sie eine vollkommen neue Situation, der sich Ferenc I I . (1573-1625) und seine Nachfahren 
schrittweise anpassten. Ferenc übernahm 1601-1602 zunächst als Oberhauptmann zu Könnend 
(Kennend), später als Kreisgeneral in Transdanubien (1604—1609) eine immer aktivere Rolle im 
Schutz des Königreichs Ungarn, der Steiennark und Niederösteneichs, sowie seiner eigenen 
Grundstücke. Sein Sohn Ádám (Adam) I . (1610-1659) wurde dann von 1633 bis zu seinem Tod be
reits gleichzeitig Leiter des Kriegswesens der Grenzburgen und Komitate in West-Transdanubien, 
das heißt Grenzoberst der gegenüber von Kanizsa (Kanischa) liegenden Grenzfestungen und Kreis
general in Transdanubien. 1655 gelang es ihm sogar, dieses Amt vererbbar zu machen, sodass auch 
sein Sohn, Kristóf (Christoph) I I I . (1637-1687) und sein Enkel Ádám I I . (1662-1703) dieses beklei
den konnten. Dies war eine einzigartige Erscheinung in der mehrere Hundert Kilometer langen kroa
tisch-ungarischen Grenzverteidigung. Dadurch waren die Mitglieder der Familie ab 1633 bis Anfang 
des 18. Jahrhunderts gleichzeitig gemeinsame Vertreter der Militärinteressen der Habsburgennonar-
chie und des Königreichs Ungarn, bzw. des fremden Henschers und der ungarischen Stände. Da
durch kam zwischen der in Transdanubien derart einflussreichen Familie Batthyány und dem das 
Verteidigungssystem in Ungarn leitenden Wiener Hofkriegsrat ein besonderer und dauerhafter Kom
promiss im Interesse des Schutzes der Kaiserstadt von Wien und des südöstlichen ungarisch-
östeneichischen Grenzgebietes gegen die Türken zustande. 

Геза Палффи 

СЕМЕЙСТВО БАТТЬАНИ  В ОБОРОНЕ ГРАНИЦЫ ОТ ТУРОК В X V I - X V I I ВЕКАХ 

Резюме 

Настоящая работа  на основании архивных исследований, проведенных главным образом 
в Будапеште  и в  Вене, рассматривает роль членов семейства Баттьани  в  защите границ вен
герского государства от турок в  X V I - X V I I  веках. Исследователь обращает особое внимание 
на военные должности, которые занимали члены семейства,  на  возвышение семейства  и его 
положение в  кругу венгерской аристократии.  Так как в  ходе истории  эта  фамилия играла 
важную роль  как на  территории Славонии, Венгрии, так и  Австрии, проведенная исследова
тельская работа может обогатить исторические исследования венгерских, хорватских  и ав
стрийских ученых-историков. 

Семейство Баттьани возвысилось  в XV  веке  в  Славонии,  в  междуречьи Драва-Сава,  в 
первую очередь в  комитате Кёрёш. Служивший  при  королевском дворе  в  Буде Болдижар  I 
Баттьани (1452-1520) здесь приобрел  не только крепости  и  замки, но в  зените своей жизни 
примерно в  течение одного десятилетия  (1509-1517)  был уже  вицебаном Славонии  (vice-
banus Sclavoniae). Таким образом работая  под  рукой банов,  он зачастую в  случае  их  отсут
ствия играл  все  более важную роль  в  обороне комитата  от турок. Он был  одним из 
организаторов и  повседневным делопроизводителем  в  обороне границ тыла Славонии. Его 
сознательную политику  по  расширению собственных семейных владений  (за счет и  брач
ных уз в том  числе) успешно продолжал  его сын  Ференц  I (1479-1566). Выходец из  среды 
мелкопоместных дворян,  он поднялся  в  круг высоких вельмож, управлявших страной, более 
того с 1525  по  1533 год он был  третьим по  знатности вельможей Венгерского Королевства -
хорвато-славонским баном  (banus Croatiae et Slavoniae), таким образом одновременно он 
был и  одним из  руководителей обороны страны  от турок. Вследствие усиления турецкой 
угрозы Ференц перенес резиденцию своей семьи подальше  от границы, на территорию, гра-



ничащую с австро-венгерской провинцией, где, начиная с  1520 года, приобрел значитель
ные земельные владения (Неметуйвар/Гюссинг, Рохонц/Рехнитц и Салонак/Шлаининг). 

Таким образом фамилия Баттьани из семьи славонского среднего дворянства превра
тились в фамилию венгерских магнатов, а к середине 16-го века их владения находились 
уже в более защищенном тылу Венгерского Королевства. Благодаря этому до начала  17-го 
столетия главы семейства (Ференц I и Болдижар  I I I (1537-1590) не нуждались в службе на 
более важных военных должностях, но в роли советников, со своими личными армиями они 
все же играли важную роль в строительстве новой системы обороны границ от турок. 
Однако занятие турками города Канижа в  1600 году создало для них совершенно новое 
положение, к которому Ференц I I  (1573-1625), а затем и его наследники постепенно 
приспосабливались. Ференц в  1601-1602 годах был вначале верховным главнокоман
дующим города Кёрменд (Oberhauptmann zu Kermend), затем окружным генералом За-
дунавья (Kreisgeneral in Transdanubien, 1604-1609). Он играл все более активную роль в обо
роне Венгерского Королевства, Штирии, Нижней Австрии и своих собственных владений. 
Его сын Адам I (1610-1659), начиная с 1633 года до самой своей смерти был одновременно 
начальником военных дел оконечных крепостей и комитатов западного Задунавья, то есть 
главнокомандующим оконечных провинций и районов Задунавья, расположенных напротив 
города Канижа. (Grenzoberst der gegenüber von Kanischa liegenden Grenzfestungen und Kreis
general in Transdanubien). Более того, в  1655 году ему удалось закрепить свою должность за 
своими наследниками, таким образом её затем занимали его сын Криштоф I I I (1637-1687), а 
затем его внук Адам I I  (1662-1703).  Это было уникальное явление в защите хорватско-вен
герских границ протяженностью в несколько сотен километров. Благодаря этому члены 
семейства Баттьани, начиная с  1633 года до начала  X V I I I века были совместными предста
вителями военных интересов чужестранных господствующих и венгерских сословий. В 
результате этого в Задунавье был найден специфический и длительный компромисс, был 
создан влиятельный Придворный Военный Совет,  (Wiener Hofkriegsrat), ведаввший защи
той от турок кайзеровской столицы Вены, пограничных провинций и территорий Венгрии, в 
том числе и собственности семейства Баттьани. 



SCHRAMEK LÁSZLÓ PÉTER 

A B A T T H Y Á N Y A K A R Á K Ó C Z I - S Z A B A D S Á G H A R C B A N 
( C S A L Á D T Ö R T É N E T I V Á Z L A T ) 

A Rákóczi-szabadságharc magyar kutatóinak figyelme mindeddig a kuruc állam műkö
désének és főtisztjei életrajzának megismerésére irányult. Ennek ellenére Rákóczi Ferenc 
(1676-1735) kevés tábornokáról áll modern biográfia rendelkezésünkre. 1 A császári olda
lon tevékenykedő katonák és nemesek életének és tevékenységének vizsgálata pedig -
Bánkúti Imre szavaival élve - szinte teljesen „kiesett történetírásunk látóköréből ." 2 A k i -
rályhű arisztokrácia tagjai közül csupán Koháry István (1649-1731) és öccse , Farkas 
(1650-1704) pályafutásáról született egy-egy rövid összefoglalás . 3 Jól ismert továbbá 
gróf Csáky Imre (1672-1732) nagyváradi püspök, később kalocsai érsek életrajza is. 4 

Málnási Ödön tollából származik gróf Pálffy János (1664-1751) alig pár tucat oldalnyi 
biográfiája. 5 Esterházy Pál (1635-1713) szabadságharc alatti, nádori hivatalából fakadó, a 
király és a magyar rendek közötti közvetítői szerepvállalása megfelelően feltárt. 6 A Habs
burg uralkodóhoz hű arisztokrácia tagjainak gondolatait és érzéseit tárják elénk Rákóczi 
Erzsébetnek (1654-1707) férjéhez, Erdödy Györgyhöz (1640?—1713),7 valamint gróf 
Széchényi Györgynek vejéhez, Ebergényi Lászlóhoz írott levelei. 8 Végül meg kell emlí
teni Heckenast Gusztáv lexikonját, amelyben a kutatók a nyolc évig tartó küzde lemben 
kisebb-nagyobb szerepet já t szó kuruc és császári katonatisztek és politikusok legfonto
sabb életrajzi adatait találhatják meg. 9 

Jelen tanulmány célja a királypárti arisztokráciára vonatkozó ismereteink szerény 
mértékű kiegészítése egy nyugat-dunántúl i arisztokrata család, a Bat thyányak szabad
ságharc alatti t evékenységének bemutatása által. Noha e család a szabadságharc esemé
nyeiben nem játszot t megha tá rozó katonai vagy polit ikai szerepet, a családtagok tettei és 
erőfeszítései mégis tükrözik e befolyásos társadalmi réteg céljait. 

A bemuta tásra kerülő családtörténeti vázlat a teljesség igénye nélkül - e lsősorban a 
Bat thyány család levéltárában talált dokumentumokra t á m a s z k o d v a 1 0 - a família tevé
kenységét és a mögöt te rejlő okokat mutatja be. Jelen vizsgálat tárgyát képezi , hogy a 

A téma historiográfiai áttekintése: Mészáros 2006. 11-14. o. 
2 Bánkúti 2005. 1296. o. 
3 Illésy 1885. 40-43. o.; Vékony István: Koháry István gróf élete tekintettel a kecskeméti kegyesrendi tár

sasház és gimnázium alapítására. Kecskemét, [é.  п.]  22-24. о.; Nagy 1974. 30-36. о. Az akkor már idős 
Koháry István Rákóczi-szabadságharc alatti tevékenységét vázlatosan ismerteti. 

4 Málnási 1933. 
5 A szabadságharc alatti katonai tevékenységét lásd: Málnási Ödön: Erdödi gróf Pálffy János nádor. Eger, 

1929. 12-16. o. A szatmári béke megkötése érdekében folytatott tárgyalások leírása: uo. 17-27. o. 
6 Iványi 1991. 232-239. o. 

Benda - Várkonyi 2001. 
8 Bártfai Szabó 1929. 
9 Heckenast 2005. 
1 0 A Batthyány család levéltárának több állaga is tartalmaz jelentéseket, beszámolókat a család 

szabadságharc alatti történetével kapcsolatban. Az iratok jelentős része hitelesítés nélküli másolat. írásunk egy 
kezdődő kutatás első eredményeit foglalja össze. 



család tagjai milyen tényezők hatására tartottak k i a király oldalán, továbbá hogyan pró
bálták védeni jobbágyaika t az el lenséges hadseregek pusztí tásától . A záró fejezetben ké
pet kapunk a Bat thyány család birtokaik gyarapítására i rányuló erőfeszítéseiről is. 

Batthyányak a XVII. század Habsburg-ellenes küzdelmeiben 

A Batthyány család tagjai az 1600-as években tevékeny szerepet vállaltak az országos 
nagypoli t ikában. Az erdélyi fejedelmek és Thököly Imre (1657-1705) Habsburg uralko
dók ellen indított, X V I I . századi hadjárataiban a Bat thyány család tagjait hol a Habsbur
gok, hol az el lenük küzdők táborában találjuk. 

Bat thyány I I . Ferenc (1573-1625) Bocskai István (1604-1606) szabadságharca 
(1605-1606) idején m é g kitartott Rudolf király (1576-1608) mellett, feltehetően azért, 
mert ekkor ő viselte a dunántúli kerületi főkapitányi posztot, és lehetőségei szerint a Vas 
megyei nemességet is igyekezett a király melletti hűségre r áv en n i . " Ugyanő alig másfél 
évtizeddel később, 1620-ban hűséget esküdött Bethlen Gábornak (1613-1629) a fejede
lem első hadjáratának idején, akinek dunántúli teljhatalmú megbízot t ja lett. Az ország és 
Vas megye nemességének többsége is ekkor csatlakozott az erdélyi fejedelem h íve ihez . 1 2 

Bat thyány Ferenc azonban gyorsan pártot váltott , és visszatér t a király hűségére , 
amelynek ju t a lmakén t I I . Ferd inánd (1619-1637) az 1622. évi o r szággyű lésen nádor
nak j e l ö l t e . 1 3 

I . Á d á m gróf (1610-1659) I . Rákóczi György (1630-1648) Habsburg-ellenes háború
jában (1644) ismételten a király szilárdan kitartó hívei közé tartozott. I . Rákóczi György 
hadjáratát (1644) a rendek - ez különösen igaz a főnemességre - nem támogat ták. 

I I . Kristóf gróf (1637-1687) 1683-ban csatlakozott Thököly Imre (1658-1705) kuruc 
fejedelem táborához. A magyar arisztokrácia egy jelentős része már az 1650-es évek vé
gétől hajlandó lett volna elfogadni, hogy a maradék Magyar Királyság az Erdélyi Fejede
lemséghez hasonló státuszban az Oszmán Birodalom fennhatósága alá kerü l jön . 1 4 Kara 
Musztafa nagyvezér és Thököly Imre 1683. június 15-én, illetve 16-án szólította fel a 
behódolásra Bat thyány Kristófot, aki júl ius 7-én a Rába-vonal véde lmének összeomlása 
után eleget tett a felszólításnak. Tettét mindenekelőt t az emberéle t és anyagi javak kímé
lésével magyarázta , valamint azzal, hogy I . Lipót (1657-1705) nem teljesítette Esterházy 
Pál nádornak az ország megvédésére irányuló kérésé t . 1 5 Bat thyány Kris tóf azonban nem 
csupán a kényszerből behódoló nemesek hosszú sorát gyarapította, hanem Thökölynek 
„a Dunán inneni Magyar Királyság fő elöljárójaként és generál isaként" mintegy 3000 
katonával a nyugat-dunántúl i és stájerországi vidékeket puszt í to t ta . 1 6 A Bécset os t romló 

Dominkovits Péter: „Egy nemzetek lévén.. ." A Nyugat-Dunántúl Bocskai István 1605. évi hadjárata 
idején. Budapest, 2006. 48-51. o.; Pálffy 2009. 

12 Zimányi 1968.23.0. 
Koltai András: Egy magyar főrend pályafutása a császári udvarban Batthyány Adám (Bécs 1630-1659). 

Korall, 9. (2002. szeptember.) 56. o. 
14 Benczédi László: A rendi anarchia és a rendi központosítás tendenciái 17. század végi Habsburg ellenes 

küzdelmeinkben. Századok, 112. (1979.) 6. sz. 1039., 1042. o.; Benczédi 1980. 17. o. 
15 Varga J. 2001. 495. o.; Varga J. 2007. 121. o. 
16 Varga J. 2001. 496. o.; Varga J. 2007. 121. o. 



török sereg kahlenbergi veresége után Bat thyány Kristóf azonnal szembefordult a törö
kökkel , de így sem tudta elkerülni , hogy meg ne fosszák kerületi főkapitányi poszt já tól . 1 7 

A Bat thyány család tagjai a környékbeli nemesi társadalom nagy többségének állás
foglalását követve , esetleg azt irányítva és döntően befolyásolva kerül tek a belharcokban 
az egyik vagy másik oldalra. E réteg egysége a Rákóczi -szabadságharc alatt felbomlott. 

A Batthyányak családi kapcsolatai a XVII—XVIII. század fordulóján 

A Bat thyány család tekintélye a X V I I - X V I I I . század fordulóján tovább gyarapodott 
gróf Bat thyány I I . Á d á m horvát bán (1662-1703) tetteinek eredményeként . О katonai 
tehetségét a török elleni felszabadító harcban kamatoztatva - Székesfehérvár és Kanizsa 
blokádjakor - országos hírnévre tett szert. Ádám gróf bécsi kapcsolatai lehetővé tették, 
hogy 1702-ben családi fészkük, Körmend ne jusson más korábbi végvárak sorsára, és el
kerülje a le rombol ta tás t . 1 8 A Batthyány Ádám és a legfelső udvari körök közti j ó v i 
szonyt nem lehet eléggé hangsúlyozni . A kapcsolatok lényeges eleme, hogy Á d á m gróf 
1692. november 25-én feleségül vette Strattmann Eleonórát . Az ő apját, Theodor Athlet 
Heinrich von Strattmannt (meghalt 1693. október 25-én) I . Lipót 1685-ben emelte grófi 
méltóságra számos, a Habsburg Monarchia szolgálatában tett sikeres diplomáciai külde
tés után. Strattmann Eleonóra fivérei közül ketten is szép karriert futottak be a császári 
udvarban: Heinrich Johann Franz (1662-1707) udvari tanácsos , Anton Franz 
(1674-1719) pedig a Hadi tanács tanácsnoka lett . 1 9 A Bat thyányak tehát rövid idő alatt 
nagy poli t ikai karriert befutó családdal kerültek rokonságba. 

Nem Bat thyány I I . Á d á m volt a család első tagja, aki a Habsburg Monarchia nyugati 
tar tományaiból választott arisztokrata feleséget magának. I I . Ferenc felesége Lobkowitz 
Poppel Eva volt. I . Á d á m gróf első hitvese, Formentini Aurora Katalin és második neje, 
Corbella vagy Vi tuon Borbála szintén idegen származásúak voltak. Mindazonál ta l a 
Habsburg Monarchia nyugati tar tományaiból származó házastársak a X V I I . században 
feltehetően nem befolyásolták a Bat thyány családtagok uralkodóik elleni vagy melletti 
polit ikai állásfoglalását. 

M i v e l I I . Á d á m gróf gyermekei, Lajos (1696-1765), a későbbi nádor és Károly 
(1698-1772) I I . József császár (1780-1790) későbbi nevelője a szabadságharc éveiben 
még gyermekek voltak, a család legtekintélyesebb férfi tagjának ekkoriban Á d á m unoka
testvére, I I I . Ferenc ( tT717) számított . Á d á m fiatalabb fivérének, Boldizsárnak és Ferenc 
öccsének, Zsigmondnak (1673-1728) 2 0 a neve r i tkábban bukkan fel a forrásokban. 

" Varga J. 2001. 503. o.; Varga J. 2007. 223. o. 
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Kas Géza: A Batthyány-család és a várrombolás. In: Nagy Zoltán (szerk.): Batthyányak évszázadai, 
tudományos konferencia Körmenden. 2005. október 27-29. Körmend-Szombathely, 2006. 145. o. skk.; Oross 
András: Az 1702. évi magyarországi várrombolások (tervezet és valóság). Vázlatos áttekintés. Castrum. A Castrum 
Bene Egyesület Hírlevele. 1. (2005.) 2. sz. 89-100. o. 

19 Wurzbach. XXXDC Bd. 310. о. skk.; Zsámbéky 2006. 714. о. Az esküvő időpontját 1693-ra teszi. 
Strattmann Eleonóra magyar lokálpatriótává alakulása áll Theodor Scheibe 1861-ben megjelent, három kötetes 
regényének, a Die Wiener Lórinak középpontjában. 

2 0 Batthyány Zsigmond a család grófi ágának őse. 



Batthyány Ferenc 1679-ben iratkozott be a grazi jezsuita g imnáz iumba , 2 1 ahol 1687-
ben királyi kitüntetéssel fejezte be filozófiai tanulmányai t . 2 2 I . Lipót 1693-ban Bat thyány 
Ferencet pohárnokká nevezte k i . 2 3 A magyar rendek bécsi tanácskozása a spanyol örökö
södési háború kezdetén egy gyalogezred kiállítására kö te lez te , 2 4 de ennek feltehetően 
már nem tudott eleget tenni. Unokatestvére, Á d á m gróf halála után átvette a gyalogezre
de fölötti pa rancsnokságo t . 2 5 

Batthyány Zsigmond 1686-ban iratkozott be bátyjához hasonlóan a jezsu i ták grazi 
g imnáz iumába , 2 6 ahol 1690-ig vett részt filozófiai képzésben . 2 7 Bat thyány Zsigmond 
1697-ben kapta meg a királyi tanácsosi k inevezés t . 2 8 

Említést kell tenni Bat thyány Á d á m öccséről, Boldizsárról , aki a családi hagyomány
nak megfelelően szintén Grazban végezte tanulmányai t 1696-tól 1698-ig, amikor 
baccalaureus lett . 2 9 Ezt követően 1700-ban, a pápaválasztás idején Rómában időzöt t , 3 0 de 
későbbi pályafutásával kapcsolatban kevés biztos adattal rendelkezünk. Egyes adatok 
szerint 1700-ban halt meg, 3 1 mások 1743-ra teszik halála idejét . 3 2 A családi levéltárban 
tőle származó legkésőbbi misszilist 1704 februárjában vette át Palotay S á m u e l . 3 3 Bat
thyány Boldizsár neve a szabadságharc alatt keletkezett iratokon nem szerepel, feltéte
lezhetően poli t ikai szerepet a szabadságharcban nem játszott . 

A család számos nagy kiterjedésű uradalmat birtokolt a X V I I . században, amelyeken 
Batthyány I . Á d á m halála után, 1662-ben fiai, Kristóf és Pál (1639-1674) egyenlő 
arányban megosztoztak. A körmendi vár a későbbi hercegi-birtok, az őrségi- pedig a 
majdani grófi ágé lett. A többi jószágot egyenlő részben örökölte a két f iú . 3 4 Ferenc és 
Zsigmond 1690-ben az apjuktól, Bat thyány Páltól örökölt javaikat szintén részletes jegy
zékek alapján megosz to t ták . 3 5 

Andritsch 1965. 102. o. Batthyány Ferenc és Zsigmond a filozófiai baccalaureus megszerzésével zárták 
le gimnáziumi tanulmányaikat. Egyetemi előadásokat nem hallgattak. 

2 2 Fazekas 1996. 106. o. 
2 3 MOL A 57. 22. k. 534 p. 
2 4 Pásztor Lajos: Károlyi Sándor önéletrajzának ismeretlen részlete. Magyar Könyvszemle, 69. (1945.) 1-4. 

füzet. 112. o. 
2 5 Heckenast 2005. 50. о. 
26Andritsch 1965. 111. о. 
2 1 Fazekas 1996. 107. о. 
2 8 MOL А 57. 24.  к.  623. p. 
2 9 Andritsch 1965. 1 18. о. 
3 0 MOL P 1314. № . 58 900-58 901. 
3 1 Zimányi 1962. Mellékelt genealógiai táblázat oldalszám nélkül.; Kempelen Béla: Magyar nemes csalá

dok. I . k. Budapest, 1911. 487. o. 
3 2 Andritsch 1965. 118. o. 
3 3 Batthyány Boldizsár levele Palotay Sámuelnek. [1704. február.] A levél pontos keltezése hiányzik, a 

kézhezvétel dátumát jegyezték az iratra. MOL P 1314. №. 58 905. 
3 4 Zimányi 1968. 23. o.; Koltai András: Batthyány Ádám hagyatéka. Egy magyar főrend udvarának és va

gyonának sorsa (1659-1662). In: Nagy Zoltán (szerk.): Batthyányak évszázadai, tudományos konferencia 
Könnenden. 2005. október 27-29. Körmend-Szombathely, 2006. 134-135. o. 

3 5 Zimányi 1968. 25. o. 



Kitartás a koronás király mellett 

A Rákóczi -szabadságharc tömegbázisát a harcok kitörését követő első hetekben, hó
napokban a szegény paraszti és bocskoros nemesi rétegek jelentet ték. A szabadságharc 
vezetőjén, I I . Rákóczi Ferencen kívül az arisztokráciát csupán gróf Bercsényi Miklós 
(1665-1725) képviselte a szabadságharc táborában. A harcok idő- és térbeli kiterjedésé
vel a korábbi királyi országrész főnemesi rétegének előző században tapasztalt viszony
lagos - jelen esetben királypárti - egysége szertefoszlott. A Rákóczi Ferenc táborát tá
mogató első, igazán je lentős nagybirtokos báró Károlyi Sándor (1669-1743) volt, akit 
1704 első hónapjaiban egyre többen követtek. Az egyes arisztokrata családok a felkelő
ket vagy a királyt támogató magatar tása kiemelkedő je lentőségű volt a szabadságharc el
ső hónapjaiban, és döntően befolyásolhatta egy-egy terület későbbi hovatar tozását . 

Bat thyány Ferenc 1703 őszéig annak ellenére nem játszot t szerepet a felkelők elleni 
küzdelemben, hogy ezredesi ranggal rendelkezett a császári hadseregben, és tényleges 
ezredparancsnok is volt. Ennek oka, hogy a felkelés ekkor m é g csak az északkelet
magyarországi és alföldi megyéket érintette, ahol a Bat thyányak nem rendelkeztek birto
kokkal. A Hadi tanács a Buda és Pozsony közötti Duna szakasz védelmét 1703. szeptem
ber 30-án gróf Koháry Istvánra b íz ta . 3 6 Bat thyány Ferenc csapatai már október közepén 
csatlakoztak Koháry hadaihoz, 3 7 október végén parancsot kapott, hogy Koháry István pa
rancsnoksága alatt vegyen részt a felkelők elleni harcokban. 3 8 

Batthyány Ferenc feladata volt más császári hadseregbeli főtisztekkel együtt - köztük 
Esterházy Antallal (1676-1722) és Bottyán Jánossal (1640k.-1709) - a kurucok elleni 
nemesi felkelés fegyverbe szólítása a Dunántúlon. Az inszurrekció megszervezése fele
más eredménnyel zárult. A bécsi udvar nem akart nagy lé tszámú nemesi csapatokat 
harcba küldeni , mivel féltek, hogy átpártolnak Rákócz ihoz . 3 9 Az udvar az adóhát ra léko
kat elengedte, de a felkelő csapatok szükségleteire Esterházy Pál egyszeri taksát vetett k i 
a dunántúli v á r m e g y é k r e . 4 0 Bat thyány Ferenc imént említett elfoglaltságai miatt az év 
utolsó hónapjait birtokaitól távol töltötte, s csak december 28-án tért vissza Pozsonyból 
Rohoncra. 4 1 Mindazonál ta l a nemesi felkelő seregek felállítását ez időre nem fejezték be, 
ezért nem tudott arról nyilatkozni, hogy a parancsnoksága alá rendelt 1000 gyalogossal 
mikor tud táborba szál ln i . 4 2 

' Trócsányi Zsolt: A 14 Insinuata Consilii Bellici Lajstrom 1. köt. (XVII . század-1703). Magyar Királyi 
Udvari Kancellária / Insinuata Consilii Bellici. [Levéltári repertórium. Kézirat, h. п.,  é. п.]  131. о. 

3 7 Uo. 132. о. 
3 8 „...e gyövő vasárnap okvetlen Buda felé veszem utamat generális Koháry uram mellé és ottan tisztem és 

hivatalom szerint megfelelvén betsületesen megmutatom, hogy még élek, az én kegyelmes császárom és 
mindeddig úgy ez után is maradok és leszek alázatos, engedelmes híve..." Batthyány Ferenc levele ismeret
lennek. Rohonc, 1703. október 24. M O L P 1314. № . 58 942.  Német fordításban: uo. № . 58 937. 

3 9 Alphons Danzer: Spanischer Successions-Krieg. Feldzug 1703. (Feldzüge des Prinzen Eugen 
Savoyen I . Ser., V. Bd.) Wien, 1878. 612. о.; Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténete. 18. k. 
Budapest, 1941. 63. o. 

40 

Bártfai Szabó 1929. 73. levél: Belatinc, 1704. január 12. 147. o. 

Rohonc (ma Rechnitz: Burgenland, Ausztria) a Batthyány család egyik uradalmi központja volt. 
4 2 MOL P 1314. № . 58 940-58 941. 



Strattmann Eleonóra a kuruc csapatok várható dunántúli megjelenésére készülve 
1703 utolsó hónapjaiban intézkedett a Sza lónak 4 3 várában tárolt hadianyagkészle tek fel
töl téséről . 4 4 Minthogy a császári oldalon tevékenykedő magyarok há rom hónap alatt nem 
tudták megoldani a Dunántúl védelmét , Károlyi Sándor 5000 főt számláló csapatai 1704. 
január 11-én átkeltek a Duna jobb partjára, és ez határozott állásfoglalásra késztette a 
dunántúli arisztokráciát és a köznemességet . 

A köznemesség már néhány nappal korábban támogatásáról biztosította a felkelőket, 
de az arisztokrácia várakozó álláspontra helyezkedett. Bat thyány Zsigmond a veszélyre 
való tekintettel már j anuá r 12-én a stájerországi F ö l ö s t ö m b e 4 5 menekí te t te a család érté
kesebb ingóságait , miközben testvére, Ferenc átvette Németújvár pa rancsnokságá t . 4 6 

A Dunántúl ra érkező Károlyi Sándor azonnal hódoltató leveleket küldött a falvaknak, 
amelyekben - miként néhány évtizeddel korábban a törökök - választás elé állította a la
kókat, miszerint vagy fizetnek egy meghatározot t összeget, vagy katonái felégetik ottho
naikat. 4 7 Az akció sikerét mi sem je lz i jobban, hogy január 16-ára már K ö r m e n d is meg
hódol t . 4 8 M i v e l a nyugati határszélen lakó német és horvát falusiak a király felé húztak, e 
helységek jobbágya i e lmenekül tek az erődített helyekre. Emiatt Károlyinak erőszakos 
eszközökkel kellett biztosítania csapatai élelmiszerellátását. Esterházy Pál nádor a kuruc 
generálishoz címzett levelében fejezte k i rosszallását csapatai nyugat-dunántúli prédálásai 
miatt. Károlyi Sándor azonban megtorlásként definiálta akcióit, amelyekkel Rabutin császá
ri tábornok (1642-1717) erdélyi fosztogatásaira válaszolt . 4 9 A megfenyegetett határmenti 
osztrák települések népessége jól megtanulta a koratavasszal kapott leckét. A Dunántúl 
meghódítására tett második, nyári kísérletet követően a stájer községek lakói a felkelőkhöz 
hasonlóan hatalmas pusztítást vittek végbe magyar falvakban tekintet nélkül arra, hogy a 
lakosok megmaradtak-e a király hűségén, vagy csatlakoztak a szabadságharchoz. A 
szomszédok közötti kölcsönös puszt í tások megszüntet ték a török időkből eredő összetar
tozás é rzésé t . 5 0 

A kurucok nem csupán a falvak lakóit, hanem a dunántúli köznemesség és az arisz
tokrácia képviselőit is Rákóczi zászlaja alá akarták felsorakoztatni. A nagybirtokosok 
megnyerését célzó kísérleteket azonban mérsékelt siker kísérte. Tavasszal csekély számú 
nyugat-magyarországi főnemes, Esterházy Dániel (1665  к,— 1714), Forgách Simon 
(1669-1730) és Esterházy Antal K o m á r o m megyei főispán, illetve a kevésbé je lentősek 
közül Bakács Lukács ( f i 722) és Szapáry Miklós állt át Rákóczi táborába . 5 1 

Szalónak (ma Stadtschlaining: Burgenland, Ausztria) az egyik Batthyány-uradalom központja volt. 
4 4 Strattmann Eleonóra levele Petres György tiszttartónak. Bécs, 1703. december 15. MOL P 1314. 

№. 57 223. Strattmann Eleonóra valószínűleg a család többi várának hadianyagkészletét is feltöltötte, de erre 
utaló adat még nem került elő. 

4 5 Fölöstöm Fürstenfeld (Stájerország, Ausztria) magyar neve. 
4 6 Posch 1986. 22, о. Várkonyi Ágnes a császári érzelmű arisztokrácia tömeges ausztriai meneküléséről ír: 

Várkonyi 1952. 400. o. 

Szalay 1865. 78. o. skk. Károlyi január 21-én Kőszegről már Alsó-Ausztria és Stájerország rendjeit 
szólította fel a behódolásra: Bánkúti 1976. 60. o. 

4 8 Bánkúti 1976. 55. o.; Tóth 1994. 110. o. 
4 9 Szalay 1865. 78. o. skk. 
5 0 Posch 1986. 116. о. skk. 
5 1 Ez utóbbi kettő átállására vonatkozóan lásd: Mészáros Kálmán: Dunántúli lovasezredek Károlyi Sándor 



Esterházy Antalhoz és Forgách Simonhoz hasonlóan a Bat thyány család tagjai előtt is 
nyitva állt a lehetőség, hogy csatlakozzanak a felkeléshez. 5 2 Rákóczi poli t ikai céljainak 
megfelelően 1704 márc iusában Károlyitól Niczky Sándor ( f 1706) kapta feladatául, hogy 
a Vas megyei nemessége t felkérje a nemesi felkelés megszervezésére és a szabadság
harchoz történő csatlakozásra. A köznemesség meggyőzésének legmegfele lőbb eszköze 
lehetett volna a környék egyik leggazdagabb arisztokrata családjának átállása, ami azért 
is különösen fontos volt, mert a királyhü nemesség a Bat thyány család szalónaki várában 
talált m e n e d é k r e . 5 3 Erre két módszer kínálkozott: az ígérgetés és a katonai nyomásgya
kor lás . 5 4 Az előbbivel próbálkozot t Bercsényi Miklós , aki felvetette, hogy Bat thyány Fe
rencet vagy Nádasdy Ferencet ( f i 723) a horvát báni mél tóság ígéretével lehetne rávenni 
a Rákóczihoz történő csa t lakozásra . 5 5 Bercsényi felvetésének híre feltehetően nem jutott 
el a Bat thyány család nyugat-dunántúl i birtokaira. Ötlete mindazonál ta l meglehetősen 
szokatlan volt, minthogy Rákóczi főparancsnoka olyan poszt el ígérésére tett javaslatot; 
amelynek tényleges betöltésére nem volt lehetősége. 

A felkelők az utóbb említett eszközt, a katonai nyomást , a Bat thyányak szalónaki vá
ra térségében alkalmazták. Niczky Sándor 1704 kora tavaszán felkereste Bat thyány Fe
rencet Németú jváro t t . 5 6 A találkozó kudarccal végződött , hiszen Bat thyány elhárította az 
átállás gondolatát . Indokai között szerepelt, hogy fia Grazban, három lánya pedig Bécs
ben tanul. 5 7 A lányok megüzen ték neki: „ne adja fel a várat, mert a fattyú leányok között 
sem lesz helyük akkor". 5 8 A frissen csat lakozó Forgách Simon 1704 ápri l isában Batthyá
ny Ferencet kritizálta levelében, és kétségbe vonta igaz magyar voltát császárpárt isága 

kuruc generális 1704. január-áprilisi hadjáratában. In: „Huszárok a történelem forgószínpadán" Tudományos 
konferencia. Sárvár, 2000. szeptember 14-15. (A Nádasdy Ferenc Múzeum kiadványai, 5.) 49-75. o. passim.; 
Claude Andre Donadello - Cseh Géza - Pozsonyi József: A muraszombati, szécsiszigeti és szapári Szapáry 
család története. (Régi magyar családok, 6.) Debrecen, 2007. 207-215. o. (Mészáros Kálmán által közölt 
források.) 

5 2 Bercsényi Miklós utasította Károlyi Sándort, hogy tegyen valamit Batthyány Ferenc és Draskovics 
Ádám megnyerése érdekében. Bánkúti 1976. 75. o. 

Bánkúti 1976. 91. o.; Bánkúti 1977. 110. o. A Batthyány család tekintélye a Dunántúlon rendkívül nagy 
volt, mivel a család egyedülálló módon 1633-tól 1703-ig „családi örökségként" töltötte be a Kanizsával szem
beni végek végvidéki és a Dunántúl kerületi főkapitányi méltóságát. Lásd: Pálffy 2009. 

5 4 Károlyi Sándor és a Batthyányak közötti kapcsolatok 1701-ig nyúlnak vissza, amikor Károlyi köszönetét 
fejezte ki I I . Ádám grófnak Perényi Mihály apródként történő befogadásáért. Lásd: MOL P 1314. № . 81 137. 
1701 és 1703 között Károlyi Sándor több üdvözletet is küldött Batthyány Ádámnak. A kuruc fővezér és a 
Batthyányak közötti jó kapcsolat dacára a Dunántúlon megjelenő kurucok a Batthyány család falvaiban ko
moly károkat okoztak. Lásd: Thaly 1873. 341. o. Batthyány Ferenc február l-jén írt levelében számolt be a 
Lánzsér várában tartózkodó Esterházy Antalnak a birtokait ért pusztításokról). Ennek ellenére a Batthyányak és 
a kurucok közötti kapcsolatok nem szakadtak meg. 1704 márciusában Batthyány Ádám árvái nevében panaszt 
tettek, hogy hat lovukat Károlyi parancsnoksága alatt szolgáló katonák elhajtották. Rákóczi Ferenc azonnal 
utasította hadvezérét az állatok visszaszolgáltatására. Géresi 1897. X L V I I I . irat. 62. o. Az iménti esethez ha
sonlóan 1704 nyarán Károlyi Sándor Batthyány Ádám gyermekeinek svájci marháit is visszajuttatta a család
nak. Lásd: MOL P 1314. № . 81 141. 

5 5 Bánkúti 1975. 82. o. 2. jegyzet. Bercsényi február 5-én utasította Károlyi Sándort arra, hogy tegyen 
lépéseket Batthyány Ferenc és Draskovics Ádám átállása érdekében: Bánkúti 1976. 75. o. 

5 6 Németújvár (ma: Güssing, Burgenland, Ausztria) a Batthyány család uradalmi központja volt. 
5 7 Andritsch 1965. 123. o. Batthyány József 1703-ban iratkozott be a jezsuiták grazi gimnáziumába. 
5 8 Thaly 1873. 118. o. Niczky Sándor 1704. március 11-én kelt levelében számolt be sikertelen tárgya

lásairól Károlyi Sándornak. Az epizódot közli: Várkonyi 1952. 401. o.; Tóth Gyula: Balogh Ádám kuruc 
brigadéros. Budapest, 1958. 54. o. 



miatt . 5 9 A felhozott vádakat Bat thyány határozottan visszautasította, és ismétel ten meg
jegyezte, hogy nem akarja a királynak tett hűségesküjét megsé r t en i . 6 0 Egy évvel később 
Károlyi már kész tényként kezelte, hogy a család felesketése Rákóczi hűségére lehetet
len. Felismerte, hogy a király melletti kitartás oka az örökös ta r tományok közelsége volt. 
Károlyi ugyanakkor pénzbel i „segélyt" várt а Вatthyanyáktól területeik puszt í tásának el
kerüléséért cserében, azaz ismételten zsaroláshoz folyamodott. 6 1 

A Bat thyány család csat lakozását azonban nem csupán a nagybirtokos arisztokrácia 
hagyományos Habsburgok melletti elkötelezettsége gátolta, hanem feltehetően az a tény 
is, hogy Niczky Sándor 1704 márciusában tett látogatása előtt a megalakuló Kőszegi 
Kamarai adminisztráció elkobzásra ítélte Bat thyány Ferenc rohonci, szalónaki , boros
tyánkői és p inkafő i 6 2 jószága i t . 6 3 I lyen körülmények között Bat thyány Ferenc átpártolá-
sáról szó sem lehetett. A Strattmann csa ládhoz fűződő rokoni szálak, a Ba t thyány gye
rekek ausztriai nevel te tése és az osz t rák t a r tományok szomszédsága sz intén kizár ták 
annak lehetőségét , hogy a család bármely tagja is komolyan fontolóra vegye az átállás 
lehetőségét . 

A Dunántú lon tevékenykedő felkelők nemcsak az arisztokráciát és a köznemességet , 
hanem a szabad királyi városokat is igyekeztek rávenni, hogy csatlakozzanak Rákóczi 
hoz. Ocskay László (1683k—1710) már január végén megpróbál ta felesketni Sopront Rá
kóczi nevére . Válaszként a város is és a Bat thyány várak is császári helyőrséget fogadtak 
falaik közé. Sopron már néhány nappal a felkelők felbukkanását követően mintegy 400 
császári katonával biztosította védelmét. Németújvár megszál lására is legkésőbb május 
végén sor került. Ekkor Rabattá, a Stájerország védelmét irányító császári tábornok 100 
embert ígért Bat thyány Ferencnek, aki a Németújvárba rendelt császár iak fölött ezredesi 
rangjára tekintettel parancsolt. 6 4 

A Habsburg-ellenes felkelések résztvevői az 1670-es évek végétől kezdve vádolták a királypárti nemes
séget magyarságuk elárulásával: Benczédi 1980. 109. o. 

6 0 „Gróf Forgách Simon uram eö kegyelme kegyelmed által énnekem levele által tett izenetét is büvön 
megírtettem, csudálkozom az úron, hogy az igaz magyar vérségemben kételkedik." Batthyány Ferenc levele 
Niczky Sándor ezredesnek. Németújvár, 1704. május 3. MOL P 1314. № . 58 948. 

Károlyi Sándor levele Batthyány Ferenchez. Csorna, 1705. március 15. MOL P 1314. № . 81 144. 
6 2 Borostyánkő vára (ma: Bernstein, Burgenland, Ausztria) és Pinkafő (ma Pinkafeld, uo.) Batthyány-

birtokok voltak. 
6 3 „Én alább megírt adom tudtára mindenkinek az kinek illik, hogy méltóságos fejedelem felsövadászi 

Rákóczi Ferenc kegyelmes uramnak őnagysága fiscusa számára méltóságos generális Károlyi Sándor úr 
őnagysága parancsolatjából gróf Batthyány Ferenc úr őnagysága rohonci, szalónaki, borostyáni és pinkafeldi 
jószágit confiscáltam, és elfoglaltam. Kirül adom az ottvaló tiszttartó uraknak ezen írásomat." Csákányi 
Mihály, a Kőszegi Kamara titkára és commissariusa. Bucsu, 1704. február 16. MOL P 1313. 251. re. fol. 78. 

A rövid életű Kőszegi Kamarai Adminisztráció a hadseregellátás biztosítását tekintette legfontosabb fel
adatának, mivel Károlyi Sándor az így megszerzett jövedelemből akarta biztosítani csapatai ellátását. Bánkúti 
1975.92. o. Batthyány Ferenc Nádasdy Ferencnek írt 1704. február 23-án kelt levele szerint saját és Zsigmond 
öccse Csáki (nem pontosan azonosítható helység) és rohonci jószágait a kurucok konfiskálták, és uradalmi 
tiszttartóinak megtiltották a Batthyány család tagjaival történő érintkezést. Lásd: Bánkút! 1976. 90. o. 

6 „Demnach bey abermaligen Avancierung der unruhigen Hungarischen Rebellen nötig sein wi l l , Güssing 
wohl zu besetzen, als hat dieselbe trachten damit diejenigen bei Radkersburg auf rüstenfrei commandierte 100 
Man mit einem Hauptmann 2 Leutnants und behörigen Subalternen versehen werden mögen, welche so dann 
besagtes Güssing omni modo sobald als möglich einzuwerfen seien. Herr Hauptmann aber sambt allen anderen 
zu dieser Mannschaft commandierte Officiere soll vermög kaiserlichen Hofkriegsrathsordnen Herrn Graf Frantz 
Batthyány als kayserlichen Obrist angewiesen sein, welche also derselbe nach zu kommen und recht zu thun 
wissen wird." Rabatta generális levele Batthyány Ferencnek. Graz, 1704. május 23. MOL P 1314. № . 92 297. 



Miként Sopron, úgy Bat thyány Ferenc is maga kérte vára megszál lását . A gróf indo
kai között szerepelt a vár j ó védhetősége, valamint a nép szemmel tar tásának lehetősé
ge. 6 5 Ezt az tette szükségessé , hogy a lakosság a dunántúli gyors sikerek következtében 
1704 január jában hamar I I . Rákóczi Ferenc pártjára állt, amelyet jó l példáz a Strattmann 
Eleonóra bir tokában álló Körmend fent említett esete is. A reguláris ka tonaság je lenlétét 
szükségessé tette továbbá , hogy Károlyi Sándor csapatai Boros tyánkő várából 1704 ja
nuárjában 10 ágyút és je lentős mennyiségű hadianyagot z sákmányo l t ak , 6 6 valamint az is, 
hogy Dobra 6 7 1704 áprilisáig szintén a felkelők kezén vo l t . 6 8 

Feltehetően a család által mozgósi tot t hajdúknak és lovas katonáiknak kellett ellátni
uk 1704 telén és tavaszán a várak védelmét a császáriak megérkezésé ig . A Bat thyányak 
magánföldesúri hadserege az 1650-es években még több mint 500 főt számlá l t , 6 9 de a 
X V I I . században hajdúkiváltságot szerzett települések még a X V I I I . század közepén is 
je lentős számban állítottak k i katonákat a különböző hadjára tokra . 7 0 

Elképzelhető, hogy a magánkatonaság mellett csekély lé tszámú császári egységek 
már 1704 ápril isában is á l lomásoztak Németújvárban, mert Bat thyány Ferenc megeml í 
tette Niczky Sándorhoz május 3-án írt levelében, hogy nem tudja táplálni német és ma
gyar katonái t . 7 1 A várak védelmét az elkövetkező hónapokban és években a családi ban
dériumok és a császári zsoldosok együttesen biztosították, miként Körmendé t is az előző 
évszázadban, a török háborúk idején. Károlyi Sándor és a vezérkar Szalónakot és Boros
tyánkőt még neutrális helynek tekintette 1704 telén, kora tavaszán, nem valószínű, hogy 
ekkor császári csapatok ál lomásoztak volna a Bat thyány-várakban . 7 2 

„...ersten an mich Abgelassenes habe zu recht erhalten, ersehe daraus mit mehrere, was massen die selbe 
aus Güssing einigen Succurs verlanget... werde begriffen das Regiment zusammen zu ziehen und werde nicht 
ermangeln nicht allein mit solchen zu dienen, sondern auch äuserst Vermögens alles dasjenige zu praestieren, 
was der als ihro Kayserlicher Mayästetlicher Dienst erfordert. Nachdem Güssing ein Ort zur Resistenz 
ziemlich beschaffen, so wil l hoffen, daß unterdessen dieselbe von Feindt praevenirt werden solle..." Rabatta 
generális levele Batthyány Ferencnek. Radkersburg, 1704. május 20. MOL P 1314. № . 92 298. 

6 5 Batthány Ferenc levele Rabattának. [H. п.,  1704.] május 17. MOL P 1313. 251. re. fol. 90. 
6 6 Thaly 1892. 100. o. 
6 7 Dobra (ma Neuahaus, Burgenland, Ausztria) az egyik Batthyány-uradalom központja volt. 
6 8 Bánkúti 1977. 99. o. 
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Vera Zimányi: Privatheere der Großgrundbesitzer und Gutsherren im 16. und 17. Jahrhundert (am 
Beispiel der Batthyány) In: Harald Prickler (hrsg.): Burgenland in seiner pannonischen Umwelt. Festgabe für 
August Ernst. Eisenstadt, 1984. 444. o. 

7 0 Zimányi Vera: Adatok a dunántúli hajdúk történetéhez. Századok, 94. (1960.) 1—3. sz. 290. o. A Veszp
rém megyei Városhídvégen 34 lovast és 36 gyalogost valamint 13 más szolgálatra jelölt személyt írtak össze 
1694-ben. E község még 1741 -ben is 87 katonát állított ki az Osztrák örökösödési háborúban. Uo. 301. o. 
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Azt nem lehet pontosan megállapítani, hogy a Batthyány család várai közül melyiket mennyi időre 

szállták meg a császári egységek. A rendelkezésünkre álló adatok alapján úgy tűnik, hogy Németújvár falai 
között 1704 májusa és 1711 között mindig állomásoztak kisebb-nagyobb birodalmi csapatok. Elszórt adatokból 
úgy tűnik, hogy Dobrán is meglehetősen hosszú ideig tartózkodott reguláris katonaság, valamint hosszabb-
rövidebb időszakokra Körmenden, Borostyánkőn és Szalónakon is szolgáltak császáriak. A megszálló erők 
nagyságrendje a különböző várakban 20 és 60 fő körül mozgott. Ennél nagyobb létszámról (100 fö) az 1704 
májusi események kapcsán értesülünk, valamint 1708-ból, amikor 200-an tartózkodtak Németújvárott. MOL P 
1313.251. re. fol. 88. 

Szalay 1865. 85-86. o.; Thaly 1892. 101. o. Károlyi Sándor saját felelősségére nem merte ellenségnek 
nyilvánítani a Batthyány családot, ezért 1704. február 25-én levelet írt Rákóczi Ferencnek, hogy ő hozza meg 
az erre vonatkozó döntést: Bánkúti 1976. 91. o. 



A család birtokainak pusztulása 1704-ben 

Németújvár megszál lásának híre világossá tette a család pártállását, de érdekes m ó 
don Károlyi - ennek ellenére - kímélni igyekezett a Bat thyány-bir tokokat mindaddig, 
amíg Bat thyány Ferenc Rabattával (1662k—1738) és Erdödy Sándorral (1670-1729) 
együt tműködve nem kezdett kurucellenes vállalkozásba: „Jól lehet emlékezet iben az 
Mél tóságos Grófnak az elmúlt téli a lkalmatossággal c o m m a n d ó m [parancsnokságom] 
lévén itten, valami hostili tás [ellenségeskedés] nem tétetett, mindaddig mindenit s égisz 
jószágát csekély tehets ígem szerint conservál tam, hanem midőn ér tésemre esett, az né
met az várban való beszándékozására kínteleníttettem bloquádával alkalmatlankodnom, 
mindazáltal is az mennyire lehetett, kárát az Mél tóságos Grófnak távoztatni k íván tam. 7 3 

Úgy mostani ideérkezésemben is . . . mindenekben kárát az Mél tóságos Úrnak távoztatni s 
jószágát is protegálni [védeni] igyekeztem volna. De mivel Erdödy Sándor urammal el
lenünk követ forralván Rabattával egyetemben hazánknak nagy kárában munkálkodni 
kezdett, és hostili tását mutatta, 7 4 s jószági t is s k ik kezünkben vadnak minden közönsiges 
jónak előmozdításától N a g y s á g o d . . . tilalmazta és semmiben sukurálni [segíteni] nem 
engedte... Azért az mik eddig meglöttenek, nem nékem, hanem mindezeknek tulajdoní
tani ne terhel tessék. . . " 7 5 

Vas megye és Stájerország határvidéke 1704 júl iusában és augusztusában a szabad
ságharc legfontosabb hadszínterévé vált. A Rabattá júl ius 4-én Nagyfalunál elszenvedett 
vereségét követő másfél hónapban a felkelők rendszeresen támadták a közeli stájer fal
vakat. A Rákóczi katonáinak el lá tmánya részben a stájerországi zsákmányból , részben a 
Vas megyei rekvirálásokból származott . Károlyi csapatai azonban augusztus közepén ke
leti i rányba vonultak vissza a két oldalról közeledő császári egységek e lő l . 7 6 A stájer la
kosság a felkelő katonák között a határ menti magyar falvak lakosait is felismerte vagy 
felismerni vélte, ezért Károlyi visszavonulása után a védtelenül maradt községeket egy
részt tűzzel-vassal pusztította, másrészt - Károlyi eljárásához hasonlóan - pénzt követel
tek a határ menti magyar településektől mintegy váltságdíjként a gyújtogatások elkerülé
séért. A örökös ta r tományok lakói gyorsan megtanul ták a hadakozás török módját a 
felkelőktől . 7 7 A stájer népfölkelők fosztogatásához járult még Pálffy csapatainak zabrálá-
sa is. A horvát bán augusztus 31-én társadalmi helyzettől függetlenül arra kötelezett min
denkit, hogy csapatai élelmiszerigényét biztosí tsák. 7 8 A nyugati határszélre érkező má
sodik hadsereg ellátása azonban már nehézségekbe ütközhetett . Noha tudomásunk van 
Pálffy kéréséről , miszerint Károlyi csapatai hagyjanak föl a falvak esztelen puszt í tásá-

E kijelentés nem alaptalan, mert 1704 kora tavaszán Károlyi megtiltotta katonáinak a körmendiek zakla
tását a város kurucokhoz állása miatt: Tóth 1994. 111. o. 

7 4 Nem lehet tudni, mire céloz Károlyi. 
7 5 Károlyi Sándor levele Batthyány Ferencnek. Szombathely, 1704. július 19. MOL P 1314. № . 81 141. 
7 6 Horvátországból Pálffy János igyekezett jelentős erőkkel Stájerország védelmére, északról pedig Heister. 
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Posch 1986. 116. о. skk.; 327. о. A különböző népi milíciák vezetőit, akik a nyugat-magyarországi 
falvakat pusztították, 1712-ben perbe fogták és halálra ítélték. 

7 8 Pálffy János levele Fórián Mihálynak. Doroszlói tábor (Csákánydoroszló, Vas megye), 1704. augusztus 
31. MOL P 1314. № . 89 673. A  levélben Pálffy 3000 kenyér porció átadását követelte. Késlekedés esetén 
Körmend veszélybe kerülését helyezte kilátásba. 



va l , 7 9 a horvát bán adott esetben hasonlóan kemény eszközöket alkalmazott katonái ellá
tásának biztosítása érdekében. 

Az el lenséges hadak mögöt t maradt pusztí tások nyomainak számbavéte le Bat thyány 
Ferenc legfontosabb feladatát képezte 1704 októberében. Az összeírások végrehajtója 
Saller László Vas megyei szolgabíró, Nagy Ferenc esküdt és Fórián Mihá ly körmendi 
provisor volt. A jobbágyság és a Bat thyányak termésben, á l la tá l lományban és más va
gyontárgyakban mintegy 39 481 Ft 27 dénárt veszítettek. A pusztí tás nagyobb hányadát 
nem a királypárti földesurat büntető felkelők okozták, hanem Pálffy szerb és horvát ka
tonái, valamint a stájer népfölkelők, akik 25 314 Ft 4 dénárnyi kárt hagytak maguk mö
göt t . 8 0 Az el lenséges erők fosztogatásai közben hat jobbágy is életét veszítet te a dobrai 
uradalomban. Tudomásunk szerint mindegyiküket Pálffy János rác és horvát katonái öl
ték meg. Ez volt a császári hadvezetés válasza arra, hogy a kurucok mintegy 70-80 stájer 
falut pusztí tot tak el részben vagy egészben. 8 1 

Batthyány Ferenc képtelen volt megakadályozni , hogy a horvát és szerb katonák fel
dúlják birtokait, noha személyesen kereste fel Szentgot thárdon Pálffy Jánost. Látogatá
sával a parasztjaitól rabolt marhák visszaszerzését akarta elérni. A bán azonban nyíltan 
megtagadta a kérés teljesítését, mivel a javakat már kótyavetyén e lad ták . 8 2 Bat thyány Fe
rencet lesújtotta a bánásmód . 8 3 

I . Lipót nem nézhette tétlenül, hogy a császári katonák és az örökös ta r tományok fa
lusi lakossága a király hűségén maradt urak birtokait fosztogatja, ezért augusztus 27-én 
megtiltotta a Belső-ausztr iai Hadi tanácsnak 8 4 a királypárti nemesek birtokainak pusztí tá
sát; sőt szeptember 10-én minden magyarországi hadmüvele t folytatását szünete l te t te . 8 5 

A birtokok oltalmazása 

A szabadságharc éveiben birtokos nemesek és a települések is igyekeztek különleges 
jog i védettségre szert tenni az emberélet és anyagi javak ol ta lmazása érdekében. Ezt az 
biztosíthatta, ha a harcoló felek oltalomlevél kiállításával mentesí t ik birtokaikat a kato
nai terhek viselésétől. I I . Rákóczi Ferenc már 1704. március 29-én védlevelet adott k i 

7 9 Pálffy János levele Károlyi Sándornak Bécs, 1704. augusztus 1. Géresi 1897. № .  L I I . ; Kovács Agnes: 
Károlyi Sándor (Magyar História életrajzok sorozat.) Budapest, 1988. 67. o. 

8 0 MOL P 1313. 251. re. fol. 12-15., 33-42., 57., 61-62. és MOL 1313. 113 re. № . 1383. Az  elszórtan ránk 
maradt összeírások nem teljes körűek, és csupán az 1704 augusztusában keletkezett károk szerepelnek benne, a 
tavasziak nem. Az egyéb birtokokon keletkezett károk nagyságát megbecsülni sem áll módunkban, de 
feltehetően a határ mentén mindenütt hasonló méretű pusztulással lehet számolni. 

8 1 Posch 1986. 74. о. skk. 
8 2 A török háborúk idején vert gyökeret a hagyomány, hogy a portyázó csapatok az ellenséges területeken 

szerzett zsákmányt árverésre (kótyavetyére) bocsátották. Az áruk gyors pénzzé tétele érdekében a javak mélyen 
a piaci ár alatt cseréltek gazdát. 
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Batthyány Ferenc levele Strattmann Eleonórának, Németújvár, 1704. szeptember 3. MOL P 1314. 

№. 58 946. 
4 Belső-Ausztrián Stájerországot, Karintiát és Krajnát értették a koraújkorban. A Belső-ausztriai 

Haditanácsot 1564-ben hozták létre a török elleni védelem decentralizálása jegyében, és 1744 és 1749 között 
számolták fel fokozatosan. 

8 5 Posch 1986. 120. о. 



Batthyány Á d á m gyermekeinek birtokaira. 8 6 A dokumentum gyors kiál l í tásának hátteré
ben I I . Rákóczi Ferenc és a Bat thyányak 1690-es évek elején kialakult kapcsolatai állhat
tak, amelyről az a lábbiakban részletesen szó lesz. Noha a szabadságharc következő évei
ben a felkelők számos alkalommal és különböző főparancsnokok között vezettek 
hadjáratot a Dunántúlra , a fejedelem által kiállított védlevél ismerete k imuta tha tó . 8 7 

Amennyiben a katonai érdek és az oltalomlevelekben biztosított jogok nem voltak 
összeegyeztethetőek, akkor a kurucok természetesen a katonai szempontok figyelembe
vételével tervezték akcióikat. A császári őrség által biztosított Körmende t azért kellett 
1708 elején elfoglalni és lerombolni, hogy a Rákóczi csapatait fenyegető veszélyt meg
szüntessék. A család hiába kínált a vár megkíméléséér t 1000 tal lér t , 8 8 noha ekkoriban a 
kurucok egyik legfontosabb pénzforrását a hasonló sarcok je len te t t ék . 8 9 

A családtagok újabb védlevelek megszerzése révén remél ték biztosítani jobbágya ik 
és saját maguk nyugalmát . E dokumentumok kiállításáért azonban je lentős pénzösszeget 
kellett fizetni, miként azt az alábbi eset is példázza. A Strattmann Eleonóra szalónaki 
birtokain élők 1708-tól kezdve Rákóczi híveinek háborgatásától mentesen művelhe t ték 
földjeiket. A szalónaki őrség egy része 1707. április elején sikertelen rajtaütést hajtott 
végre a vár alatt por tyázó katonákon, melynek következtében a támadók közül többen 
fogságba estek. A szembenál ló felek ezt követően nem csupán a foglyok sorsáról tár
gyaltak, hanem az együttélés lehetőségeiről is. A megbeszélések e redménye legalábbis 
erre utal, hiszen 1708 elején az alábbiakban állapodott meg egymással a ránk maradt h i 
ányos adatok alapján Strattmann Eleonóra és Esterházy Antal , a dunántúli kerületet 1707 
végétől személyesen irányító kuruc tábornagy-főkapitány: Strattmann Eleonóra egy ösz-
szegben kifizet 1000 forintot Esterházy Antalnak; két kuruc őr {salva gvardiá) kerül 
Szalónakra; Szalónak és környékének lakói egy éven keresztül szabadon müveihet ik a 
földet; a szalónaki zs idók szabadon kereskedhetnek.9 0 

Esterházy Antal a védlevelet egy évvel később 1710. május 1-jéig tartó hatállyal 
megújította, így az e lméletben a dunántúli kuruc uralom összeomlásáig biztosította a 
gazdálkodás szabadságát az itteni j obbágyoknak . 9 1 Esterházy Antal katonái ezt követően 
a várnép életének részeseivé váltak, a dunántúli kuruc parancsnokság pedig betekintést 
és beleszólást nyert a várőrség mindennapjaiba. 9 2 

m Thaly 1892. 101. o. 
8 7 A felkelők 1706-ban a rohonci uradalomra állítottak ki védlevelet: Thaly 1901. 424. o. 1708 januárjában 

újabb védlevelet állítottak ki Batthyány Ádám árváinak birtokaira. Uo. 622. o. Esterházy Dániel dunántúli pa
rancsnokhelyettes felszólította Pacsay Györgyöt és a szentgróti sereget, hogy hagyjanak fel a fejedelmi véde
lem alatt állók Batthyány fiúk javainak pusztításával. Uo. 914. o. 

8 8 Thaly 1901. 142-143. o. 
8 9 Thaly 1880. 129. o. 
9 0 A fenti megállapodás létrejöttének számos részlete jelenleg még homályos. Az egyezség meg

születésének körülményeit és tartalmát az alábbi két levél tartalmazza. Strattmann Eleonóra levele a 
Haditanácsnak; felolvasták 1709. január 29-én. MOL P 1313. 251. re. fol. 201. Esterházy Antal levele 
Batthyány Ferencnek. Sümeg, 1708. március 24. Uo. fol. 148-149. A levélben Esterházy Antal hangsúlyozza, 
hogy a megállapodást Batthyány Ádám érdemeire tekintettel kötötte meg. 

91 
Esterházy Antal levele Batthyány Ferencnek. Szombathely, 1709. május 29. MOL P 1313. 251. re. fol. 162. 

9 2 Esterházy Antal engedélyezte 1708 áprilisában, hogy a Szalónakra szorult nemesség a kuruc őrök jelen
létében fegyveres vadászaton vehessen részt: Thaly 1901. 678. o. 



A császári főtisztek azonban nem nyugodtak bele, hogy Szalónakon kuruc őrök tar
tózkodjanak. Ezért 1708 decemberében a pozsonyi várkapi tány felszólította Moltenberg 
fölöstömi parancsnokot, hogy távolíttassa el a Rákóczi seregéhez tartozó őröket szolgá
lati he lyükrő l . 9 3 Strattmann Eleonóra felismerte, hogy ez az eljárás ellehetetlenítené job
bágyai viszonylag szabad gazdálkodását Rákóczi h íveinek megújuló támadásai miatt. A 
kedvezményezet t helyzet fenntartása érdekében azonnal a Hadi tanácshoz fordult, hogy 
az engedélyezze az el lenséges őrök további ott maradását . Az udvari hatóság válaszában 
a kérést gyakorlatilag elutasítva a katonai parancsnok kezébe adta a döntési jogot . 9 4 A 
felkelők valószínűleg mégsem hagyták el Szalónakot, mert Esterházy Antal megújította 
védlevelét. 

Mive l a Bat thyányak az 1704-ben elszenvedett károkért elégtételt nem kaptak, min
den eszközt megragadtak, hogy birtokaikat megóvják a további pusztítástól. A királyi o l 
talomlevél megszerzésére irányuló erőfeszítéseiket hosszú ideig nem koronázta siker. A 
Batthyány család tagjai a szabadságharc éveiben számtalan levéllel fordultak a különbö
ző hatóságokhoz, hogy legalább a királyi oldalon harcoló egységek zabrálását megaka
dályozzák. Bat thyány Zsigmond 1706 februárjában a Haditanácsnál tett panaszt, mivel a 
reguláris katonaság, a horvát milícia, valamint rác és stájer parasztok pusztí tot ták nyu
gat-magyarországi falvait . 9 5 A l i g egy hónappal később Bat thyány Ferenc tájékoztatta 
tiszttartóját, Palotai Sámuel t arról, hogy Draskovics a dobrai és r ak ic sány i 9 6 uradalomban 
fosztogatott, és forspontozásra kihajtott állatokat adott e l . 9 7 1706 májusában a grazi hely
tartó írásban tiltotta meg a fölöstömi parancsnoknak, hogy Bat thyány Ferenc jobbágya i 
nak hadianyagot szállító marháit elkobozza és eladja. 9 8 Strattmann Eleonóra 1708-ban 
kereste meg az Udvari Haditanácsot , mert a reguláris katonaság és a stájer parasztok 
fosztogatták bir tokait . 9 9 

V i Kivonat Moltenberg 1709. január 17-i leveléből. MOL P 1313. 251. re. fol. 207. 
4 A H a d i t a n á c s válasza Strattmann Eleonóra beadványára. 1709. február 1. MOL P 1313.251.re. fol.201. 

9 5 „Graf Sigismund Batthyány höchst wehmütig vorgestellt, was massen dessen und seiner Familia angehörige 
dem Herzogtum Steyermark angrenzende Gueter so oft die Rebellen von dasigen Confinen wiederum Geviehen 
oder durch die kayserlichen Waffen abgetriben worden, jedermahl nicht allein von der regulierten teutschen 
sondern auch croatischen Militz zuforderst aber vor den Raitzen und steyrischen gemeinen Land- oder Bauervolk 
als ob es feindlichen Boden wäre, mit Feuer und Schwert sehr hart ruiniert worden sein... ferners an die löbl 
steyrische Landschaft und grätzische Regierung nachtrucklich intimieren, damit... mit Brand und Schwert... 
ausübende Damnificationes... unter schweren Straf und Auferlegung des geziemenden Abtrags verbitten..." A 
Haditanács levele a Batthyány családnak. Bécs, 1706. február21. MOLP 1313. 251.re. fol. 110. 

' Rakicsány (ma: Rakican, Szlovénia) Batthyány-uradalmi központ volt. 
7 Batthyány Ferenc levele Palotai Sámuelnek. Németújvár, 1706. március 24. MOL P 1314. № . 58 979.  Dras

kovics Ádám Herbeville szárnysegédjeként szolgált a Rákóczi-szabadságharcban 1706-ban, János pedig vezérőmagyi 
rangot viselt: Heckenast 2005. 121. о. Ez esetben nem tudjuk, hogy melyikük vezette a fosztogató csapatot. 
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„...an uns abgelassenen Schreiben haben wür mit mehreren vernommen was massen sich derselbe wider 

den jetzigen Herrn Commandanten zu Fürstenfeld Baron von Mayrhoffen... aus was Befugniss weniger hoffent 
aus unserem Befehl von denen benachbarten und auch sein Herrn eigenen Untethanen ...immer neue Auflagen 
und Erbressungen abfordere, und von jedem Wagen, wann einige Pferde werther zum Verkauf in die Stadt 
gebracht werden ein halben Gulden zu bezahlen erzwinge. ...auch erst jüngster Tagen... durch die diesige des 
Herrn Unterthane zu Rudersdorf Namens Georgio Unger dessen Vieh und Fahrnuss ohne einige Ursach weck
nehmen, und in die Stadt abfahren lassen... wür aber mit dem Militari kein Disposition zu machen, und dahero so 
wohl dem jetzigen als künftigem Commandanten nichts zu befehlen, daß Herrn Grafens Brief hingegen zu 
Vorkherung des gehörigen mit einem Bericht nach dem kayserlichen Hof haben gelangen lassen." A grazi 
helytartó levele Batthyány Ferencnek, Graz, 1706. május 18. MOL P 1320. l-g. fol. 2. 
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Strattmann Eleonóra levele a Haditanácsnak. A Haditanács előtt 1708. június 5-én olvasták fel. MOL P 
1313. 251. re. fol. 203. 



A számtalan panasz és közbenjárás csak lassan vezetett e redményre . Noha legkésőbb 
1708 elején már védlevél oltalmazta a Bat thyány-bi r tokokat , 1 0 0 ezt a császári parancsno
koknak 1709 ápril isában meg kellett újítaniuk. Ekkor kapott mentességet a dobrai urada
lom a forspontozás, a beszál lásolás és a rekvirálás a ló l . 1 0 1 A család többi jószágára kiter
jedő menlevél kiáll í tására utaló adat ez idáig még nem került elő. 

Bat thyány Ferenc és Zsigmond, valamint Strattmann Eleonóra képtelenek voltak a 
szabadságharc alatt megvédeni jobbágyaikat a különböző csapatok pusztí tásától , amely
nek csupán részben lehetett oka, hogy a tiszttartók nem kísérték az átvonuló csapatokat, 
miként Bat thyány Ferenc ezt egy levelében megeml í t e t t e . 1 0 2 Az uradalmi t isztviselők ha
nyagsága lehetet lenné tette még a kihágások pontos j egyzékbe vételét is. Mindazonál ta l 
a Bat thyányak hiába küldték panaszaikat a különböző hatóságokhoz, mert a kártételek 
rendszeresen megismét lődtek . 

A puszt í tások egyik fő oka az volt - a korabeli hadvezetési i rányelvek és a tisztvise
lők magatar tása mellett - , hogy a különböző parancsnokok alatt álló seregeknek sokszor 
menet közben kellett beszerezniük élelmüket, amelyet a lakosság nem tudott biztosítani, 
és ez a katonákat fosztogatásra ösztönözhette . A s tá jer -magyar határvidéken ugyanis 
négy különböző parancsnokság alatt álló, eltérő szervezetű és fegyelmezet tségü fegyve
res erő fordult meg: a kurucok, a császári hadsereg reguláris egységei , Pálffy János bán 
horvát és rác határőrvidéki katonái , és a stájer milicisták. 

A különböző fegyveresek szabálytalan időközönként visszatérő pusztításai és rekvirá-
lásai mellett a Bat thyány-bir tokok parasztjainak folyamatos tehertételt jelentett a 
Németújvárban és Dobrán á l lomásozó reguláris katonák ellátása, amely kérdéssel az 
alábbiakban foglalkozunk. 

Császári katonák a Batthyány-várakban 

A Bat thyány család bir tokában lévő erődí tmények közül Dobra és Németújvár föld
rajzi helyzetének köszönhetően 1704 májusától mindvégig szilárdan a császáriak kezén 
maradt. A Szalónakon bő egy esztendeig ál lomásozó kuruc őrök is csupán a vár je lképes 
megszál lását biztosították. 

Az imént felsorolt erődí tményekkel szemben Körmend többször is gazdát cserélt 
1704 és 1709 között . A mezőváros és azt övező palánk már a dunántúli harcok első évében 
is kétszer került a felkelők alá, és kétszer hódították vissza a császári katonák. A várost 
1706. augusztus 6-án érte a legsúlyosabb támadás, amikor Esterházy Antal csapatai a la
kosságot kiűzték a városból, s a házakat és a palánkot a földdel tették egyen lővé . 1 0 3 A tele
pülés védmüveit a császáriak rövid idő alatt helyreállították, ezért 1708 január jában Es-

Strattmann Eleonóra, Batthyány Ferenc és Zsigmond levele a Haditanácsnak. 1708. január 23-án 
mutatták be. MOL P 1313. 251. re. fol. 82. 

1 0 1 Heister levele a Batthyányaknak. 1709. április 29. MOL P 1314. №. 58 938. 
1 0 2 Batthyány Ferenc levele Palotai Sámuelnek. Németújvár 1706. március 24. MOL P 1314. № . 58 979. A tö

rök elleni felszabadító háborúban a vármegyék már hadbiztosokat neveztek ki abból a célból, hogy kísérjék a terü
letükön átvonuló seregeket, és megvédjék a lakosságot az atrocitásoktól. E tisztviselők azonban nem tudták jól 
ellátni feladataikat. 

1 0 3 Veszprémi - Kelenik - Hermann - Bencze 1992. 69. o.; Tóth 1994. 113. o. 



terházy Antalnak szabályos ostrommal kellett bevennie Körmendet , amely után ismét el
rendelte a mezőváros palánkjainak le rombolásá t . 1 0 4 A Bat thyány család levéltárában ta
lált dokumentumok a család várai körül vívott katonai eseményekkel kapcsolatban újabb 
adatokat nem tartalmaznak. A családtagok figyelmét elsősorban a várakban á l lomásozó 
császári katonák ellátásának pénzügyi kérdései kötötték le. 

A különböző magyarországi erődí tményekben ál lomásozó császári hadsereg ellátása 
a mindenkori várkapi tány kötelessége volt. A török háborúk idején alkotott törvények 
lehetővé tették, hogy a várakhoz tartozó falvak népét az erősségek épí téséhez munkára 
vezényeljék, az őrség számára élelmet szállí t tassanak be. 1 0 5 A várőrség zökkenőmentes 
ellátását csak úgy lehetett biztosítani, ha a környék el lenőrzéséhez e legendő létszámú és 
fegyelmezett fegyveres erő szolgált a várparancsnokok keze alatt. A várban tar tózkodók 
élelmezéséhez a környező falvakban felhalmozott készletekre lett volna szükség, de a 
nyugat-magyarországi települések rendszeresen szenvedtek a különböző átvonuló egy
ségek fosztogatásától, így Németújvár és Dobra ellátása sem volt maradékta lanul meg
oldható a közeli községekből . Ez magában foglalta annak lehetőségét is, hogy e két erős
ségben á l lomásozó császár iak hiányos készleteiket rablással töltik fel. 

A várbeli katonaság ellátásával kapcsolatos problémák már 1704 őszén, Károlyi Sándor 
nyugat-dunántúli hadjáratát követően jelentkeztek. Batthyány Ferenc szeptember 11-én ar
ra az elhatározásra jutott, hogy értesítenie kell a Haditanácsot az élelmezési helyzet válsá
gosra fordulásáról . 1 0 6 Az október 17-én kelt királyi határozat értelmében a Batthyány család 
falvainak adóhátralékát eltörölték, és elrendelték, hogy Vas megye járul jon hozzá a 
Németújvárot t és Dobrán elhelyezett egységek e l l á tásához , 1 0 7 de a törvényhatóság tiszti
kara nem hajtotta végre az utasításban foglaltakat. Bat thyány Ferenc a következő év ele
j én ezért a katonatartás új szabályozásáért folyamodott. 1 0 8 Vas megye sem ekkor, sem a 
későbbiekben nem segítette a várakban tar tózkodók é l e lmezésé t , 1 0 9 a helyi nemesség 
ugyanis arra hivatkozott, hogy Haditanács utasítása szerint az őrségeket azoknak kell el-

Veszprémi - Kelenik - Hermann - Bencze 1992. 69. o.; Tóth 1994. 114. o. 
1 0 5 Pomogyi László (szerk.): Corpus Juris Hungarici. CD-Rom. Budapest, 2000. A harceszközök szállítá

sával kapcsolatos szabályokat az alábbi törvénycikkek tartalmazzák: 1538:X1I. tc , és 1563:XIV. tc. Az 1563. 
évi X. tc. 3.§-a rendelkezik arról, hogy a jobbágyoknak élelmiszert kell a véghelyekre szállítani illő fizetségért. 
Ehhez hasonlóan rendelkezik az 1574:IX. tc. 

1 0 6 Batthyány Ferenc levele ismeretlen címzettnek. 1704. szeptember 11. MOL P 1314. № . 58 947. 
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I . Lipót a Batthyány grófoknak. Bécs, 1705. március. MOL P 1313. 251. re. fol. 86-87. - Magyarország 
királypárti területei 1704 és 1708 között sem pénzzel, sem porciókkal nem adóztak, hanem meghatározott 
mennyiségű gabonát kellett biztosítaniuk a császári egységeknek. A szabadságharc kezdete előtt beszedett, de 
Heister a hadipénztárnak még át nem adott adóösszeget még 1705 első felében is követelte Vas megyétől. I . József 
Vas megye állítólagos hátralékait 1705. július 25-én engedte el. Iványi 1991. 196. o. 

1 0 8 „...ideo Majestati Vestrae Sacratissimae humillimo de genu supplicamus, quatenus aut propria bona et 
dominia nostra totaliter pro sous praesidiis nostris utpote Németh új vari ensi, Dobraiensi, Körmendiensi, 
Szalonakiensi et Borostyaniensi separando et applicando, aut per novam universalem in toto comitatu 
repartitionem (restantiis qua jam benigne sepultis, in eodem statu relictis) omnia in comitatu habita praesidia una 
cum nostris aequa proportione interteneri, nobis vero de neglecto quoque totaliter satisfieri, benigneque 
demandando intentas praevio modo injuriationes clementissime a nobis avertere Majestas Vestra Sacratissima 
dignetur." Batthyány Ferenc levele I . Lipótnak. 1705. március elején mutatták be. MOL P 1313. 251. re. fol. 80. 

1 0 9 A Haditanács 1705. augusztus 20-án kérte a Kancelláriát, hogy utasítsa Vas megyét, miszerint a 
Batthyányak váraiban állomásozó császáriak ellátása a megyei pénztárat terheli. MOL P 1313. 251. re. fol. 84. 
Azonban a megye ismételten nem engedelmeskedett a felszólításnak: Batthyány Ferenc levele a Hadita
nácsnak. 1705. szeptember 19. Uo. fol. 81. 



látni, akik azokat váraikba h í v t á k . " 0 Ezért Bat thyány Ferenc és Nádasdy Ferenc 1705 ta
vaszán foglalkozott a Vas megyei tisztikar e lmozdí tásának gondo la t áva l . " 1 Minthogy 
Bat thyány Ferenc a szabadságharc végéig csupán a helyzet javí tására vonatkozó ígérete
ket kapott, ezért éveken át magánvagyonából fizette az erősségekben szolgáló idegen 
csapatok ellátását. Hiába kért segítséget néhai unokatestvére özvegyétől , Strattmann 
E leonórá tó l . " 2 Vas megye vonakodására magyarázattal szolgálhat Hevenessy Sándor al
ispán ingadozó polit ikai magatar tása, aki 1704 és 1705 folyamán mindig a pillanatnyilag 
erősebbnek látszó hadviselő fél igényeit szolgálta k i . 1705 végén a felkelők dunántúli és 
Vas megyei je lenléte állandósult , és ennek következtében a Bat thyány csa ládnak nem 
állt módjában a törvények szerint neki j á ró anyagi támogatás beha j t ása . " 3 

A Bat thyányakhoz hasonlóan Esterházy Pál nádor is megpróbál ta a birtokain tartóz
kodó csapatok el látásának anyagi terhét Vas megyére hárítani, azonban az ö próbálkozá
sát sem kísérte szerencse."4 

A katonák eltartásának költségei tetemesek lehettek, mivel Bat thyány Ferenc a sza
badságharc végére eladósodott , és a királyi kegy csak 1712 nyaráig mentesí tet te őt a köl
csönök visszafizetése a l ó l . 1 1 5 Bat thyány Ferenc a hitelezők kielégítése miatt 1716-ban ar
ra kényszerült , hogy birtokait 70 000 forintért elzálogosítsa Strattmann Eleonórának, 
amelynek indokai között az alábbi körülmények szerepelnek; 

„Elsőbben is én föllyebb megírt németújvári gróf Bat thyány Ferenc az elmúlt hábo
rúnak a lkalmatosságával kegyelmes uramhoz s koronás k i rá lyomhoz tartozó h ívségem 
miatt minden jószág im bírásától az ellenség által megfosztat tván magam és gyermekeim 
táplálására és azon háború után puszta jószág im restaurációjára nézve is feles adóssá
gokba esvén, s az creditoriumtól [hitelektől] annyira szorongatván, hogy majd minden 
jószág im bírásától excludál ta t tam volna, mely veszedelem és untalan való alkalmatlan
ságaim el távoztatására nézve kinteleníttettem az Rohonc várának az és hozzá tartozó 
appert inent iáknak [ ta r tozékoknak] . . . az néhai mél tóságos s boldogemlékeze tü németúj 
vári gróf Bat thyány Á d á m uram bátyám meghagyott özvegyének, föllyebb is megneve
zett gróf Strattmann Eleonóra asszony őexcellenciájának szabad disposit iojára [rendel
kezésére] az holnap azon Szent Mihály arkangyal n a p j á t ó l " 6 számlálván harminc egész 
esztendeig hetvenezer Rhenes forintokban." 1 1 7 

„...idem comitatus eidem morém gerere pariter recusavit asserendo se earn ab Excelso Consilio Aulico 
Bellico habere resolutum, ut qui ipsimet praesidia pro arcibus petierunt, i i etiam ipsimet ex proprio 
interteneant..." Nádasdy Ferenc és Batthyány Ferenc levele a Haditanácsnak. 1705. június l-jén mutatták be. 
MOLP 1313.251. re, fol. 94-95. 

1 1 1 Nádasdy Ferenc és Batthyány Ferenc levéltervezete a Haditanácsnak. MOL P 1313. 251. re. fol. 94-95. 
A levelet Nádasdy Ferenc kérésére átírták, a fogalmazványon szereplő feljegyzés szerint: „Non est exhibitum, 
erat juxta mentem Domini Comitis Francisci Nádasdy stylisatum." 

1 1 2 Batthyány Ferenc levele Strattmann Eleonórának, Németújvár, 1708. október27. MOLP 1314. № . 58 994. 
1 1 3 Várkonyi 1952. 406-407. o. Hevenessy Sándor volt a rövid életű Kőszegi Kamarai Adminisztráció 

vezetője 1704 februárjában és márciusában. 1704. április 9-én újra hűséget esküdött az uralkodónak. 1706-ban 
halt meg. Heckenast 2005. 189. о. 

1 1 4 Várkonyi 1952. 401. о. 
1 1 5 MOL А 57. 28, köt. 166-169. p. 
1 1 6 Szeptember 29. 
1 1 7 Első rohonci contractus, 1716. szeptember 28. MOL P 1320-j. fol. 128-133. 



Amikor a Hadi tanács a Bat thyány család várainak további megszál lásának kérdéséről 
tárgyalt 1709-ben, a stájer határok biztonsága miatti aggoda lmában az a helyőrség to
vábbi á l lomásoztatására tett javaslatot Heisternek. 1 1 8 így a csapatkivonásra feltehetően a 
szatmári béke megkötésé ig nem került sor. 

A várak ellátását azonban nem csupán a bennük á l lomásozó katonák nagy száma és a 
környéken por tyázó felkelők nehezítet ték meg. A nyugati határszélen élőknek a szom
szédos stájer ta r tomány védelmét ellátó véderőről is gondoskodniuk kellett terményeik
kel és különböző szállítási feladatok végrehajtásával, noha az ottani lakosság a magyar
országi várak fenntartásához nem járul t hozzá - az alábbiakban ezzel a problémával még 
bővebben foglalkozunk. Ez a helyzet számos, a Bat thyányak és a határ másik oldalán 
szolgáló parancsnokok közötti nézeteltérés forrásává vált. 

Viták a stájer elöljárókkal 

Rákóczi katonáinak 1704. évi stájerországi és alsó-ausztriai fosztogatásai, majd a vá
laszul hasonlóan eljáró osztrák népi milíciák rablásai és erőszakosságai következtében a 
határszélen lakók között a bizalmat lanság és az e l lenségeskedés légköre állandósult . En
nek legfontosabb oka volt, hogy a Bat thyányak és a stájer katonai elöljárók el térően vé
lekedtek a határ két oldalán elhelyezkedő várak császári őrségének ellátásával összefüg
gő kérdésekről , amint arra korábban utaltunk. 

Minthogy a Batthyány család nem tudta elérni Vas megye bevonását a váraik védelmét 
szolgáló katonaság eltartásába - ennek kudarca 1705 nyarára nyilvánvalóvá vált - , a család 
fokozott figyelme Stájerország felé fordult, hogy ottani forrásokból fedezze védelmi k i 
adásait. Fel tehetően a családtagok kérésére 1706 februárjában a bécsi udvar utasította a 
Belső-ausztriai Hadi tanácsot , hogy Stájerország vegye k i a részét a Bat thyány-várak 
fenntar tásából . 1 1 9 Az utasítás végrehajtását az ottani közigazgatás elszabotálta, mert 1708 
januárjában Bat thyány Ferenc és Zsigmond megismétel ték korábbi kérésüket . Ekkor a 
falvaikra nehezedő nyomásró l az alábbiakat állították: 

1. A falvak lakói nem merik teljesíteni katonatartási kötelezet tségeiket , mert félnek 
attól, hogy a felkelők felgyújtják házaikat. M é g inkább tartanak ettől, ha a határ stájer 
oldalára rendelik őket szolgálattételre. 

2. A katonaságot azoknak kell eltartaniuk, akiknek védelmét szolgálják. 

3. Noha a Bat thyány-várak Stájerországot védik, e ta r tomány mégsem vette k i a ré
szét a kö l t s égekbő l . 1 2 0 

1 1 8 „.. .was der herr Obrister Franz Graf von Batthyány...umb fernere Darinlassung der in ihrem Schloss 
Güssing ligender...Guarnison (als durch welche allenfalls beschende Blössung sowohl dem Post und 
einligender zahlbaren munition als nit minder auch denen benachbarten Steyrischen Gränitzen eine nit geringe 
Gefahr besorglich zu wachsen dörffte) für eine Instanz mache, ist aus anverwahrter Copia seiner memorials der 
mehrern zu erlesen..." A Haditanács levele Heisternek. Bécs, 1709. június 22. MOL P 1313. 252. re. fol. 179. 
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Kivonat a Haditanácsnak a Belső-ausztriai Haditanácsnak szóló leveléből. Bécs, 1706. február 11. 
MOLP 1313.252. re. fol. 152. 

1 2 0 Batthyány Ferenc és Batthyány Zsigmond levele a Haditanácsnak. Felolvasták 1708. január 23-án. 
M O L P 1313. 251. re. fol. 82.: 



A népi milíciák 1704 után is folytatódó fosztogatásai további súlyos problémát jelen
tettek a Bat thyány család és a stájerek kapcsolatában. E tar tomány népfölkelőinek táma
dásairól értesülünk 1706-ból és 1708-ból is . 1 2 1 

Végül meg kell említeni , hogy a Bat thyány család tagjait függő helyzetbe hozták a 
stájerországi katonai vezetőkkel szemben. Ez egy korrekt parancsnok-beosztott viszony 
esetében nem jelenthetett volna problémát , de ez esetben nem erről volt szó. A stájeror
szági főtisztek az ottani katonaság ellátására szállított javakról vagy nem állított k i nyug
tát, vagy csak hiányosan. Az örökös tar tományokban á l lomásozó egységek a Hadi tanács 
engedélye nélkül kényszerí t ik szállítási feladatok ellátására a Bat thyány-urada lmak job
bágyait, valamint a korábbi adóengedmények ellenére további súlyos terheket raktak a 
falusiak vállára. E tevékenység következtében a jobbágyok éveken át nem tudták teljesí
teni úrbéres köte leze t t ségeike t . 1 2 2 Noha a Haditanács a Bat thyányak beadványára vála
szul utasította a Belső-ausztr iai Haditanácsot a hátralékok kifizetésére, de levelében a 
forspontozás kérdésére nem tért k i . 1 2 3 Batthyány Ferenc kérte a bécsi katonai hatóságok
tól, hogy a stájerországi tisztekkel szembeni alárendeltségét szüntessék meg, de feltehe
tően célját nem sikerült e l é rn ie . 1 2 4 

A dunántúl i kuruc uralom utolsó éveiben Moltenberg fölöstömi helyőrség-parancsnok 
megpróbál ta elűzni a Szalónakra befogadott salva gvardiákat, aminek a köve tkezménye
képpen újabb nagy erejű támadásoknak tették volna k i a nyugat -magyarországi falvakat. 

„Primo. Ne in nostras quidem arces proprias in medio bonorum nostrorum jacentes pro intertentione prae-
sidiomm nostrorum iidem subditi nostri ob metum exeidii et executionis pagorum a rebellibus quiquam 
praestare audent vei possunt. Adeoque si quid extra limites Hungáriáé praestarent multo irremissibilius exure-
rentur et penitus devastarentur. 

Secundo. Cum militia per eos intertenenda sit secundum omnem aequitatem, quorum defensioni servit, non 
autem, quos minime tutatur. 

Tertio. licet eaedem arces antemuralium loco ipsis (ti. Styris) serviant... neutique tandem velint 
concurrere..." 

1 2 1 A Haditanács levele a Batthyány családnak. Bécs, 1706. február 21. MOL P 1313. 251. re. fol. 110.; A 
grazi helytartó levele Batthyány Ferencnek. Graz, 1706.május 18. MOL P 1320. l-g. fol. 2.; Strattmann 
Eleonóra levele a Haditanácsnak Bemutatták 1708. június 5-én. MOL P 1313 251. re. fol. 203. 

2 Batthyány Ferenc, Batthyány Zsigmond, Strattmann Eleonóra levele a Haditanácsnak. [1708. 
november.] MOL P 1314. № . 57 268. (A  levélfogalmazvány keltezése hiányos.): 

„...Primo is noch Dato auch für daß was genugsamb liquidirt worden, keine Refusion erfolget. 

Secundo sind die Herrn Officiers mit Quittunggeben sehr unrichtig, und haben viel empfangen worüber 
nicht quittirt. 

Tertio es hatte selbst ein hochlöbl Hofkriegsrat vor ohngefähr 5 Monaten verordnet unsere ungarische 
Güter und Untertanen Dörfern die abgezogene steyerische Grenitztruppen nicht länger als bis Ende des 
allbereits verflossenen Monat Octobris verpflegen, dessen aber ohne geacht fahren dieselbigen mit Exegierung 
allerhand Viares und Fourage gleich wie vorhin annoch immer fort. Also die armen Leute höchst flöhendlich 
lamentieren länger unmöglich subsistieren zu können, und wan ihnen nicht ein Respirium geschieht, wollen sie 
die Dörfer Oedt lassen, und ihre Wohnungen anderswo nehmen, wie es auch in der Tat nicht zu wundern ist, 
daß sie an denen feindlichen Gränitzen unter so viele Plünderung und beederseitigen harten Contribution gar in 
die Extremität geraten, und uns ihren Herrschaften deshalben mehrenteils ihre Gaben 3 auch 4 Jahren her 
restieren, und nicht bezahlen können." 

1 2 3 Az Udvari Haditanács levele a Belső-ausztriai Haditanácsnak. Bécs, 1708. december 5. MOL P 1314. 
№. 57 268. 

1 2 4 Batthyány Ferenc levele a Haditanácsnak. 1708. december 11-én mutatták be. MOL P 1313. 251. re. 
fol. 88. 



Az 1708 elején birtokolt menlevelek tehát nem mentesítették a Bat thyányak Vas megyei 
falvait a császáriak túlkapásaival szemben. A következőkben azt vizsgáljuk, hogy a függet
lenségi mozgalom hívei milyen kapcsolatokat tartottak fenn a Batthyány család tagjaival. 

A Rákóczi-szabadságharc vezetői elitje és a Batthyányak 

A Bat thyány család és Rákóczi híveinek je lentős része jó l ismerte egymás t a szabad
ságharcot megelőző évekből , évtizedekből. Károlyi Sándor 1701-től levelezett Bat thyány 
I I . Á d á m m a l . 1 2 5 Esterházy Antal húga, Már ia Rozál ia (1672-1689) Bat thyány Ferenc el
ső fiatalon meghalt felesége v o l t . 1 2 6 Mindezen kapcsolatok mellett e lsőrendű fontosságú 
I I . Rákóczi Ferenc és Bat thány Á d á m 1692-ben kötött barátsága. E kapcsolatok vizsgála
ta azért különösen érdekes, mert a Rákóczi-szabadságharc egyszerre vol t függetlenségi-
és polgárháború, amelynek etikája a szokásos hadi erkölcsöktől je len tősen különbözik, 
amit tör ténet írásunk mindeddig szintén nem vizsgált kellő rész le tességge l . 1 2 7 

A jezsuita egyetemi tanulmányokat maga mögöt t hagyó Rákóczi 1692 nyarán húga, 
Julianna és férje, Aspermont gróf bécsi palotájába költözött . A tizenhat éves ifjú belesze
retett Strattmann Eleonórában, Bat thyány Á d á m fe leségébe . 1 2 8 Rákóczi ennek ellenére 
Bat thyány Ádámot egyetlen igaz barátjának tartotta ekkor is és még 1697-ben i s . 1 2 9 E ba
rátság következtében az itáliai tanulmányútra távozó Rákóczi Bat thyány Ádámot bízta 
meg birtokainak g o n d o z á s á v a l . 1 3 0 I . Lipót ezt azonban csak Strattmann kancellár közben
járására engedte meg. 1 3 1 A hegyaljai felkelés kirobbanását követően Rákóczi sietve 
hagyta el Felső-Magyarországot , nehogy a bécsi udvar a lázadásban való részvétellel vá
dolja meg. Rákóczi és felesége a gyanú elkerülése érdekében Bat thyány Á d á m rohonci 
kastélyában vendégeskedet t hónapokon á t . 1 3 2 

Az 1698 és 1703 között i évekből nem rendelkezünk adatokkal e barátság további fej
lődéséről. A Rákóczi t Strattmann Eleonórához fűződő gyengéd érze lem a császári udvar 
előtt sem maradt ismeretlen, mivel Savoyai Jenő (1663-1736) háza szemben volt Rákó
czi bécsi rezidenciájával . A szabadságharc kirobbanását követően ezért 1703 karácso
nyán Strattmann Eleonórát küldték feltehetően gyermekeivel együtt Tokajba Rákóczihoz 
békekövetként . Az udvar valószínűleg arra számított , hogy a fiatal és szép özvegy rábírja 
a fejedelmet a békekötésre . A grófné küldetését az udvar szigorú t i tokként kezelte, ezért 
a beavatatlan Pfefferschoven budai várparancsnok feltartóztatta Strattmann Eleonórát , és 

Lásd az 54. sz. jegyzetet! 
1 2 6 Nagy 1987-1988. П. k. 90. o. 
1 2 7 Bánkúti 2005. 1296. o. 
1 2 8 Köpeczi - R. Várkonyi 2004. 86. o.; Zsámbéky 2006. 714. о. E plátói érzelem öt évig élt Rákóczi Ferenc 

szívében: Rákóczi 1979. 48. o. 
1 2 9 Rákóczi 1979. 48., 86. o. 
1 3 0 Rákóczi 1979. 49. o.; Márki 1907. 110. o. Ezzel az üggyel van kapcsolatban Rákóczi Ferencnek a Bat-

thyány-levéltárban fellelhető egyetlen levele is. Rákóczi Ferenc levele Batthyány Ádámnak. [H.  п.,  valószínű
leg Bécs,] 1692. december 27. M O L P 1314. № . 39 255. 

1 3 1 Thaly Kálmán: I I . Rákóczi Ferenc fejedelem ifjúsága. Pozsony, 1881. 150. o. 
1 3 2 Rákóczi 1979. 86. o.; Márki 1907. 158. o.; Köpeczi- R. Várkonyi 2004. 123. o. 



csupán Savoyai Jenő egyér te lmű utasítására engedte t o v á b b . 1 3 3 A küldetésnek poli t ikai 
következményei nem voltak. Bat thyány Ádámnak és feleségének Rákóczi Ferenchez fű
ződő kapcsolatai biztosí tot ták a kuruc vezérkar egy részének jó indula tá t 1704 februárjá
ban és márciusában, és vezettek el lentmondásos utasítások kibocsátásához. A néhai Bat
thyány Á d á m Zala és Somogy megyei ingóságait (gabona és ál la tál lomány) rekvirál ták a 
fe lkelők, 1 3 4 Körmend vára és uradalma a behódolás miatt védlevelet kapott már március 
2 -án . 1 3 5 Bat thyány Á d á m és Rákóczi barátsága vezethetett a fejedelmi védlevél 1704. 
március 29-i kiál l í tásához, és későbbi megerősí téseihez is. 

A fejedelmi kegy ellenére Bat thyány Á d á m örököseinek birtokait komoly károk érték 
1704-ben, de a gyermek Károly és Lajos grófok javainak elkobzásáról nincs tudomá
sunk. Sőt 1704 tavaszán maga Rákóczi Ferenc rendelte el, hogy a Bat thyány Á d á m árvá
itól elrabolt hat lovat adják vissza nekik. 1705 végén már fejedelmi beavatkozás nélkül is 
sikerült a Bat thyány árvák képviselőinek 33 marhát 90 Ft-ért visszaváltani kuruc portyá-
zók tó l . 1 3 6 1708-ban és a köve tkező évben is Esterházy Antal Bat thyány I I . Á d á m érde
meire tekintettel adott k i védlevelet Strattmann Eleonórának szalónaki jószágaira . 

A család másik ágába tartozó Bat thyány Ferenc 1704 tavaszán és a szabadságharc 
egész ideje alatt tanúsított királyhüségének hátterében nem csupán lelkiismereti és gaz
dasági okokat lehet sejteni. Feltételezhetően már ekkor észrevette, hogy a felkelők elté
rően kezelték családja két ágát. Károlyi csapatainak első dunántúli megjelenését követő
en rövid időn belül a tábornok parancsára Bat thyány Ferenc uradalmait e lkobzásra 
ítélték - miként arra már korábban utaltunk. A királyhü nemesség birtokainak konfiská-
lása az 1704-ben, majd az országrész tartós meghódí tása után 1706-ban újjáalakult Du
nántúli Oeconomicalis Deputatio feladata v o l t . 1 3 7 A hivatal működése kevéssé ismert, 
bizonyos azonban, hogy számos királypárti birtokos között a Bat thyányak jószágai t 
(Dobra, Rakicsány, Németújvár , Borostyánkő) is elkobozta, 1 3 8 amelyre legkésőbb 1706 
jún iusában sor ke rü l t . 1 3 9 A Bat thyány Ádám örökösei számára kiadott védlevelek arra 

Strattmann Eleonóra küldetéséről lásd Anglia ideiglenes bécsi követének, a lord Stepneyt helyettesítő 
Charles Whitworthnek 1704. január 5-én kelt jelentését Hedges miniszterhez: Simonyi Ernő (szerk.): Archívum 
Rákóczianum I I . osztály: Diplomatia. 1. köt. Pest, 1872. 89. o. „...with this young Gentleman other means are 
used, and a fair Widdow of Quality, for whom he had formerly a great inclination has been sent to him to 
Tokay. On her way she was stopped by the Commandant of Buda, as she would have crossed the Danube, but 
Prince Eugene immediately sent an express to have the Lady set at liberty, and she has since pursued her 
Journey." - A jelentésben említett özvegyasszonyban Márki Sándor azonosította Strattmann Eleonórát: Márki 
1907. 302. o. - A gyermekek jelenlétére utal Rákóczi 1704. évi védlevele. Lásd: Thaly 1892. 10). o.: „Méltó
ságos Bottyáni Gróff Ádám árvái, Hazánkhoz s Hozzánk való szereteteknek és hűségeknek megbizonyítására 
nálunk, táborunkban magukat bejelentették, s kívánván egyszersmind protectionalis levelünket magok szemé
lyek s jószágok iránt." 

1 3 4 Bánkúti 1976. 98. o. 
1 3 5 Bánkúti 1976. 100-101. o. 
1 3 6 A körmendi tiszttartó levele Batthyány Ádám árváinak. Körmend, 1705. december 3. MOL P 1313. 

251. re. fol. 79. 
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Bánkúti Imre: A kuruc függetlenségi háború gazdasági problémái 1703-171. Budapest. 1991. 20. o. 
1 3 8 Thaly 1880. 108. o. (4. sz. jegyzet.) 
1 3 9 „Vévén kegyelmed ezen levelemet keze alatt lévő fiscalitásnak és oeconomiának gondviselését hagyja 

oly rendben, hogy abban módis tempore hátra maradás és kár ne essen maga penig pro 16 praesentis siessen 
hozzám Pápára által jönni olly kiszülettel, hogy minden eddig lett költségekről s mind penig az oeconomiának 
mivoltárúl teljes információját vehessem. Intimálván serio praesentibus kegyelmednek amodo imposterum 



utalnak, hogy I I . Rákóczi Ferenc formálódó ál lamának próbál ták megkülönbözte te t t mó
don kezelni a família két ágának birtokait. Nem tudjuk, hogy ezt milyen hatékonysággal 
tudták végezni , hiszen az uradalmak felosztását családon belüli megál lapodások szabá
lyozták. 

Az uradalmak elvételéről szóló határozatok nyilván nem serkentet ték Bat thyány Fe
rencet a felkelőkhöz történő csatlakozásra. Károlyi Sándor az 1704 nyarán végrehajtott a 
második és az 1705-ben vezetett harmadik dunántúli hadjárat a lkalmával küldte Bat
thyány Ferencnek a fentebb idézett leveleket, amelyekben birtokai pusztulásáért , illetve 
későbbi feldúlásáért is a királypárti földesurat tette felelőssé. A Bat thyányak várai ezt 
követően blokád vagy megfigyelés alatt álltak, mivel 1705-ben Ferenc gróf alig kerülte 
el a fogságba esést, amikor Bécsbe utazott Németú jvá r ró l . 1 4 0 Az erősségek szigorú figye
lésére vonatkozó utasításról 1708-ból is rendelkezünk in formációkka l . 1 4 1 

A Bat thyány család és a felkelők közötti közvetlen kapcsolatokról Bot tyán János du
nántúli parancsnoksága idejében (1705-1707) nem rendelkezünk adatokkal. A családi 
levéltár misszilisei között azonban fennmaradt egy 1707-ből származó körlevél , amelyet 
a megyei nemeseknek és községi lakosoknak címeztek. Ebben Bot tyán megfenyegette a 
nemeseket, hogy a Turóc megyei követek sorsára jutnak engedet lenség e se t én . 1 4 2 

A községi bí ráknak szóló körlevél első fele összefoglalta a spanyol örökösödési hábo
rú 1707. évi eseményei t (a császáriak spanyolországi kudarcai, a franciák wür temberg i 
sikerei, Vil lars francia generális u lmi bevonulása, Linz polgára inak menekülése Bécs
be). 1 4 3 A továbbiakban Bottyán János arra buzdította a falusiakat, hogy a hadserege ellá
tásához szükséges takarmányt akár az allódiális földekről is b iz tos í t sák . 1 4 4 

Anélkül , hogy Bot tyán János dunántúli tevékenységét részleteiben ismertetnénk, 
hangsúlyozni kel l , hogy a korabeli hivatalos propaganda elsősorban a művel t nemzetközi 

specialis parancsolatomon kívül senki commissiojára semmit se adjon, elvárván kegyelmedet akkorra mara-
dok."Csáky István levele a szalónaki tiszttartónak. Kapuvár, 1706.június 13.MOLP I 314 .№ . 69 671. 

1 4 0 Sopron, 1705. február 10. Bártfai Szabó 1929. 82. levél. 165. o. 
141 Thaly 1901. 649.0. 
1 4 2 Bottyán János levele ismeretlen megyének. Lébényszentmiklós, 1707. június 26. MOL P 1314. 

№ . 68 849. A levél tartalmának egy részét ismerteti: Thaly 1880. 109-110. o.: „...kik currenseimben föltett 
állapotban vétkeznek, mindjárt az olyan falusiakat hozzám küldje kegyelmetek... megjelentvén az olyan 
hazafiúságtalanságotokat nem egyebet várhattok, hanem Túrótz vármegye viceispánjok ellen recens ónodi 
ország előtt való gyűlésen történt horrendum büntetést." - Vak Bottyántól már korábban sem állt messze a 
kíméletlen szigor. A frissen kinevezett dunántúli parancsnok 1705. november 28-án elrendelte a nemesek 
felkelését, és az engedetleneket megfenyegette, hogy ellenségként kezeli őket. Lásd: Várkonyi 1952. 429. o. 

1 4 3 1 707. április 25-én Berwick marsall legyőzte Almanznál a I I I . Károlyt támogató angol-portugál sereget 
és ennek következtében Spanyolország déli tartományai is V. Fülöp fennhatósága alá kerültek, Villars 1707. 
május 23-án átkelt a Rajnán és berendezkedett Badenbe, de a Fekete-erdőn nem kelt át. Georg von Hannover a 
Rajnánál állomásozó császári erők parancsnoka az ősz folyamán a franciákat kiűzte Bádenből. I I . Miksa 
Emánuel bajor herceg 1707-ben nem vonult be Ulm városába, legfeljebb a város közelében tűnhettek fel 
portyázó francia csapatok. Ebből kifolyólag a linzi polgárok bécsi menekülése is tudatosan terjesztett álhír 
lehetett. 

1 4 4 „Olyanoknak és közönségesen Dunán innend való lakosoknak parancsoltatik, hogy mind helység maga 
rétjeit kaszáltassák meg, és szénává tétesse. Ha pedig valamely helység látja, hogy praediális réteket és 
Bakonban való kaszáló helyeket nem igyekeznek urai megkaszáltatni, bízvást kaszálják és kaszáltassák 
meg..." Bottyán János levele egy meg nem nevezett megyének. Lébényszentmiklós, 1707. június 26. MOL P 
1314.  № . 6 8  849. 



közvé lemény megnyerésére i rányul t . 1 4 5 Ezúttal azonban Bot tyán az egyszerű falusi la
kosságot tájékoztatta - igaz, meglehetősen egyoldalúan - a szabadságharc nemzetközi 
hátteréről. Minthogy a Rákóczi-szabadságharc társadalmi támogatot tsága a Nyugat-
Dunántúlon meglehetősen csekély volt, a lakosság mozgósí tásának eszközéül szolgálha
tott e széleskörű propaganda. 

Hasonlóan fontos hangsúlyozni a levél azon elemét, amelyik biztatja a falusiakat, hogy 
akár a földesúri rétekről kaszált szénával is lássák el a lovakat takarmánnyal. A Batthyány-
birtokok lakói a körlevél hatására sem tudtak, és talán nem is akartak szembefordulni ura
ikkal, ugyanis erre vonatkozó panaszok nem tükröződnek Batthyány Ferenc, Zsigmond és 
Strattmann Eleonóra leveleiben. 

Bot tyán János a Dunántúl je lentős területein népszerű lehetett a falusi lakosság köré
ben, mivel csapatai megbíza tása idején feltehetően a korábbinál lényegesen kevesebb 
visszaélést követ tek el a jobbágysággal szemben. 1 4 6 Az ország nyugati határszélén azon
ban, ahol a felkelők soha nem tudták komolyan megvetni a lábukat, és fennhatóságuk 
csak az első császári haderő megjelenéséig volt biztosítható, e körlevél csupán fenyege
tést je lentet t a lakosságnak. 

A kurucok 1708-ban kísérletet tettek a Bat thyányak távoltartására az országgyűléstől , 
ugyanis Kis Gergely március 28-án utasítást kapott Németújvár szigorú őrizetére, ne
hogy Ferenc és Zsigmond grófok eljuthassanak a pozsonyi o r szággyű lés re . 1 4 7 Az ország
gyűlésen való részvételre Bat thyány Ferenc csupán Nádasdy Ferenc közbenjárására ka
pott engedé ly t . 1 4 8 

A nyugat -magyarországi királypárti arisztokrata családokat komoly anyagi vesztesé
gek érték a szabadságharc nyolc esztendejében. Jól ismert tény, hogy e családok je lentős 
része a felkelők java iból próbálta kárpótolni magát . Az alábbiakban azt vizsgáljuk meg, 
hogy erre milyen lehetőségek nyíltak, illetve a Bat thyány család milyen jogalapot talált. 

Kísérletek a Batthyány'-bír•tokállomány növelésére 

Ahhoz, hogy megér t sük a Bat thyány család Rákóczi -szabadságharc alatti birtokgya
rapodást célzó törekvéseit , vissza kell utalnunk Bat thyány Á d á m poli t ikai és katonai pá
lyafutására. О irányította, és sokszor saját pénzből fizette a török elleni felszabadító há
borúban Székesfehérvár és Nagykanizsa sikerrel zárult blokádját, amelyek kapcsán 

G. Etényi Nóra: Közzétett sikerek, eltitkolt kudarcok, politikai propaganda а X V I I . század végén. 
Hadtörténelmi Közlemények, 116. (2003.) 3—4. sz. 682. o. 

1 4 6 Várkonyi Ágnes: Vak Bottyán. Budapest, 1951. 32. o. skk. 
1 4 7 Thaly 1901. 664. o. Nem tudjuk, hogy a kurucok egész országra kiterjedően próbálták-e gátolni a k i 

rálypárti nemesség eljutását az országgyűlésre. A diéta működőképességének ellehetetlenítésére nem nyílhatott 
lehetősége Rákóczi táborának, mivel a királypárti magyar nemesség jelentős része Ausztriába menekült. Lásd; 
Várkonyi 1952. 400. o. Az Erdödyek, Pálffyak és Koháryak Horvátországban kerestek menedéket. Benda -
Várkonyi 2001. 21-22. o.; Nagy 1974. 35-36. o. Valószínűleg kevés személy tartózkodott olyan helyen, ahon
nan Pozsonyba csak kurucok által ellenőrzött területen keresztül lehetett eljutni. Közéjük tartozott Koháry Ist
ván gróf, aki ezekben az években legtöbbször a budai Vízivárosban lakott. Lásd: Illésy 1885. 42. o. 

1 4 8 Nádasdy Ferenc levele Batthyány Ferencnek. Sopron, 1708. március 7. MOL P 1314. N°. 86 782. A le
vélben Nádasdy csupán egy gyűlésről tesz említést. Feltételezhető, hogy a pozsonyi országgyűlésre gondolt. 



kiadásai 15 274 forintra rúg t ak . 1 4 9 Ennek következtében az örökös pénzzavarral küzdő 
bécsi udvar eladósodot t Bat thyány Ádámmal szemben. I . Lipót ilyen esetekben a hitele
ző arisztokratákat birtokok elzálogosításával vagy adományozásáva l fizette k i . 1 5 0 Az 
uralkodó jelen esetben is ehhez az eszközhöz folyamodott, és Bat thyány Á d á m n a k ado
mányozta 1701-ben Baranya megyében a bolyi , valamint a Somogy és Tolna megyében 
fekvő mosgói uradalmakat, amelyek becsült értéke meghaladta a 40 000 forintot . 1 5 1 

E fenti követe léseken túl Strattmann Eleonóra I . Józsefnek (1705-1711) címzett leve
lében további tar tozásokról tesz említést, amelyekkel kapcsolatban nem rendelkezünk 
megbízható in fo rmác iókka l . 1 5 2 Bat thyány Ádám feltehetően megkapta volna az újabb 
adósságok törlesztését szolgáló bir tokadományt is, ha 1703. augusztus 26-án nem hal 
meg váratlanul. Az utolsó óráit élő bánnak Dominik Kaunitz (1655-1705) 1 5 3 alkancellár 
tett ígéretet mielőbbi b i r tokadományozás ra . 1 5 4 A Rákóczi -szabadságharc miatt a birtok
adományozás t elhalasztották, és az udvar az adósságnak csupán a kamatait fizette. 1 5 5 

1704-ben és 1705-ben Strattmann Eleonóra figyelmét is a felkelők és a császári csapatok 
pusztításai kötötték le. Ezért csupán 1705 decemberében jut ta t ták el I . Józsefhez az újabb 
folyamodványt , amelyben a tar tozások kiegyenlí tését kérték. A következő év márciusá
ban megismétel t kérés nem maradt válasz nélkül. I . József 1710-ben elrendelte, hogy a 
Kamara adja át Strattman Eleonórának Nádasdy Boldizsár javait, miután azok értékét 
szabályosan fe lmér ték . 1 5 6 

Az adományozássa l kapcsolatban - feltehetően a háborús helyzet miatt - p roblémák 
léptek fel, mert újabb hónapok, sőt évek elteltével még mindig nem értesülünk a donáció 
lezárulásáról. 

A Rákóczi Ferenc oldalán álló nemesek birtokainak elkobzását kihirdető rendelet 
után Strattmann Eleonóra 1709 nyarán fordult Heister és Nehem tábornokokhoz , hogy 
érdeklődjön az elkobzott kuruc javakról , de a két vezér nem tudott érdemi segítséget 
nyújtani a ké rdésben . 1 5 7 

Zimányi 1962. 10. o. 

Czigány István: Reform vagy kudarc? Kísérletek a magyarországi katonaság beillesztésére Habsburg 
Birodalom haderejébe 1600-1700. Budapest, 2004. 97. o. 

1 Nagy Lajos: Adatok a Baranya megyei Batthyány-uradalom kialakulásáról. In: Baranyai 
helytörténetírás 1978. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve. Pécs, 1979. 57. o. 

152 • • • 
„...ego vero a manto meo tot debitis circa servitia Augustissimae Domus Majestatis Vestrae contractis 

innodata sim relicta... 60 milia florenorum summa vei bona fiscalia complete nobis adjustata fuerint... paratum 
aeque si quae in liquidis debitis haerent apud nonnullos per me specificandos debitores nobis tradat et 
assignet." Strattmann Eleonóra levele I . Józsefnek. Bécs, 1705. december 15. MOL P 1320-j. fol. 106. 
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I . Lipót 1682. november 25-én emelte birodalmi grófi méltóságra Dominik Andreas Kaunitzot, aki 
1698. január 8-tól 1705. január 11-én bekövetkezett haláláig töltötte be a birodalmi alkancellári tisztséget. 
Wurzbach, X I . Bd. 63. о. 

„...habe durch der Reichs Vize Kanzler Grafen von Kaunitz meinem verstorbenen Eheconsorten Bano 
Croatiae als er würklich in Agone läge zur letzten Grad und Consolation bedeuten lassen, daß Sie zur 
Erkaufnuß und Belohnung seiner geleisteten Treu und erprießlichen Diensten desselben hinterlassenen 
Pupillen von denen Euere Kayserliche Mayestät königlichen Fisco in Ungarn gehörige Gutter des Werthes von 
60 000 fl . schenken wollten." MOL P 1320-j. fol. 15. 

1 5 5 Strattmann Eleonóra levele a Kancelláriának. Bécs, 1706. március 15. MOL P 1314. № . 57 264. 
1 5 6 1. József levele a Kamarának. Bécs, 1710. május 29. MOL P. 1320-j. fol. 9., 69. 
1 5 7 Nehem levele Strattman Eleonórának. Páty melletti tábor, 1709. augusztus 29. MOL P 1314. 

№ 77 712.; Heister levele Strattmann Eleonórának. Győr, 1709. október 1. MOL P 1314. № . 77 713. - A 



Feltehetően ekkortól kezdve fordult Strattmann Eleonóra figyelme a szabadságharc 

bizonyos vezetői javainak megszerzése felé. Egy fogalmazványban ránk maradt j egyzék 

szerint az alábbi Rákóczi-párt i földbirtokosok javaiból óhajtott kárpótlást kapni a birto

kait ért puszt í tásokért és a férjétől örökölt kintlévőségekért c s e r é b e n : 1 5 8 

Esterházy I s t v á n 1 5 9 (Pozsony, Nyitra és más megyékben) , 

Ott l ik G y ö r g y 1 6 0 (Trencsén megye), 

Vay Á d á m 1 6 1 (Borsod, Heves és más megyék) , 

Szentpéteri Imre 1 6 2 ezredes, korábbi borsodi alispán, 

Szerdahelyi J á n o s 1 6 3 (Nyitra megye), 

Báró Zay L ő r i n c 1 6 4 há rom fiának birtokai, 

Apponyi L á z á r 1 6 5 (Nyitra megye), 

Horváth vagy Palocsai G y ö r g y 1 6 6 ezredes (Szepes megye), 

Ber tó t i ak , 1 6 7 

Nádasdy Bo ld i z sá r 1 6 8 (Molnári) , 

legtöbb birtokot 1709 és 1710 folyamán konfiskálták, és adományozták új birtokosoknak. R. Várkonyi Agnes: 
„Ad pacem universalem" vagy „fegyver által való meggyözetés" In: Magyarország története 1686-1790. 
(Főszerk.: Heckenast Gusztáv.) I . k. Budapest, 1989. 243. o. 

1 5 8 Az iraton nem szerepel keltezés és hitelesítés. A dokumentum latin címe: Specificatio nonnullorum 
bonorum ob rebellionem fiscalium, quae pro me vidua Comitissa de Batthyány petuntur in defalcationem summae 
hoc fine mihi clementissieme resolutae cum cautela et reservata facultate denominandi plura vei alia in quantum 
circa infrascripta difficultas vei obstaculum quodpiam emergeret. MOL P 1320-j. fol. 36. A személyek mögött 
zárójelben szerepel az a terület, ahol a remélt birtokok feküdtek. 

1 5 9 Esterházy István 1705-ben csatlakozott a kurucokhoz. 1711 elején a császáriak fogságába esett, ahol 
átállt a királypártiakhoz. Heckenast 2005. 136. о. 

1 6 0 Ottlik György (1656-1730) Rákóczi hadseregében brigadérosi rangot töltött be, egyben a fejedelem 
főudvarmestere és az Udvari Gazdasági Tanács elnöke volt. Birtokait az Ottlik család más, a király pártján 
maradt tagjai is maguknak kérték. Iványi 1991. 378. o. 

1 6 1 Vay Ádám 1657-ben született Vaján és 1719-ban halt meg a lengyelországi Danzigban (ma Gdansk, 
Lengyelország). Udvari főkapitány, a jászok és kunok kapitánya. Hó'gye István: Adatok Vay Ádám 
élettörténetéhez és irodalmi munkásságához. Szabolcs-Szatmári Szemle, 5. (1970.) 4. sz. 93. o. 

6 2 Szentpéteri Imre (meghalt 1725-ben) 1703 októberében csatlakozott a kurucokhoz. 1711. április 26-án 
letette a hűségesküt I . Józsefre. Heckenast 2005. 433. о. 

1 6 3 Szerdahelyi János Nyitra megyei birtokos 1703 szeptemberében már Rákóczi hűségére tért. Borovszky 
Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Nyitra megye. Budapest, 1898. 646. o. 

1 6 4 Báró Zay Lőrinc 1651-1712 között élt. A Strattmann Eleonóra által említett három fia: András 
(meghalt 1734-ben), Zsigmond (1689-1758) törökországi száműzetésben halt meg, Imre (1698-1753). Zay 
Lőrinc negyedik felnőttkort megért fia László 1705-1780 között élt. Vajay Szabolcs: A csömöri Zay családról 
a bárói nemzedékek. Harmadik közlemény. Turul, LXXLX. (2005.) 3-4. füzet. 69. o.; Fukári Valéria -
Mészáros Kálmán: Helyesbítések és kiegészítések Vajay Szabolcs „A csömöri Zay családról" című 
közleményeihez. Turul, L X X X . (2008.) 3. fűzet. 91. o. 

1 6 5 Apponyi Lázár 1718. február 16-án bárói rangra, majd 1739. május 30-án grófságra emeltetett. Nagy 
1987. I . köt. 60. o. 

1 6 6 Palocsai György Rákóczi tábornoka és az 1710. évi dunántúli hadjárat egyik vezére volt. Heckenast 
2005. 237. о. 

6 7 Berthóthy Ferenc Sáros megyei birtokos nemes (meghalt 1710. szeptember 11-én) 1706-tól haláláig 
kassai vicegenerális volt. Féltestvére, Berthóthy István (meghalt 1709. október 15-én) Szolnok, majd a 
kulcsfontosságú Érsekújvár kuruc parancsnoka, brigadéros, végül ö is vicegenerális lett. Heckenast 2005. 60-
61. о.; Mészáros 2006. 68. о. 



Rátki G y ö r g y 1 6 9 (Sopron megye), 

Kozmor, másként Berki I s t ván 1 7 0 (Vas megye). 

Strattmann Eleonóra különösen az utolsóként felsorolt Kozmor, másként Berki István 
birtokainak megszerzését tartotta kívánatosnak, mivel azok más Bat thyány-uradal-
makhoz közel feküdtek, noha a lajstrom alapján Strattmann Eleonóra nem válogatott a 
remélt birtokok földrajzi e lhelyezkedésével kapcsolatban. Arról nem állnak rendelkezé
sünkre adatok, hogy a felsorolt személyek közül bárkivel vitája lett volna a Bat thyány 
családnak. 

Strattmann Eleonóra bir tokgyarapítási erőfeszítéseit minden bizonnyal támogat ta 
Csáky Imre is, aki többszörösen lekötelezettnek érezhette magát a Bat thyány család tag
jaival szemben. 1 7 1 Csáky 1710 januárjában és februárjában küldött leveleiben ígéretet tett 
rá, hogy a Magyar Kamara elnöke előtt fogja támogatni Strattmann Eleonóra - feltehető
en birtokjogi - ké résé t . 1 7 2 

I . József ismételten Nádasdy Boldizsár javait adományozta a Bat thyány családnak 
még 1710-ben, 1 7 3 de az uradalom felmérését és a birtokba iktatást megakadá lyoz ta a Du
nántúlon terjedő pestisjárvány. Strattmann Eleonóra a következő esztendő elején kérte, 
hogy Rátki Ferenc, Dániel és György, valamint Nádasdy Boldizsár és Jánoky Zsig
mond 1 7 4 birtokait ér tékbecslés nélkül vehesse át, amit I . József engedé lyeze t t . 1 7 5 A csalá
di uradalmak kiterjesztését azonban a szatmári békekötés ellehetetlenítette, mert a béke
okmány 2. pontja szerint az uralkodó hűségére visszatérő nemesek személyének és 
vagyonának megkegyelmeztek. 1 7 6 Másrészt I I I . Károly 1711. május 27-én rendeletet in
tézett a Magyar Kamarához , miszerint az I . József király által adományozot t életjáradék
ok és más adományok folyósítását szüntessék be. Az új uralkodó ezek további kifizetését 
tehát nem tartotta erkölcsi kö te lességének . 1 7 7 Strattmann Eleonóra még egy utolsó kísér
letet tett 1711 jú l iusában arra, hogy családja birtokait gyarapítsa. Ekkor folyamodott 

Vas és Zala megyében is található Molnári nevű település. Nádasdy Boldizsár életrajzi adatai nem ismertek. 
1 6 9 Rátky György (1680-1742) 1704. január 29-én már a kurucok között szolgált. 1707-töl ezredtulajdo

nos. 1715-ben Franciaországban honosították. Heckenast 2005. 358. о. Ráttky György Rákóczi-szabadságharc 
alatti katonai pályafutásával kapcsolatban lásd: Zachar József: Ráttky György kuruc ezredeskapitány, francia 
generális. Hadtörténelmi Közlemények, 29. (1982.) 3. sz. 355. o. skk. 

1 7 0 Életrajzi adatai egyelőre ismeretlenek. 
1 7 1 Csáky Imre levele Batthyány Ádámnak. Bécs, 1702. december 13. MOL P 1314. №. 69 658. -  Csáky 

Imre köszönetet mondott Batthyány Ádám közbenjárásáért, amellyel hozzásegítette a váradi püspöki kineve
zéshez. Málnási 1933. 70. o.; Bunyitay Vince: A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. IV. k. 
Debrecen, 1935. 417-418. o. - Strattmann Eleonóra figyelmeztette Csáky Imrét 1708 tavaszán, hogy ország
gyűlési felszólalásai miatt az udvar beléje vetett bizalma megrendült. 
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MOL P 1314. №. 69 664., 69 666. A levelek nem tartalmaznak  konkrét utalásokat, hogy Csáky milyen 

ügyek pártfogására tett ígéretet. 
] 73 

I . József levele a Magyar Kamarának. Bécs, 1710. május 29. MOL P 1320-j. fol. 9., 69. 
1 7 4 Jánoky Zsigmond Thököly Imre egyik legfontosabb diplomatája, majd Rákóczi Ferenc mellett 1704-től 

a Consilium Aulicum tagja, végül udvari kancellár és szenátor volt. R. Várkonyi Agnes: Társadalmi fejlődés és 
állami önállóság. Századok, 110. (1976.) 6. sz. 1041. o. 

1 7 5 I . József levele a Magyar Kamarának. Bécs, 1711. február 23. MOL P 1320-j. fol. 71-72. 
1 7 6 Bánkúti Imre: A szatmári béke. Budapest, 1981. 113. o. 
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Marczali Henrik: Magyarország története a Szatmári békétől a bécsi kongresszusig 1711-1815. In: Szilágyi 
Sándor: A magyar nemzet története. Budapest, 1898. 95. o. 



I I I . Károlyhoz, hogy baranyai uradalmai közelében juttasson családjának újabb birtoko
kat . 1 7 8 A grófnő e kérése sem talált meghallgatásra. 

Strattmann Eleonóra személyes ismeretségben volt a Habsburg Monarchia legfelsőbb 
köreivel, minthogy egyik fivére a Haditanács tagja volt. Nem egyszer tárgyalt személye
sen Savoyai Jenővel (1663-1736), Guido Starhemberggel (1657-1737) és Siegbert 
Heisterrel. 1 7 9 

Az ismeretségi körből k i kell emelni a Haditanács elnökét két szempontból is. Egy
részt az ő befolyása az udvarban a spanyol örökösödési háborúban rendkívüli módon 
megnőtt katonai sikerei hatására, másrészt Strattmann Eleonóra bizalmas viszonyba ke
rült vele. A magyar szakirodalomban ellentétes állításokat lehet olvasni arról, hogy m i 
kor kezdődöt t kapcsolatuk: egyes vé lemények szerint a közöt tük fonódó érzelmi szálak 
már a Rákóczi -szabadságharc éveiben szorosnak tek in the tők , 1 8 0 mások a bensőséges v i 
szony kezdetét csupán az 1710-es évek közepére teszik. 1 8 1 E kérdés eldöntése nem köny-
nyü Savoyai Jenő magánlevél tárának eltűnése miatt, unokahúga és örököse , Savoyai 
Viktória hercegnő ugyanis az államférfi minden műkincsét , kéziratát eladta. 1 8 2 Ezért ket
tejük kapcsolatáról sokszor egymásnak is e l lentmondó diplomáciai je lentésekből értesü
lünk. A velencei követ az 1730-as években úgy tudta, hogy Savoyai Jenő már fiatalon, 
az 1690-es években beleszeretett Strattmann Eleonórába. Ez feltehetően nem igaz, bár 
jó l ismerhették egymást , mert a fiatal tábornok gyakran megfordult Strattmann kancellár 
házában. A kettejük között k ibontakozó érzelmekről az első diplomáciai je len tések csu
pán az 1710-es évek közepéről szá rmaznak . 1 8 3 Bensőséges viszonyuk egészen Savoyai 
Jenő 1736-ban bekövetkezet t haláláig fennmaradt. A hadvezér még a halála előtti estén 
is Strattmann Eleonóra bécsi rezidenciáján kár tyázot t . 1 8 4 A kutatók egy része éppen ezért 
kapcsolatukat olyan szorosnak tartja, amely szinte csak házassághoz hason l í tha tó . 1 8 5 

Strattmann Eleonórának udvari kapcsolatai ellenére sem sikerült elérnie, hogy a Bat
thyány Á d á m m a l szembeni tartozást az udvar kiegyenlítse. Éppen a sikertelen érdekér
vényesítés miatt nem lehet teljes mértékben kizárni annak lehetőségét, hogy a birtok
adományozás egyik alapjának tekinthető alkancellári megnyi la tkozás t Strattmann 
Eleonóra emlékezete megszépí tet te , minthogy jelen ismereteink szerint az arra történő 
legkorábbi utalást is már Kaunitz halála után vetették papírra 1705 végén. 

A Bat thyány család Rákóczi-szabadságharc idején játszott szerepének rövid, vázlatos 
áttekintése után felvetődik a kérdés , hogy a családtagok miként értékelték a szabadság
harc történéseit, esetlegesen saját szerepüket. 

1 / 8 MOL P 1320-j. fol. 13. 1711. Július 9-én mutatták be Bécsben. 
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Strattmann Eleonóra az udvari körök minden apró változására figyelmet fordított, amiről alkalmasint a 
magyar előkelőségeket is értesítette. V. ö. a 171. sz. jegyzettel. 

1 8 0 Málnási 1933. 67. o. 
1 8 1 Zsámbéky 2006. 717. o. 
1 8 2 Wolfgang Oppenheimer: Prinz Eugen von Savoyen Feldherr, Staatsmann und Mäzen 1663-1736. Mün

chen, 1979. 187.0. 
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Max Braubach: Geschichte und Abenteuer Gestalten um den Prinzen Eugen. München, 1950. 118.o. 
1 8 4 McKay 1979.226. о. 
1 8 5 Uo. 189. о. 



A Bat thyány család tagjai naplói vagy visszaemlékezései , amelyben a Rákóczi
szabadságharccal kapcsolatos észrevételeiket foglalták össze — ha egyáltalán készültek 
ilynek - nem maradtak fenn. A harci cselekményekkel és azok következményeive l kap
csolatos észrevételeiket azonban számos alkalommal írásba foglalták, és megküld ték 
azokat a bécsi Udvari Hadi tanácsnak. Az egyik legrészletesebb és legelkeseredettebb 
hangvételű felterjesztést Bat thyány Ferenc, Bat thyány Zsigmond és Strattmann Eleonóra 
1710 január jában juttatta el Bécsbe, amelyben az alábbiakat emelte k i : 

- A család már hetedik éve saját költségén tartja el a Dobrán á l lomásozó császári ka
tonaságo t . 1 8 6 

- A katonaság nem védte meg falvainak lakóit sem az el lenséggel , sem a rác és stájer 
népi milíciával szemben, sőt a hadiszabályzat utasításait is figyelmen kívül h a g y t á k . 1 8 7 

- Noha Türhe im táborszernagy megígérte a sorozatos szabálysér tések jóvátételét , arra 
mindeddig nem került sor. 1 8 8 

- Az erősség német helyőrsége miatt a kurucok az uradalmat rendszeresen pusztítot
ták, ezért Strattmann Eleonóra a dobrai uradalom mintegy 6000 forintnyi éves jövede l 
métől esett el. Továbbá Vas megye a kurucok elűzése után sem fizette a katonatartás 
költségeit. Eközben a helyőrség parancsnoka kétszeresen - készpénzben és természetben 
- hajtotta be a katonáinak j á ró e l lá tás t . 1 8 9 

Strattmann Eleonóra tehát gyakorlatilag elhibázott döntésnek tartotta, hogy a család 
1704-ben császári csapatokat fogadott váraiba. Ez egyrészt tetemes kiadásokkal terhelte 
meg a család kiadásait , másrészt a felkelőket a Bat thyány-uradalmak falvai elleni táma
dásokra ösztönözte. 

Bat thyány Ferenc, miután 1704 elején nem tudott aktív szerepet já tszani a Dunántúl 
védelmében, és a felkelőktől való megtisztí tásában, újabb je lentős katonai szerepet nem 

1 S Ö MOL P 1320-j. fol. 98-99.; MOL P 1313. 251. re. fol. 170-172.: „es geht allbereits schon in das 
siebende Jahr, dass mein Schloss Neuhaus... mit kayserlichem Guarnison beleget... aus mein eigenem Mitteln 
verpfleget worden, ohne die geringste wiewohl von hochlöbl Hofkriegsath öftermahlen resolvierte und 
anbefolene Refusion." 

1 8 7 „...hingegen hat ermelte ganz müssige Guarnison meine zum obernannden Schloss gehörige 
Unterthanen wider den Feind so wenig als wider den Freind, das ist wider die Ratzen, so mir in dasigen 
Herrschaft etliche Dörfer abgebrannt, und wider das steyerisches Landvolk geschutzet, auch in dem Schloss 
selbsten mein Interesse so schlecht als das kayserliches Regulament beobachtet..." MOL P 1313. 251. re. fol. 
170-172. - Az ekkor érvényben lévő katonai szabályzatot kiadta: Rákóczy 1997. 

„...Herr General Feldzeugmeister Graf von Türheimb... schrift und mündlich auf öfters Ordres 
gegeben, eine gute Disziplin zu halten, und die Excessen zu remedieren. So ist doch auf dies alles, aus was 
Ursach mir unbewusst, kein Effekt, keine Satisfaktion... und fast keine Änderung" MOL P 1313. 251. re. fol. 
170-172. 

„...Zu dem ist meine ganze Herrschaft aus der Ursach, daß im Schloss ein teutsches Praesidium 
gelegen, und Feind desto grausamer ruinirt und ich hindurch mehr als 6000 Fl. jährlicher Einkünften von 
einem geraumen Zeit her beraubt worden. Was mir aber noch schwärer fällt, ist das, daß nachdem die 
Gespanschaft Eysenburg von den Rebellen befreyt ist, und die Verpflegung vor oft wiederholte Guarnison seit 
dem ersten November 1709 dem Land oder besser zu sagen, meinem Neuhauser Unterthanen auferlegt hat, so 
hat der Herr Commendant Leutnant von erwehnten Regiment dannoch seine Verpflegungsportiones auch 
seithero in Natura von meinem Schloss, in Geld aber von meinen Unterthanen mithin doppelt genossen..." 
MOL P 1313. 251. re. fol. 170-172. - Az ekkor érvényben lévő, 1699-ben kiadott katonai szabályzat második 
pontja szerint a lakosságnak az elszállásolt egységeknek csak kenyeret kellett adniuk, a katonák minden más 
költségük fedezetét a hadipénztárból kapták. Rákóczy 1997. 337. o. 



vállalt magára , katonai tanácskozásra is csak 1704 augusztusában h ív t ák , 1 9 0 1707-ben 
Körmendre kellett utánpótlást eljuttatnia. 1 9 1 A Haditanács 1705 nyarán Bat thyány Feren
cet a spanyol örökösödési háború itáliai hadszínterére vezénye l t e , 1 9 2 amely parancsnak ö 
ismeretlen okból nem tett eleget. Ennek következtében Bat thyány Ferenc elveszítette az 
ezrede feletti parancsnokságot , s ezt je lentős preszt ízsveszteségként , sőt szégyenként élte 
meg. 1 9 3 Ezt követően csupán a Dunántúlon szolgáló császári t ábornokoknak szolgáltatott 
adatokat Németújvár pa rancsnokakén t . 1 9 4 Batthyány Ferenc és Zsigmond katonai és pol i 
tikai passzivitása je lentősen eltért a császári oldalon álló arisztokrácia más képviselőié
től. Pálffy János , Erdödy Sándor, Nádasdy Tamás , Ebergényi László, valamint Esterházy 
Pál nádor mind aktív szerepet vállaltak. 

A dunántúli harcok hét éve alatt a család tagjainak egyik legfontosabb célkitűzése a 
birtokaikon lakó jobbágyok ol talmazása volt a háborús puszt í tásokkal szemben. A család 
erre irányuló törekvései csak a szabadságharc utolsó éveiben voltak sikeresek, legalábbis 
papíron, de ekkor az országban grasszáló pestis tizedelte a lakosságot . A betegség Vas 
megyében hozzávetőleg 20 000 fő halálát okozta, több emberét , mint az éveken át húzó
dó háború. A j á rvány különösen súlyosan érintette a Bat thyány család Vas megyei birto
kait, mivel a ragály egyik központja Rohonc volt, ahol a fertőzés egyes feltételezések 
szerint 2600 halálos áldozatot köve te l t . 1 9 5 

A Bat thyány-bi r tokokon bekövetkező tényleges népességcsökkenés felmérése a to
vábbi kutatás feladatát képezi . Az eddig napvilágot látott részadatok azt mutatják, hogy 
Körmend és környéke nagyon lassan népesült be újra. A lakosok vonakodtak visszaköl
tözni az elpusztult városba, ezért annak X V I I I . század közepi népességszáma megegye
zett az 1697. év ive l . 1 9 6 

A nyugati határszélen élőket érő gyakori dúlások oka abban kereshető, hogy e terüle
tet a szembenál ló felek támadásaik felvonulási övezetének tekintették, de védelmét nem 
tudták biztosítani. Ennek következtében az arisztokrata család nem csupán a Fejér és Ba
ranya megyei birtokaiból származó jövedelméről , de még a határszéli uradalmakéról is le 
kellett hogy mondjon. 

Pálffy János levele Batthyány Ferencnek. Szentgotthárd, 1704. augusztus 22. M O L P 1314. № . 86 671. 

Nádasdy Ferenc levelei Batthyány Ferencnek. Sopron, 1707. november 29.; Sopron, 1707. szeptember 
16.; Sopron, 1707. október 5. MOL P 1314. № . 86 778-86 780. 

1 9 2 A. Haditanács levele Batthyány Ferencnek. Bécs, 1705. július 7. MOL P 13 13. 251. re. fol. 87. 
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„...regementem... kegyelmes Uram elvehette, hogy szívem fájdalmára ne essék, és ne szégyenleném 
bizonyosra ebben igazat nem írnék" Batthyány Ferenc levele Strattmann Eleonórának. 1705. november 11. 
MOL P 1314. № . 58 952. - 1703-ban vette át  Batthyány I I . Ádámtól a tulajdonában álló gyalogezred 
parancsnokságát, amelyet más adatok szerint 1706-ban olvasztottak be a Bagossy gyalogezredbe. Heckenast 
2005. 50. о. - Batthyány Ferenc a most bemutatott levél alapján azonban az ezredparancsnokságot már egy 
évvel korábban, 1705-ben elveszítette. 

194 
Heister levele Batthyány Ferencnek. Fürstenfeld, 1706. március 2.; Nádasdy Ferenc levele Batthyány 

Ferencnek. Szentgotthárd, 1710. szeptember 12. MOLP 1314. № . 77 708., 86 786. 
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Benczik Gyula: „Midőn rajtunk volt az Isten ostora" Az 1710/11. évi pestisjárvány Vas megyében. In: 
Tilcsik György (szerk.): Előadások Vas megye történetéről I I I . (Vas megyei levéltári füzetek 9.) Szombathely, 
2000. 253-254. o. 
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Tóth 1994. 122. o. Körmend népessége 1697-ben 1844 főre tehető. A városnak 1756-ban is csupán 
1845 lakosa volt. 



Az anyagi károk nagyságával kapcsolatban csupán az egykorú becslésekre hagyat
kozhatunk. Az 1704 nyarán keletkezett veszteségek összege megközel í te t te a 40 000 fo
rintot. Strattmann Eleonóra a következő esztendő végén már 150 000 forintra becsülte az 
elpusztított javak é r t éké t . 1 9 7 Ugyanő 1713-ban 400 000 forintra taksálta a ká rösszege t . 1 9 8 

A család és jobbágya ik 100 000 forintot messze meghaladó anyagi veszteséget könyvel 
hettek el, minthogy Bat thyány Ferenc a szabadságharc alatt felvett adósságai törlesztése 
és az újjáépítés költségei miatt 1716-ban 70 000 rajnai forintért kényszerül t elzálogosíta
ni birtokait unokatestvére özvegyének . 1 9 9 Strattmann Eleonóra pénzügyi helyzete 1711 
szeptemberében rossz volt , mivel Esterházy Pál több levélben is kérte , hogy egyezzen 
meg családja nála je len tkező adósaival a hitelek és kamataik k i f ize téséről . 2 0 0 

A család pénzügyi helyzetét azonban nemcsak a fosztogatásból származó veszteségek 
rontották je lentős mér tékben, hanem a várakban elszállásolt császári ka tonaság eltartásá
nak a költségei is. Ba t thyány Ferenc hiába próbál ta kiadásainak egy részét áthárítani 
előbb Vas megyére később pedig Stájerországra. E területek elöljárói a bécsi udvari ha
tóságoktól érkező, a Bat thyányak támogatására vonatkozó utas í tásoknak nem engedel
meskedtek. 

A család előtt nem maradt más lehetőség pénzügyi helyzetük javí tására , minthogy a 
szabadságharcot támogató birtokosok uradalmait próbálják megszerezni. Ezzel elsősor
ban a Habsburg Monarchia központi kormányszerveinél j ó kapcsolatokkal rendelkező 
Strattmann Eleonóra próbálkozott . A szatmári békét kísérő nagyvonalú amnesztia azon
ban a család számításait keresztülhúzta. 

A királypárti arisztokrácia Rákóczi-szabadságharc alatti szerepe mind a mai napig a 
magyar történetírás egyik ritkán kutatott területe. A Batthyány család története bizonyít
ja, hogy e nagybirtokosok is megtapasztal ták a mellőzöttséget és a csalódást . A trónhoz 
hü főrendiek birtokai és jobbágyai is sokat szenvedtek mind a császári mind a felkelő 
hadsereg fosztogatásaitól, ami miatt haraggal és gyűlölettel tekintettek Rákóczi híveire. 
A magyar nemesi tá rsadalom egysége és a rendi dualizmus működése a szatmári béke 
után állt helyre nem kis részben I I I . Károly (1711-1740) már Barce lonában megkezdett 
megbékélés t e lőmozdí tó politikája miat t . 2 0 1 

Strattmann Eleonóra levele I . Józsefnek. 1705. december 15. MOL P 1320-j. fol. 105-106. - Az 1704. 
évi adatokban a falusiakat ért károk összege is szerepel. Ezért feltételezhető, hogy az 1705-ben és 1713-ban 
közölt adatok is tartalmazzák a jobbágyok veszteségeit. 

i g e 

Strattmann Eleonóra levele I I I . Károlynak (?). Bécs 1713. március 30. körül. MOL P 1320-j. fol. 27. 
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Esterházy Pál herceg már 1705-ben már 1 000 000 forintra becsülte az őt ért károkat. Várkonyi 1952. 401. o. 
Esterházy Pál levele Strattmann Eleonórának. Kismarton 1711. szeptember 7.; Esterházy Pál levele 

Strattmann Eleonórának. Kismarton 1711. június 14.; Esterházy Pál levele Strattmann Eleonórának, Pozsony 
1711. november 9. M O L P 1314. № . 73 037., 73 039-73 040. 

Kalmár János: I I I . Károly és Magyarország. Levéltári Szemle, 39. (1989.) 4. sz. 45-48. o. 
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László Péter Schramek 

THE BATTHYÁNY FAMILY IN RÁKÓCZI'S WAR OF INDEPENDENCE 
(A FAMILY HISTORY SKETCH) 

Summary 

The study examines a less-explored area of Hungarian historical research: the part played by 
the royalist Hungarian aristocracy in Rákóczi's War of Independence (1703-1711) - taking the 
example of the Batthyány family. 

The introduction discusses briefly the family's participation in the 17th century internal 
fightings against the Habsburgs, then presents the family members who had a major role in the war 
of independence. Here the names of Ferenc I I I Batthyány and the widow of his cousin Ádám I I 
Batthyány, Eleonóra Strattmann are worth mentioning. 

The family remained loyal to the king in the internal struggle because of its connection to the 
royal court, its economic interests and because of conscientious reasons. During the fights Ferenc 
Batthyány was commander of his family's fortress at Németújvár (today: Güssing, Austria), 
defending it with the help of regular troops. He had disagreements about the supply of the imperial 
garrison troops on his lands with the administration of both Vas County and Styria. As they failed 
to settle the quarrel the family had no other choice but to cover the cost of food for the imperial 
soldiers from their own resources. 

The soldiers in Rákóczi's (so called „Kuruts") army did not look at the Batthyánys as enemy 
aristocrats prior late spring 1704 because it was only at that time that the family let imperial troops 
into their fortresses. Even after that Ferenc I I Rákóczi and his Transdanubian commanders-in-chief 
issued letters of protection several times for the lands of Ádám Batthyány's orphaned children; a 
fact that is explained by the freindship between Ádám Batthyány and Ferenc Rákóczi dating back 



to 1692. The Kumts administration in Transdanubia confiscated Ferenc Batthyány and his brother 
Zsigmond's lands first in 1704, then again two years later. 

The Batthyány family's estates were regularly ransacked by armies under different flags, 
requisitioning food and animals, and causing the family serious economic deficit. To compensate 
these losses and referring to the Austrian chancellor Kaunitz's promise Eleonóra Strattmann did 
her best to extend the family's estates, but her efforts failed at the end of the insurrection with the 
amnesty declared in the Peace Treaty of Szatmár. 

László Péter Schramek 

LES BATTHYÁNY DANS LA GUERRE D'INDÉPENDANCE DE RÁKÓCZI 
(ESQUISSE D'UNE HISTOIRE DE FAMILLE) 

Resume 

L'étude traite d'un sujet jusqu'alors négligé par l'historiographie hongroise, notamment le rőle 
de l'aristocratie hongroise royaliste et ce, á travers l'exemple de la famille Batthyány durant la 
guerre d'indépendance de Rákóczi (1703-1711). 

L'introduction expose briévement la participation de la famille aux luttes intestines menées 
contre les Habsbourg au 17° siécle avant de presenter les membres de la famille ayant assume un 
röle important durant la guerre d'indépendance panni lesquels i l convient de mentionner Ferenc I I I 
Batthyány et la veuve de son cousin Ádám I I Batthyány nommée Eleonóra Strattmann. 

La famille continua de soutenir le roi dans la guerre intestine en raison de ses relations avec la 
Cour, de ses intéréts économiques et pour cause de conscience. Durant les combats, Ferenc Bat
thyány fut le commandant militaire du fort de Németújvár qui appartenait á sa famille et qu'il dé-
fendit avec une armée REGULIERE. Au sujet du ravitaillement des UNITES imperiales qui tenaient gar-
nison sur ses terres, Ferenc Batthyány se disputa tant avec l'administration du comitat de Vas 
qu'avec celle de la Styrie. A cause de ce conflit non régié, la famille fut obligée de financer elle-
méme l'approvisionnement en vivres des troupes imperiales. 

Jusque vers la fin du printemps 1704, les kouroutz ne considérérent pas la famille Batthyány 
comme une famille d'aristocrates ennemie, puisque c'est alors qu'elle commenca á loger des trou
pes imperiales dans ses forts. Mérne apres cette date, Ferenc Rákóczi I I et ses capitanes généraux 
transdanubiens émirent á plusieurs reprises des lettres de protection pour les domaines des enfants 
orphelins d'Ádám Batthyány, ce qui s'explique par l'amitié nouée en 1692 entre Ádám Batthyány 
et Ferenc Rákóczi. L'administration transdanubienne des kouroutz confisqua les domaines de Fe
renc Batthyány et de son frére cadet Zsigmond en 1704 avant de les reconfisquer deux ans plus 
tard. 

Les troupes combattant sous différentes banniéres dévastérent réguliérement les propriétés de 
la famille Batthyány oü elles réquisitionnérent des vivres et des betes, ce qui causa des pertes fi
nanciers importantes pour la famille. Pour compenser les dommages subis, Eleonóra Strattmann 
fit tout, en invoquant aussi la promesse du chancelier autrichien Kaunitz, pour acquérir de nou-
veaux domaines pour la famille, mais la paix de Szatmár qui déclarait également une amnistie, fit 
échouer ses efforts. 



László Péter Schramek 

DIE FAMILIE BATTHYÁNY IM FREÍHEITSKAMPF VON RÁKÓCZI 
(SKIZZE EINER FAMILIENGESCHICHTE) 

Resümee 

Die Studie beschäftigt sich mit einem kaum erforschten Teil der ungarischen historischen Lite
ratur, der Rolle der auf der Seite des Königs stehenden Aristokratie im Freiheitskampf von 
Rákóczi (1703-1711) über das Beispiel der Familie Batthyány. 

Die Einleitung stellt kurz die Teilnahme der Familie an den Binnenkämpfen gegen die Habs
burger im 17. Jahrhundert und die während des Freiheitskampfes eine bedeutende Rolle überneh
menden Mitglieder der Familie vor, von denen Ferenc I I I . Batthyány und die Ehefrau seines Cou
sins, Ádám I I . Batthyány, Eleonóra Strattmann, hervorzuheben sind. 

Die Familie verblieb infolge ihrer Hofbeziehungen, Wirtschaftsinteressen und infolge von Ge
wissensgründen im Binnenkrieg auf der Seite des Königs. Zur Zeit der Kämpfe war Ferenc Batthy
ány der Militärkommandant der Familienburg von Németújvár (Güssing), die er mit Hilfe der re
gulären Armee verteidigte. Ferenc Batthyány geriet im Zusammenhang mit der Versorgung der 
kaiserlichen Einheiten, die auf seinen Besitzen Garnisonsaufgaben versahen, sowohl mit der Ver
waltung des Komitats Vas, als auch mit der von der Steiermark in einen Streit. Da die Meinungs
verschiedenheiten nicht beigelegt wurden, musste die Familie die Unterhaltskosten des kaiserli
chen Heeres aus eigenen Ressourcen gewährleisten. 

Die Kurutzen betrachteten die Familie Batthyány bis zum Spätherbst 1704 nicht als gegneri
sche Aristokratenfamilie, da sie erst zu diesem Zeitpunkt ein kaiserliches Soldatentum in ihren 
Burgen aufnahmen. Für die Grundstücke der verwaisten Kinder von Ádám Batthyány stellten Fe
renc I I . Rákóczi, bzw. seine Oberbefehlshaber in Transdanubien auch danach mehrere Male 
Schutzbriefe aus, hinter denen sich die 1692 geschlossene Freundschaft von Ádám Batthyány und 
Ferenc Rákóczi verbarg. Die Verwaltung der Kurutzen in Transdanubien konfiszierte die Grund
stücke von Ferenc Batthyány und seines jüngeren Bruders Zsigmond zuerst 1704 und zwei Jahre 
später erneut. 

Die Gutshöfe der Familie Batthyány wurden von den unter verschiedenen Flaggen kämpfenden 
Armeen regelmäßig verwüstet, es wurden Lebensmittel und Tiere von dort requiriert, was der Fa
milie einen sehr bedeutenden finanziellen Verlust bescherte. Eleonóra Strattmann tat - teilweise 
im Gegenzug für die auf diese Weise erlittenen Schäden, teilweise Bezug nehmend auf das Ver
sprechen des österreichischen Kanzlers Kaunitz - alles, um den Gutsbesitz der Familie zu erhöhen. 
Ihre diesbezüglichen Anstrengungen waren jedoch infolge des Friedens von Szatmár (Sathmar), 
der auch eine Amnestie enthielt, vergeblich. 

Ласло Петер Шрсшек 

ФАМИЛИЯ БАТТЬАНИ В ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЕ, ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ РАКОЦИ. 
(ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ ЭСКИЗ) 

Резюме 

Автор статьи рассматривает на примере семьи Баттьани роль венгерской аристократии, 
стоявшей на стороне короля, в освободительной борьбе, возглавленной Ракоци  (1703-1711), 
эта тема была менее исследована в венгерской исторической литературе. 



В вводной части статьи кратко излагается участие семьи Баттьани во внутренней борьбе 
против Габсбургов в  X V I I  веке, затем автор характеризует членов семьи, сыгравших значи
тельную роль в этой борьбе, в том числе Ференца  I I I Баттьани и вдову его двоюродного 
брата Адама I I Баттьани Элеонору Штраттманн, которым он уделяет особое внимание. 

Это семейство осталось на стороне короля во внутренней войне по причине своих связей 
при дворе, своих экономических интересов и вопросов совести. Во время этой борьбы Фе
ренц Баттьани был военным комендантом крепости Неметуйвар, которую он защитил с 
помощью регулярных войск. В связи со снабжением кайзеровских частей, выполнявших 
гарнизонное задание на территории его владений, Ференц Баттьани вступил в спор с адми
нистрацией как комитата Ваш, так и администрацией Штирии. Поскольку расхождение во 
взглядах не было улажено, семейство Баттьани вынуждено было покрывать расходы на 
снабжение продовольствием кайзеровских солдат из своих собственных источников. 

Куруцы до поздней весны  1704 года не считали семейство Баттьани враждебным аристо
кратическим семейством, поскольку в их крепостях именно в это время принимали кайзе
ровское войско. После этого на имения оставшихся сиротами детей Адама Баттьани Фе
ренцем I I Ракоци и командующими войск Задунавья были неоднократно выданы защитные 
грамоты, что объясняется дружественными отношениями, завязавшимися между Адамом 
Баттьани и Ференцем Ракоци в  1692 году. Администрация куруцев Задунавья в  1704 году, а 
затем еще два года спустя вновь конфисковала владения Ференца Баттьани и его младшего 
брата. 

Имения семьи Баттьани были систематически разоряемы действовавшими армиями, вое
вавшими под различными знаменами, оттуда реквизировали продовольствие и домашний 
скот, что наносило весьма серьезный материальный ущерб семейству. В целях восполнения 
понесенных ущербов, а отчасти ссылаясь на обещания, данные австрийским канцлером 
Каунитцем, Элеонора Штраттманн приложила все силы для того, чтобы умножить владения 
семейства, но ее усилия не увенчались успехом, этому помешал Сатмарский мир, содер
жавший также и амнистию. 



SERES ISTVÁN 

A B I H A R I H A J D Ú V Á R O S O K 
A R Á K Ó C Z I - S Z A B A D S Á G H A R C B A N 

Bevezetés: Néhány szó a bihari hajdúvárosokról 

A bihari hajdúvárosok Rákóczi-kori története valójában két szorosan összefüggő 
részből áll: a hajdúközösségeknek az erdélyi fejedelmektől kapott pr ivi légiumaik elis
mertetéséért a „Nemes Vármegyéve l " folytatott harcából és az általuk felállított katona
ságnak a rendi szabadság védelmében kifejtett küzdelméből . Éppen ezért t anulmányunk
ban mi is pá rhuzamosan próbáljuk felvázolni azokat az eseményeket , amelyek 
eredményeként az egykor két ágyúlövésre t ízezer katonával Nagyvárad véde lmére siető 
bihari hajdúk utódai I I . Rákóczi Ferenctől visszakapták korábban elvesztett jogaikat. 
Minderre az ónodi országgyűlésen került sor, bár sem az akkor hozott törvényekben, sem 
az országgyűlés üléseiről fennmaradt beszámolókban nem esik szó a bihari hajdúkról. 
Mindössze a fejedelem egykorú határozata, valamint Károlyi Sándor generális egy évvel 
később kelt levele árulkodik arról, hogy rövid időre bár, de megoldás t nyert egy 
nagymúltú közösség, a bihari hajdúság ügye . 1 

Az Erdélyi Törvénytárban, az ún. Approbatákban, összesen húsz, az országgyűlés ál
tal is szentesített hajdúváros neve szerepel: Bagamér , Bagos (Hajdúbagos) , Berettyóújfa
lu, Derecske, Félegyháza, Harsány (Körösnagyharsány) , Kába , Körösszeg, Kornádi, 
Konyár, Mikepércs , Régen , Sáránd, Sass (Mezősas) , Szalonta (Nagyszalonta), Szent
márton (Fugyi- vagy Peceszentmárton, Nagyvárad szomszédságában) , Tamás i , Tépe , 
Ürögd és Vekerd. 2 Ennek ellenére több olyan egykorú hajdúvárosról is tudunk, amelyek 
neve ugyan az Approbatákban nem szerepel, szabadalmukat mégsem vonhatjuk kétség
be. A térség történetét különösen jó l ismerő O 'svá th Pál sárréti csendbiztos, helytörténet
író szerint p l . 1605-ben Bocskaitól az Approbatákban található te lepülések mellett hu
szonegyedikként a később Berettyóújfaluba beolvadt Herpály is hajdúszabadalmat 
kapott. 3 Kimondottan hajdúszabadságról ugyan nem szól, viszont a helyi hagyományra 
utalva O ' svá th említést tesz arról, hogy a fejedelmi korban Báránd is katonatelep vol t . 4 

A szabolcsi és a Sajó-Hernád melléki hajdú városok jól feldolgozott történetéhez képest a bihari ún. „ap
róbb" hajdúvárosok múltjáról sokáig meglehetősen keveset tudtunk. A téma első összefoglalása ezért jelentős 
előrelépés a hajdúkutatásban. Nyakas Miklós monográfiája elsősorban a bihari hajdúvárosok létrejöttét, vala
mint az Erdélyi Törvénytárban rögzített állapotokat veszi aprólékos vizsgálat alá, ezért a Rákóczi-szabad
ságharc alatti eseményeknek csak rövid összefoglalását adja. Munkánkat elsősorban a neves hajdúkutató össze
foglalásának egyfajta folytatásaként tárjuk az olvasók elé. Ugyancsak meg kell említenünk, hogy megfelelő 
források hiányában a helytörténeti szakirodalomnak is többnyire meg kellett elégednie a tiszántúli kuruc hadse
reg 1706. és 1708. évi mustrakönyveiben szereplő helyi katonák felsorolásával, illetve azok alakulatok, fegy
vernemek stb. szerinti elemzésével. A szabolcsi, Sajó-Hernád melléki stb. hajdúvárosok történetére nézve lásd 
a jelzett munka megállapításait, valamint a kötethez mellékelt részletes bibliográfiát: Nyakas 2005. 

Nyakas Miklós bizonyítása alapján a névsor valójában az 1653. évi állapotot rögzíti. Uo. 128-133.0. 
3 O'sváth 1875. 104. o. Herpállyal kapcsolatban egyébként Nyakas is feltétel nélkül elfogadja O'sváth állí

tását. Nyakas 2005. 147. o. 
4 Nyakas 2005. 189. o. 2. jegyzet. 



Részben ugyancsak a hagyományra hivatkozik Gáborján esetében, itt azonban már kora
beli forrásokat is felsorol annak alátámasztására, hogy a helység a X V I I . században 
Bárándhoz hasonlóan katonai telepként létezett, és kivál tságokat is é lvezet t . 5 Gáborján 
valóban különleges helyet élvez a bihari hajdúvárosok történetében, mivel „ami lyen bi
zonytalan Gáborján hajdúvárossá válása, olyan rejtélyes az is, hogy hogyan került k i a 
hajdúvárosok közül" . Az egykor hajdúk lakta Gáborján már a X V I I . század végén „ne
mes város"-nak tartotta magát , s így lakói szerint sokkal nagyobb kivál tságokkal rendel
keztek, mint a hajdúvárosok. Gáborján telepítése összefüggésben állhatott az ugyancsak 
a hajdúk érdekel tségébe tartozó Hencida telepítésével . 6 Egyébként Gábor jánhoz hasonló 
helyzet áll fenn Báránd esetében is, O ' svá th Pál megállapítását ugyanis más forrásból is 
alá tudjuk támasztani , ám ennek ellenére sem ismerjük a hajdúvárosok közé kerülésének 
idejét és körülményei t , és arról sem tudunk, hogy Báránd mikor és milyen körü lmények 
között kerülhetet t k i a bihari hajdúvárosok közül. 1697. december 30-án a Bihar vá rme
gyei „Hajdú Városok" lakosai és birtokosai közös beadványukkal fordultak a vármegyé
hez, hogy vegyék figyelembe a tatárok által 1694-ben elszenvedett káraikat. Ennek ér
telmében 1698. j anuár 14-én Torday Ferenc szolgabíró Derecskén meg is hallgatta a 
városok képviselőit . Fel tűnő, hogy akkor hét, az Approbatákban szereplő hajdúváros — 
Berettyóújfalu, Derecske, Hajdúbagos, Kába, Kornádi, Konyár és Mikepércs - bírái mel
lett Báránd első embere is beszámolt a tatárok helyi puszt í tásairól . 7 Végezetül említést 
kell tennünk Szentpéterszegről is, amely kapcsán O 'svá th ugyancsak megemlí t i a telepü
lés egykori katonatelep voltáról fennmaradt helyi hagyományt , de azt is kijelenti, hogy 
azt egyetlen adat sem támasztja alá. 8 

Ma már bizonyított tény, hogy az Approbatákban felsorolt húsz hajdúváros többsége 
csak Bocskai halála után kapott privi légiumot, és a nagyarányú telepítési hul lámot való
jában a fiatal Báthory Gábornak a második hajdúfelkelés idején a hajdúkkal kötött 
egyezséglevele indította el, amelyben ünnepélyesen vállalta, hogy „Váradtól fogva 
Ecsedig és Kál ió ig" letelepíti őket. A bihari hajdúk Bocskai által megkezdett telepítését 
véglegesen csak utódai, Rákóczi Zsigmond, Báthory Gábor, Bethlen Gábor , s végül a két 
Rákóczi György tudták megoldani. Fontos megjegyeznünk, hogy az Erdélyi Törvénytár 
nem azt mondja k i , hogy az állítólag Bocskai által megtelepítet t húsz városon kívül más 
hajdúváros nem lehet, hanem azt, hogy a fejedelmek és az ország (Erdély) tudta és bele
egyezése nélkül nem lehet újabbakat hasonló szabadsággal „ültetni és telepít tetni"! Tehát 
a fenti kitételek betartásával igenis létrejöhettek újabb privilegizált hajdúközösségek, 
amit több példával is alá tudunk támasztani . A Nagyvárad filiárisaként („fiók- vagy ta
r isznyavár") nyilvántartott Sarkad neve nem szerepel az Erdélyi Törvénytárban felsorolt 
helységek között , ennek ellenére senki sem vitatja, hogy a szabadalmazott hajdúvárosok 
közé tartozott. A város eredeti privi légiumát nem ismerjük, I I . Rákóczi György viszont 
már 1645. február 26-án hajdúvárosnak („oppidum hajdonicale") nevezte egy Bártfán 
kiadott o k l e v e l é b e n . 9 1 . Rákóczi György 1629-ben Pocsajra, valamint a szomszédos Csa-

5 Nyakas 2005. 381. o. 
6 U o . 195-201. o. 
7 Gonda Ferenc: Kába története. Egykori hajdúváros múltjából. Kaba, 1981. 46-47. o. 
8 O'sváth 1875. 576. o. 
9 Márki 1924.41.0. 



lánosra telepített hajdúvitézeket, akikről az 1650-es évekből is rendelkezünk adatokkal, 1 0 

a Bethlen István ko rmányzó által i f j . Rhédey Ferenc bir tokára telepített bocsi hajdúk má
solatban fennmaradt szabadalomleveleit pedig magunk közö l tük . " Feltét lenül meg kell 
még emlí tenünk a szabadalmazott váradi lovashajdúkat, akikről Nyakas Mikós összefog
lalása alapján rendelkezünk adatokkal. 1 2 A hajdúvárosok számát azonban további hely
ségekkel is kiegészíthetjük. Az 1827-ben készült ún. „Fekete Geszti Krónika" , amely a 
geszti nemes családok bir tokában volt eredeti oklevelek és a lakosság körében akkor 
még élő történeti hagyomány felhasználásával készült, pl . tartalmazza a Szepesi Kamara 
1701. november 23-án, Kassán írt levelét, amelyben gyakorlatilag elismerik, hogy Geszt, 
Mezőgyán , Ugra (Biharugra) és Zsadány Bihar vármegyei te lepülések korábban az erdé
lyi fejedelmeket fegyverrel szolgáló helységek közé tartoztak. „Előbbeni á l lapot tyok" 
azonban megvál tozot t , s bár korábbi szabadságukat nem kaphat ják vissza, évi 200 ma
gyar forint e l lenében mentesülhetnek a paraszti szolgáltatásoktól . Ugyanott megtalálható 
a kamara december 31-1 e l ismervénye, mely szerint a négy helység hiánytalanul befizette 
a kialkudott összege t . 1 3 

Rákóczi hűségén 

A Bihar vármegyei hajdúvárosok lakossága feltehetően a diószegi felkelést követően 
fogott fegyvert a z ö m m e l ugyanitt lakos kuruc tisztek, mint p l . Boné András , Gödény 
Pál, vagy Kos Mihály parancsnoksága alatt. A bihari hadjárat során maga Rákóczi is a 
térségbe érkezett, s ekkor bizonyíthatón két hajdúvárosnak is oltalomlevelet levelet 
adott. Július 27-én Sámsonból Konyár , három nappal később pedig a böszörményi me
zőben levő táborból Tépe lakosait látta el védlevelekkel , amelyekben megtiltotta, hogy a 
hadak, akár személyükben , akár ingó vagy ingatlan javaikban megkáros í t sák a helységek 
lakosait. 1 4 Augusztus 5-én egyébként a konyádhoz nagyban hasonl í tó protectionalis le
velet kapott Hencida lakossága is a Diószegen táborozó fe jedelemtől . 1 5 Mindez azonban 
csak azt jelenti , hogy Rákóczi elismerte a városok hűségét, az ol talomlevél viszont sem
milyen vélt vagy valós előjoggal nem ruházta fel őket. Azonban két forrásunk is van, 
amelyek szerint Rákóczi a szabadságharc elején érdemben is foglalkozott a hajdúvárosok 
helyzetével . 1703. október 20-24. között Palugyai Lénárt debreceni harmincadost utasí-

10 Nyakas 2005. 207-209. o. 
11 Seres István: Iktári Bethlen István és Rhédey Ferenc ismeretlen hajdútelepítő oklevelei. Hajdúk a zsákai várhoz 

tartozó jószágokon. Hadtörténelmi Közlemények, 117. (2004.) 1234-1241. o. Idézi: Nyakas2005. 209-212. o. 

Nyakas 2005. 221-230. A váradi szandzsákösszeírással, és elsősorban a felsorolt hajdúhelyek részletes 
elemzésével egy önálló tanulmány keretében kívánunk foglalkozni. 

1 3 A geszti krónika. Közzéteszi: Csorba Csaba. Múzeumi Kurír, 5. (1983.) 1 18-1 19. o. Idézi Papp Klára: 
Biharország jobbágynépe. A magánbirtok és jobbágysága a X V I I I . században. (Csokonai História Könyvek.) 
Debrecen, 1998. 34. o. 

14 O'sváth 1875. (Konyár) 452. o., (Tépe) 589. o. A konyári oklevelet közli is, a tépeit csak röviden össze
foglalja, de ez is a konyárival azonos szöveggel készülhetett. A július 30-i oklevél egyébként Rákóczi eddig 
ismert tartózkodási helyeihez is régi-új adalékul szolgál, mivel Esze Tamás „II. Rákóczi Ferenc tartózkodási és 
táborhelyei" című összeállítása nem említi, hogy aznap hol pihent meg a fejedelem. Esze 1955. 550. o. 

15 O'sváth 1875. 402. o. Közli az oklevelet is, ám a dátumnál a napot jelentő szám helyén nyomdahibából 
egy kis „s" betű van. Vélhetően az „5"-ös helyett, mivel Rákóczi augusztus 5-6-án táborozott Diószegen. Esze 
1955. 550. o. 



totta, hogy ha a Bihar vármegyei „hajdú várasiak" a majorságbeli marha, búza és egyéb 
javaikat a saját szükségletükre (nem pedig a hadakozás miatt!) értékesíteni akarják Deb
recenben, pr iv i légiumuk alapján semmilyen harmincadot nem tartoznak fizetni . 1 6 Ekkor 
feltehetően Rákóczi csak a hajdúvárosok kérésének tett eleget, alig két hónappal később 
viszont már valódi szabadalomlevelet is kiállított számukra , amely valójában a debreceni 
harmincadosnak adott utasítással kezdődő jog i folyamat újabb á l lomása volt. Az egykori 
Bagamér hajdúváros jogál lására vonatkozó, és a helyi református eklézsia levelesládájá
ban őrzött húsz (!) eredeti oklevél Kováts István lelkész által 1823 táján készült j egyzé 
kében a 6. pontban a következő tétel szerepel: ,Jlákoczy Ferenc Resolutioja ddto 1703. d 
[dt]17 22a Decembris, a Tokalyi Táborból , mely által az egész Hajdúság esedezésére , ré
ven, v á m o n való szabadságok, majorságbéli javaik adótól, dézmától való immuni tása 
assecurál ta t ik ." 1 8 

Rákóczi levele ma már nincsen meg, a fenti kivonat alapján viszont biztosan állíthat
juk , hogy az valójában a Bihar vármegyei hajdúvárosok közösségének adott első privilé
gium volt Rákóczi részéről . Ez a rendelet volt azután, amelyre a hajdúvárosok a későb
biek során is hivatkoztak. Bihar vármegye nemesi közgyűlése p l . éppen ez idő tájt 
sérelmezte Rákóczi előtt, hogy a „hajdúvárosiak" nem hajlandóak engedelmeskedni ne
kik. Rákóczi 1704. j anuár 2-án, tehát alig tizenegy nappal a bagamér i oklevél kelte után 
megnyugtatta a vármegyét , hogy kiadott rendeletében valóban nincs szó arról, hogy a 
hajdúvárosokat kivette volna annak joghatósága és rendelkezése alól. Ezért a vármegye 
továbbra is szabadon érvényesítheti a maga joghatóságát , hiszen ezt kívánja az ország 
érdeke is. Ugyanakkor Rákóczi a hajdúvárosi lakosokat is felszólította, hogy ne ellen
kezzenek a vá rmegye jogha tósága ellen, sőt, mindenben függjenek tőle, és a közjó elő-
segélésében fogadják el a vármegyei tisztek szavát . 1 9 A szabolcsi hajdúvárosok 1708. 
augusztus 21-én Károlyi Sándorhoz írott levele többek között kitér arra is, hogy a szo-
boszlaiakkal összezördült kabaiak mindössze „mostani Kegyelmes Urunk eö Felsége To
kajnál emánál t collatiójá"-val próbál ták bizonygatni az igazukat, amikor a szoboszlaiak 
vámot akartak szedni rajtuk az egyik gátjukon. Ez utóbbi „col la t ió" egyér te lműen azonos 
a bagaméri református eklézsia által őrzött irattal . 2 0 

1704 márc iusának első felében a vármegye ismét panasszal élt a hajdúvárosokkal 
szemben. Ú g y tűnik, hogy azok vonakodtak a vármegye elvárásai szerint részt venni a 
nagyváradi kuruc os t romzár ellátásában. Rákóczi március 12-én az egri táborból ismétel
ten a vá rmegyének adott igazat. Emlékeztet te őket, hogy már korábban megparancsolta, 
hogy a „hajdú városi h íve ink" versengjenek a vármegyével a hadak ellátásában. Nyoma
tékosításul most a vá rmegyének is megküldi a hajdúvárosi lakosságnak írt korábbi pá
tensét, hogy parancsához híven a továbbiakban is versengve működjenek együ t t . 2 1 Ezzel 

16 Függelék, 1. sz. dokumentum. 
1 7 Valószínűleg félreolvasás „anno 1703. die" helyett. 
18 Kováts István: A Bagaméri Ref. Sz. Eklésiáról Tudhatóknak és tudnivalóknak Summás Előadása. Kísérő 

írással s a magyarított szabadságlevelek hozzákapcsolásával közreadja R. J. [= Ruszoly József], közrem. Armós 
Endre. Bagaméri Krónika, LX-X. sz. 2004. december 31. 19. o. 

1 9 I I . Rákóczi Ferenc levele Bihar vármegyéhez. Tokaji tábor, 1704. január 1. Károlyi Oklevéltár, V. 55. o. 
2 0 Hajdúszoboszló, 1708. augusztus 21. Az irat eredetijéről készült xerox-másolat. T M L X X X I . 10. Esze

hagyaték. A levél eredeti levéltári jelzete: MOL P 396. 1. Ser. I . 1708. augusztus. Fasc. 2. B. N2. 23. 
2 1 I I . Rákóczi Ferenc levele Bihar vármegyéhez. Egri tábor, 1704. március 12. Károlyi Oklevéltár, V. 60. 0. 



közel egy időben a hajdúvárosiak is Rákóczihoz fordultak és elpanaszol ták, hogy amíg 
egy részről lakosaik többnyire az ország szolgálatában tevékenykednek, a vá rmegye kü
lönféle teherviselésre kényszerí t i őket. Sőt, azon felül m é g „régi pr iv i légiumok ellen" is 
olyan dolgokat követ el, amelyek „azokban fundált szabadságoknak" nem kevés sérel
mére vannak. Rákóczi viszont a másik fél meghal lgatása nélkül a „közönséges igazság
nak rendi szerint is" nem akart dönteni , ezért, hogy a két fél között döntés születhessen, 
március 18-án megparancsolta Bihar vármegyének, hogy követei t izenöt napon belül je
lenjenek meg táborában, és miután mindkét felet meghallgatja, döntést fog hozni . 2 2 Erre 
sor is került, mivel a fejedelem április 2-án az egri táborban döntést hozott a két fél 
ügyében. 

A fejedelem leszögezte, hogy a közterhek kivetésekor figyelembe kell venni a két 
szemben álló félhez tartozó helységek teljesítő képességét , és a hajdúvárosi követek fe
jedelmi f igyelmeztetésben is részesültek, amiért nem a kivetés szerint jár tak el. M i v e l a 
mostani harc azt kívánja, hogy mindenkivegye k i a részét a terhekből , ezért a hajdúvá
rosok sem a vármegye által arányosan kiosztatni szokott terhek alól, sem pedig a várme
gye jogában álló rendeletek alól nem mentesíttettek. Az általuk bizonygatott szabadsá
gukról és a vá rmegye jogha tósága alóli mentesí tésükről majd az országgyűlés fog 
dönteni, és annak függvényében fogja elbírálni a kérésüket. Erre viszont csak akkor ke
rülhet sor, ha visszanyerik az ország „régi dicsőséges szabadságá"- t . 

A fejedelem leveléből kiderül, hogy a hajdúvárosok azt is nehezményez ték , hogy a 
vármegye katonai segítséget vesz igénybe a rájuk kivetett közterhek behajtására. Ebben 
Rákóczi a vá rmegyének ad igazat, sőt, kijelenti, hogy a vá rmegye gyűléseit a hadi álla
pot miatt a hadakhoz közel kell megtartani, s így bármilyen nehézség lép is fel, az „or
szág megkívánta tó szolgálatára" a hadi tisztek segítségét is igénybe tudják venni. Ezért 
elutasítja a hajdúvárosiak panaszát , és felszólítja őket, hogy „hazájok, és maguk jövőbel i 
szép szabadságokhoz való buzgó szeretetek"-ből törekedjenek a vármegyével való meg
egyezésre. Ugyanakkor a vármegyének is ügyelnie kel l arra, hogy gyűléseivel ne a hely
ségek terheit szaporítsa, hanem mindig máshol hívja össze őket, ahogyan az ország érde
ke kívánja. 

Végezetül a büntető-igazságszolgál tatás helyzetére tér k i Rákóczi . Levele szerint a 
vármegyének nemcsak a „nyi lvánvaló malefactorok", hanem az őket büntetés nélkül fut
ni hagyok elfogására és é rdemük szerint való büntetésére is joga van. M i v e l pedig a haj
dúvárosok nincsenek kivéve a vármegye joghatósága alól, „azon, és hasonló 
malefactorok" elfogását nem akadályoztathatják meg. 2 3 

A hajdúvárosok helyzete 1705 nyarán került újra előtérbe. Károlyi Sándor jún ius 10-
én a Gyula alatti táborból számolt be a fejedelemnek, hogy a hozzá panasszal forduló 
hajdúvárosiak szerint a fejedelemtől még addig sem lett kiadva a „donat iójuk", a vá rme
gye pedig szekerezéssel és más követelésekkel lép fel velük szemben. Holott a függet
lenségi harc elejétől fogva harcolnak, sokan közülük elestek, miként legutóbb a bihari 
sánc felverésekor is történt. Károlyi kíváncsi volt, hogy ha Rákóczi rendelkezik felőlük, 
ugyanolyan kivál tságokat fognak-e élvezni, mint a többi hajdúváros? Károlyi a bihari 
hajdúvárosok jegyzéké t is elküldte a fejedelemnek, sajnosez ma már nincsen meg. A ge-

22 
I I . Rákóczi Ferenc levele Bihar vármegyéhez. Egri tábor, 1704. március 18. Uo. 61. o. 
I I . Rákóczi Ferenc levele Bihar vármegyéhez. Egri tábor, 1704. április 2. Uo. 65-66. о. 



nerális is elismerte, hogy valóban a háború kezdete óta harcolnak, de há rom seregnél 
többen nincsenek jelen a táborban, ezért azt javasolta Rákóczinak, hogy jobb volna meg
szabni, hogy mennyi lovast kellene ál l í taniuk. 2 4 

Nem sokkal a generális levelét követően, minden bizonnyal Károlyi tanácsára, a haj
dúvárosok Rákóczit is megkeresték. Fo lyamodványukban hivatkoztak a korábbi privilé
giumukra, amit „producár ' - t ak is (!), és kérték, hogy a fejedelem mentesí tse őket a vár
megye jogha tósága alól. Hivatkoztak a korábbi fo lyamodványukra , valamint arra, hogy 
akkor már „informatióra bocsát tatot t" a dolguk, Komáromi György alispán azonban 
semmit sem válaszolt nekik. Ugyancsak nehezményezték, hogy bár a hadakban je lenlevő 
katonáik ellátását teljes egészében ők viselik, a vármegye mégis szolgál tatásokra erőlteti 
őket. A fejedelem válaszolt a beadványra, a rövid tartalmi kivonat viszont csak annyit 
árul el, hogy a hajdúvárosokat hűségük további bizonyítására ösztönözte , panaszukról 
pedig a későbbiekben fog dönten i . 2 5 Véleményünk szerint egyér te lműen a bihari hajdú
városokról van szó Csécsi János sárospataki professzornak a szécsényi országgyűlésről 
írt beszámolójában. Eszerint a szeptember 23-i „közgyűlésen felolvastatott a hajdúváro
sok levele, k ik Erdély országához tartozván, a fejedelemnek ajánlották hűséges szolgála
taikat", és „ajánlások kegyelemben fogadtatott". Ugyanakkor Bihar vármegye és Debre
cen város megjelent követei t hazaküldték, mondván , a Partiurnhoz, s azzal együtt 
Erdélyhez tartoznak. 2 6 Az országgyűlés végzéseiben egy szó sem esik a hajdúvárosokról , 
illetve azok privi légiumairól , Károlyi Sándor egyik, 1706. február 19-én írt levele alap
j án viszont feltételezhető, hogy addigra a fejedelem már egyes hajdúvárosokat megerős í 
tett korábbi jogaikban. Ennek elemzése előtt viszont érdemes bemutatnunk a nemesi 
vármegye és a hajdúvárosok közötti torzsalkodás újabb fejezetét. 

1706 elején a hajdúvárosok egy öt pontból álló panaszlevélben fordultak a fejdelem
hez. Ezt ugyan nem ismerjük, de rendelkezésünkre áll a vármegye ugyancsak pontokba 
szedett válasza, amelyben elismeri, hogy a háború kezdete óta sokan estek el a hajdúvá
rosi katonák közül, de kikéri magának, hogy egyedül csak ők harcolnának Rákóczi mel
lett az egész vármegyéből . A nemesség olyan nagy számmal fogott fegyvert, hogy már 
alig maradtak otthon, és a parasztság a legkisebb helységekig bezárólag nagy számmal 
állt be a kuruc zászlók alá. Eddig már háromezernél is többen estek el a harcokban a b i 
hariak közül. A k i k pedig nem álltak be a reguláris ezredekbe, a térségben levő 
„ c o m m e n d ó k " parancsára rögtön készek személyesen felkelni, „nem úgy mint ők, 
soldosaik ál ta l" (!), és oda mennek, ahová rendelik őket, miként most is szép számú 
vármegyei gyalogság teljesít szolgálatot a váradi os t romzárban. Ezért nem látják jogos
nak, hogy a hajdúvárosiakat mentesí tsék az insurrectiótól és a közterhektől . Nem igaz, 
hogy a vá rmegye a szabadságukban háborgatná őket, ha bemutat ják a vármegye paran
csát, k i fog derülni , hogy nem valós a panaszuk. A vármegye itt hivatkozik a fejedelem 
1704. április 2-i parancsára , és panaszkodik, hogy a hajdúvárosiak körében sok emberha
lállal is végződő bűntett is megtörtént , s a vármegye nem képes „szem behunyva" nézni , 
hogy a tettesekre pénzbírságot róttak k i . 
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te és hierarchiája 1703-1711. (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára.) Budapest, 2006. 56-57. o. 



A hajdúvárosiak azt is nehezményezhet ték, hogy a vármegye tisztjei erőszakot alkal
maznak velük szemben. A vármegye elismerte, hogy egy hajdúvárosi lakost valóban 
megvertek, de arra azért került sor, mert amikor értesültek a rácok támadó szándékáról , a 
vármegye lakossága egyönte tűen fegyvert fogott. Amikor a sereg Sárándra ért, a helyiek 
nem csatlakoztak hozzájuk, hanem a kocsmában részegeskedtek és „ tumultuálódtanak". 
Akkor „rántottak egyet le" közülük. Á m nem igaz, hogy idézés nélkül bárkit is elfogtak 
volna. Viszont amikor Károlyi Sándor parancsára a kóborlók, fosztogatók és a hazaszö
kött ka tonák megzabolázására az összes helységet hadnagyságokra osztot ták fel a vár
megyében, a bagamér iak nem akartak engedelmeskedni. Beidézték őket a vá rmegye tör
vényszékére , kettőjüket jogszerűen elítélték és bör tönbe zárták. Azt követően a bagaméri 
hadnagyot ültették le, de annak is meg volt az oka. Az érmelléki j á rás szolgabírája 
ugyanis Bagamérban elfogatott egy gyanús vándorló embert, akit egyér te lműen kémnek 
tartottak, és átadta a hadnagynak, hogy küldje el kihallgatás céljából a vármegye gyűlé
sére. О azonban nem hajtotta végre az utasítást, amely tettéért a gyűlésen úgy határoztak, 
hogy addig tartják fogva, amíg a gyanús személyt be nem viteti . Miután ez megtörtént , a 
hadnagy szabadon hazamehetett. A vármegye elutasítja azt a vádat is, hogy erejük feletti 
terheket rótt volna k i a hajdúvárosiakra. A fejedelem korábbi határozata alapján joguk
ban áll végrehajtással beszedni a kiszabott részt, s mivel a városok a vá rmegye területén 
állnak, nem várhatják el, hogy az ő terheiket is mások teljesítsék. M i v e l a helységekben 
a háború alatt sok kihágás történt a lakosság körében, a vá rmegye közgyűlése Komáromi 
György alispánt bízta meg azok orvoslásával . A fogalmazvány itt megszakad, de feltehe
tően ismét a vá rmegye kemény fellépését sérelmezhették a hajdúvárosok l akó i . 2 7 A levél 
keletkezésének megál lapí tásához egyedül a benne említett 1704. április 2-i dá tum ad 
némi támpontot , tartalma alapján viszont azon a vé leményen vagyunk, hogy 1706 elején 
íródhatott. Emellett szól az is, hogy Bihar vármegye közgyűlése 1706. március 8-án az 
erdélyi rendek huszti gyűlésén is panaszt nyújtott be a hajdúvárosok ellen, mely szerint 
azok nem akarják a vármegye joghatóságát elismerni, s mint korábban, most is törvény
telenségeket követnek el. így p l . a házasságtörőket („nős paráznákat") csupán pénzbün
tetésre ítélik, és nem haj landóak a tetteseket átadni az al ispánnak, sőt, akit fogságba ve
tettek, azt is hagyták e lmenekü ln i . 2 8 Károlyi Sándor alább ismertetendő levele ugyancsak 
a vármegye és a hajdúvárosok újabb összekülönbözése miatt íródott, bár némiképpen ko
rábban. 

Károlyi a hajdúvárosokhoz 1706. február 19-én írott levelében leszögezte, hogy a fe
jedelem egyszer már kiadott határozata alapján Bihar vá rmegyében „bizonyos helysége
ket, nem különben az Hajdú Városokbul is némelyeket" megerősí tet t a korábbi szabad
ságukban, és így belső ügyeikben a vármegyétől függetlenül jogukban áll a saját 
törvényszékükön ítélkezni. A fejedelem nekik átadott és kihirdetett határozata alapján 
tehát Károlyi is kijelenti, minden külső intézménytől függetlenül í té lkezhetnek a saját 
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„15. Nemes Bihar Vármegye panaszábul értyük, hogy azon vármegyében lévő némely hajdúvárosok 
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törvényszékükön. Ha pedig valaki nem elégszik meg az ítélettel, a hadi törvényszékre, ge
nerális elé kell vinniük az ügyet, és onnan fogják megkapni a végső határozatot. A tör
vénykezésre egyébként kizárólag a saját területükön és „felekezetin", azaz a hajdúk kö
zött van hatáskörük, melyet nem léphetnek át, és figyelmezteti őket, hogy a „gonoszokat 
ne csak erszínyel büntessék" , mert a privi légiumukat kockáztat ják vele. 2 9 

Károlyi levelének fontos momentuma, hogy a fejedelem korábban „bizonyos helysé
geket" és a hajdúvárosok közül „némelyeket" erősített meg korábbi szabadságaikban. 
Tehát nem egységes , kollektív szabadságjogokról , illetve nem csupán a hajdúvárosokról 
volt szó. Egyér te lműen ide tartozik az október 22-i pr ivi légium, amely csak a vám- és 
harmincadkötelezet tségek, valamint a dézsma alóli felmentést biztosította a bihari hajdú
városoknak. Ugyanakkor több, ebben az időben kelt pr ivi légiumról tudunk, amelyekben 
Rákóczi egyes mezővárosoknak , kuriális helységeknek ítélt vissza hasonló jogokat. 
1703. október 20-24. között Bihar városa korábbi „dominat ional i s" levele alapján men
tesült a bor- és búzadézsma alól, október 25. körül pedig Kismarját mentesí tet te a vámfi
zetés alól. Ez utóbbi lakosai ugyancsak bemutat ták a korábbi „privi legial is" leve lüket . 3 0 

A Bihari hajdúvárosok pr ivi légiumával közel egy időben, és szinte teljesen megegyező 
tartalommal Rákóczi 1703. december 28-án a Szabolcs vármegyei Földes régi kiváltság
leveleit is megerősí tet te , és elrendelte, hogy miután a helység lakossága mindennemű 
adó, vám, tized és harmincad fizetésétől és egyéb paraszti terhek viselésétől és a mezei 
szolgálatoktól mentes volt, ezután is mentesíttetni fognak. 3 1 

A Bihar vá rmegyében levő „némely hajdúvárosiak" a vármegye Szent imrén, 1706. 
május l-jén megtartott közgyűlésén egy újabb, öt pontból álló fo lyamodványt adtak be. 
Ez esetben is csak a válasz áll rendelkezésünkre, amelyben a vá rmegye elutasítja a vádat, 
hogy háborgat ták volna a folyamodókat pr ivi légiumaikban, sőt, a vá rmegye is köteles 
vigyázni a területén levő „minden rendek törvényes privilegiuminak megtartására". Ha 
tudatják velük, hogy a folyamodókat k ik és hogyan sértették meg a „Néhai Mél tóságos 
Fejedelemtül obtineált s ma is erejébenn lévő privilegiumikbann", készek tehetségükhöz 
és hatalmukhoz mérten orvosolni a panaszukat. A további pontokban még a következő 
fontosabb dolgokról történik említés: 

Egy Király Mátyás nevű egyén az elmúlt napokban elkezdte végigjárni a helységeket, 
és akaratuk ellenére is fel akarta esketni a lakosokat. Amikor erről Komáromi György alis
pán értesült, rögtön írt mindenfelé a hajdúvárosoknak, hogy hagyják abba az efféle tevé
kenységet. A vármegye még a „legcsekéllyebb állapotó helyben", de még csak egy „pa
raszt faluban" sem akadályozta a jogukban álló törvénykezés maguk közötti folytatását. 

Károlyi bemutatott í rásában csak néhány hajdúváros van megeml í tve , azoknak pedig, 
amelyek elpusztultak, a vármegye többi lakosával együtt a rányosan kell viselniük a köz
terheket, ott, ahol eddig is megvonták magukat. Ha majd visszatérhetnek városaikba, az 
országgyűlés fog határozni felőlük. 3 2 

Armós Előd Endre: Egy parancs a bihari hajdúvárosokhoz a Rákóczi-szabadságharc idejéből. Múzeumi 
Kurír, 4. (1982.) 10. sz. 51. o. (Az irat facsimiléje: uo. 55. o.) 

3 0 OSzK Kt. Fol. Hung. 978. Prot. Exp. fol. 17 r, 21 v - 2 2 r 

3 1 Földes község története. írta és Kállay László alapítványából nyert támogatással kiadta: Dr. Herpay Gá
bor Hajdú vármegye főlevéltárnoka. Debrecen, 1936. 67. o. 

3 2 Függelék, 9. sz. dokumentum. 



A bihari hajdúvárosok katonasága 

A fejedelmi pátenseket , útleveleket, különböző kinevezési okmányoka t stb. tartalma
zó másolati könyvben egymás után négy olyan instrukciót és pátenst is bejegyeztek, 
amelyek a bihari hajdúvárosok hadrakelését volt hivatott e lőmozdí tani . M i n d a négy ira
tot keltezés nélkül másol ták be, ráadásul az egymáshoz közeli lapokon - egyál talán nem 
keletkezési sorrendben! - 1705-ből és 1706-ból származó okmányok kerültek bejegy
zésre. Ezért jobb híján bejegyzési sorrendben mutatjuk be a minket érintő négy iratot. 

Az első két, tartalmilag közel azonos utasításban Rákóczi M ó n a y Pált, a debreceni 
kuruc szervezkedés vezetőjét és Reviczky Mátyást bízta meg a Bihar vármegyei hajdú
városok lakosságának fegyverbe állításával. A négy pontból álló instrukció szerint a két 
megbízot tnak személyesen kell elmennie a hajdúvárosokba, ahol kötelesek mozgósí tani 
minden fegyverfogható férfit. A gyalogságból azokat, akiknek , j ó készületek van", a 
váradi sáncba (os t romzárba) kell irányítani, a fegyvertelenekkel pedig minél hamarabb 
be kell szereztetni a hadakozáshoz szükséges eszközöket . A lovasokat ugyanakkor a tá
borába rendelte Rákóczi . Munkájukról személyesen Rákóczinak kötelesek je lentést tenni 
hiteles j egyzék vagy más dokumentum által, és je lenteniük kell a lefolytatott összeírás 
menetét is. 

Érdekes módon a kiadott instrukció két változatban is fennmaradt. Az egyik tulajdon
képpen csak rövid összes í tés , 3 3 a másik viszont már bővebben tárgyalja a két megbízot t 
nak adott u tas í tásokat . 3 4 Mindez azért fontos, mert a rövid tervezet után odaírták, hogy 
„ugyan ide pátens" , vagyis Mónayéknak a megbízatásukat igazoló nyílt levelet is kell 
adni. Ez a bejegyzés nyi lvánvalóvá teszi, hogy közvetlenül az instrukció után következő, 
és a Bihar vármegyei hajdúvárosok lakosságához szóló pátens M ó n a y és Reviczky utasí
tásával egy időben készült és a két megbízott vitte magával . Ebben Rákóczi tudatja a 
hajdúvárosokkal , hogy „Hadi Tiszt"-jeit a lakosság összeírásával , és más , az utasí tásuk
ban megadott feladatok végrehajtására küldi közéjük. Ezért megparancsolja, hogy a 
megbízot t összeírok számára illendő gazdálkodással legyenek (lássák el őket megfelelő 
szállással, é le lemmel stb.), és adjanak meg nekik minden kívánt segí t séget . 3 5 

A negyedik pátensben Rákóczi tudatja, hogy Szunyogh Györgyöt nevezte k i főkapi
tánynak a Bihar vá rmegyében levő lovas és gyalogos hadak, valamint a hét szabolcsi 
hajdúváros, valamint Kalló, Téglás és Újváros (Balmazújváros) gya logságának élére. A 
Szunyogh részére kiállított pátens tulajdonképpen kinevező oklevél , amelyben Rákóczi 
megparancsolja a megnevezett, illetve felsorolt helységekből való hadainak, hogy ismer
jék el Szunyoghot feljebbvalójuknak. Mindenben álljanak a segítségére, és hajtsák végre 
a parancsait. El lenkező esetben nem kerülhetik el szigorú bünte tésüke t . 3 6 

A főkapitánnyá kinevezett tiszt a Szabolcs vármegyében birtokos, de nevét a Pest 
vármegyei Szúnyog-pusztáról vevő Szunyogh (vagy Szunyoghy) család tagja volt . A 
családi genealógiák szerint a szabadságharc kitörésekor már nem volt éppen fiatal, mivel 
1646-ban született. Korábbi katonai múltjáról nem sokat tudunk, 1685 elején a Thököly 

3 3 Függelék, 2. sz. dokumentum. 
3 4 Függelék, 3. sz. dokumentum. 
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mellett fegyvert fogott Szabolcs vármegyei nemesi sereg zászlótartójaként eml í t ik . 3 7 Rá
kóczihoz csat lakozásának idejét nem ismerjük, a családi levéltárban viszont fennmaradt 
a fejedelem hozzá intézett egyik levele. Rákóczi 1703. november 21-én, tokaji táborából 
utasította Szunyoghot, hogy gyűjtse egybe a mellékelt pátensben (!) feltüntetett katoná
kat, azokat, amelyek már a kuruc egységekben szolgálnak, és azokat is, akik még nem 
fogtak fegyvert. A kiadott parancs végrehajtására pedig minél e lőbb induljon meg. 3 8 Vé 
leményünk szerint Rákóczi levele és Szunyogh György datálatlan k inevezésének fogal
mazványa közel egy időben készült, és az utóbbi egyér te lműen azonos a levélben emlí
tett, ahhoz csatolt pátenssel . 1704 tavaszán ugyanis Szunyoghot már több forrásunk is a 
Bihar vármegyei hajdúvárosok katonasága élén említi . Ez alapján valószínű, hogy a fe
jedelmi másolati könyvben egymást követő sorrendben fennmaradt foga lmazványok első 
darabja is a Szunyoghnak írott levéllel közel egy időben kelhetett. 

Szunyogh tényleges (fö)kapitányságát azonban még így is csak 1704 m á r c i u s 
áprilisából tudjuk igazolni. Egy 1704. március 29-én, Derecskén Boné András ezeres-
kapitány je lenlé tében végrehajtott tanúkihallgatásból p l . kiderül, hogy Kos Mihály kapi
tány már korábban is „kapi tánytok"-ként említette Szunyoghot a derecskéi elöljáróság
nak, midőn annak Kismarjából írott levelét felolvasták a város pincéje e lő t t . 3 9 A bihari 
kuruc katonaság 1704. április 29-én, Debrecenben lezárt helységenként i összeírásának a 
végén megjegyezték, hogy a vármegyéhez tartozó hajdúvárosok katonaságát azért nem 
tudják összeírni , mert Szunyogh György kapitány parancsnoksága alatt a váradi ostrom
zárban t evékenykednek . 4 0 Talán ezért nem lehet véletlen, hogy az összeírás mindössze 
két tényleges hajdúhely, Bagos és Mikepércs néhány hadra kelt katonáját tartalmazza. 
Ugyancsak a fejedelmi parancs hatályba lépését támasztja alá a Kárándy-ezred tisztjei
nek egy későbbi tanúsí tványa is, amely szerint Rákóczi valóban Szunyoghot nevezte k i a 
Bihar vármegyei „ N e m e s Hajdú Várasi Seregek" kapi tányává . 4 1 Ennek ugyan látszólag 
ellentmond a tény, hogy egy datálatlan, ám minden bizonnyal 1704. elején keletkezett 

3 7 1685. január 24-én, Kisvárdán, mint Szabolcs vármegye Thököly mellett fegyvert fogott nemesi seregé
nek zászlótartója, Varatkai István kapitány és Tolvay Ferenc strázsamester mellett tanúsította, hogy a „mostani 
expeditió" idején Bogdányi Jármy Ferenc elindult ugyan a sereggel, de a lábában érzett fájdalom miatt 
Olaszliszkánál visszaengedték. Helyette a szolgája maradt két paripával. Szunyogh György talán azonos azzal 
a keresztnév nélkül említett hadnaggyal, aki Tolvay Ferenc nevű társával együtt részesült a munkácsi fejedelmi 
udvar számára július 5-én vásárolt angliai posztóból („Tolvai FerenczneA', hadnagyna/r, ugyan eő Nagysága 
parancjotoíyáiw/"). Elképzelhető, hogy a keresztnév nélkül említett tiszt és társa valójában más, hasonnevű 
kuruc tisztekkel azonos, mi a két, alig néhány hónap eltéréssel keletkezett forrásban együtt szereplő személy 
miatt gondolunk rájuk, a tévedést azonban nem zárhatjuk ki. MOL G 3. I I I . 9. fol. 527 r; Lásd a Thököly udvar
tartása, valamint a hadak számára kiutalt posztók 1685. május 12. - 1686. szeptember 12. közötti elszámolása
it: MOL G 2. I I . 6. fol. 344 v.-345 v („Anno 1685. Die 5. Julii Avast Uramtul vett posztóknak erogatiója. Angli
ai posztó.") 

3 8 I I . Rákóczi Ferenc utasítása Szunyogh Györgynek. Tokaji tábor, 1703. november 21. MOL P 1423. 
Szunyoghy cs. ir. 9. tétel. Kiadva: Seres 2007. 50. o. 
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március 29. OSzK Kt. Fol. Hung. 1389. Thaly-gyűjt. Fasc. 3. fol. 202-203. Kiadva: Seres 2007. 51-52. o. 
4 0 „Conscriptio insurgentium ex Inclyto Comitatu Bihariensi" MOL G 16. I . 2. f. fol. 2. 
4 1 „Mi alább megh irt Nemes Hajdú Várasi Seregeknek, úgy mint Nemes Bihar Vármegyébül levőknek fel

ső és alsó tisztei recognoscállyuk vigore praesentium, hogy Kegyelmes Urunk eő Nagysága kegyelmes 
parancsolattyábul applicáltatott volt közzénk Tekintetes Nemzetes Szunyogh György Uram eö Kegyelme kapi
tánysági tisztnek el viselésére. Ki is eő Kegyelme közöttünk nem sokkáigh continuuskodhatott, mivel Isten eö 
Felsége ellenségünk által rabságba ejtette, honnan talám mégh most sem szabadult meg." Szalontai Madas 
György kapitány folyamodványa I I . Rákóczi Ferenchez. Alsótolcsva, 1706. július 12. Esze 1955. 312-313. o. 



kuruc tiszti névsor, a „Nomina generalium" m é g a lovas vicekapi tányok között eml í t i , 4 2 

az április 26-i levél kivonata szerint viszont már kapitány, és ugyancsak kapi tánynak 
mondja a hadra kelt Szabolcs vármegyei nemesek névsorát tar ta lmazó 1705 májusában 
készült kimutatás is . 4 3 Tényleges katonai szerepéről ugyanakkor meglehetősen keveset 
tudunk. 1704. április 26-án Kismarjából többek között arról írt Bessenyei Zsigmond 
Szabolcs vármegyei al ispánnak, hogy előbb hiába üldözte katonáival a „Mecsk i t " (Mics-
két) felverő váradi labancokat, azt követően viszont Várad alá csapott, ahol hat labancot 
levágtak, hármat foglyul ejtettek, és 450 marhát is magukkal hajtottak. 4 4 

Amíg több forrásunk is a bihari hajdúvárosok katonasága élén emlékezik meg 
Szunyoghról , egyetlen adatunk sincsen arról, hogy a szabolcsi hajdúvárosok, illetve 
Kalló, Téglás és Újváros gyalogsága valóban az ő irányítása alá került volna. A Besse
nyeihez írott levelében arról is szó esik, hogy a hajdúvárosiak nem akarnak engedelmes-
kedi Rákóczi pa rancsának . 4 5 A megjegyzés egyér te lműen a szabolcsiakra vonatkozhatott, 
ami talán a levél címzett jének (vármegyei) t isztségéből is következik. Valósz ínűnek tart
juk, hogy Rákóczi parancsának a szabolcsiakra vonatkozó részét végül nem hajtották 
végre. Min t látni fogjuk, Szunyogh keze alatt a későbbiekben is csak a bihari hajdúvá
rosok seregei voltak. 

Szunyogh Györgynek korántsem mehetett zökkenőmentesen a bihari hajdúk keze alá 
vétele. Elsősorban a térségben operáló kuruc főtisztekkel lehetett komoly összezördülése 
az újonnan kinevezett főkapitánynak. A kinevezéséig eltelt néhány hónap alatt ugyanis a 
bihari hajdúvárosok fegyvert fogott lakosságából a lovasok je lentős része már a t iszántú
l i és elsősorban bihari lovasezredekben vitézkedett . Legtöbben a bihari sáncban elesett 
Bihar vármegyei szolgabíró, Torday Ferenc, valamint a diószegi származású Boné And
rás és a Sárrétudvariba való Nyíri András lovasezredeibe álltak be, de voltak bihariak 
Károlyi Sándor ezredében is. Külön érdekesség, hogy 1704 elején a Bercsényi Miklós 
lovasezredét vezető Bay László keze alatt, N y ú z ó Mihály főhadnagy seregében négy 
bagosi 4 6 és négy mikepé rcs i 4 7 katonát tartottak nyilván. Ezek a katonák Bercsényi bihari 
hadjárata idején csatlakozhattak a lovasezredhez.4 8 Nyúzó , az időközben Pekry Lőrinc 
lovasezredéhez rendelt, főleg szabolcsiakból álló és alig 65 fős seregében, az 1704 nya
rán Radvánszky János irányításával véghez vitt erdélyi mustra idején már csak két 

„Nomina Vice Capitaneorum Equestn'í Ordinis: Georgius Szúnyog" Mészáros Kálmán: Tábornoki és 
törzstiszti kinevezések a Rákóczi-szabadságharcban. Hadtörténelmi Közlemények, 114. (2001.) 2-3. sz. 343. o. 

4 3 MOL P 396. 1. Ser. I . 1705. május. Fasc. 3. C. № . 56. („N.  Szabolcs Vármegyéből Mezei Hadakban 
Tisztviselésben és kőz katonaságban continuuskodo Rendeknek és személyeknek nevek.") 

4 4 „30. Georgij Szúnyog, Capitanei, ex Kis-Marja, 26 Április, ad Sigismundum Bessenyei, vice-comitem 
de Szabolcs." I I . Rákóczi Ferencz fejedelem leveleskönyvei, levéltárának egykorú lajstromaival. 1703-1712. I . 
köt. (1703-1706.) Közli: Thaly Kálmán. Pest, 1873. (Archívum Rákóczianum. I I . Rákóczi Ferencz levéltára, 
bel- és külföldi irattárakból bővítve. Első osztály: had- és belügy. I . köt.) 68. o. 

4 5 Uo. 
4 6 „Nemzetes Baji László Kapitány Uram és Nyúzó Főhadnagy Uram alatt." 
4 7 „Tekintetes Bercsényi Miklós Generális Uram alatt; Nyúzó Mihály főhadnagy." 
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A bagosi és mikepércsi katonák mellett Nyúzó seregében további öt sámsoni vitéz szolgált, az ugyan
csak Bay László parancsnoksága alatti Pap Mihály századában pedig három hencidai, hét nagyrábéi, 12 
gáborjáni és 18 bárándi lakos volt. Az utolsó három helységben egyébként minden fegyvert fogott kuruc Pap 
seregében volt. Rajtuk kívül még két Mihályfalváról való katona esetében jegyezték fel, hogy Bercsényi zász
lója alatt voltak, főhadnagyuk megnevezése nélkül. 



bagosi és egy sárándi katona volt. Közülük egyébként az egyik bagosi már a bihari ösz-
szeírás szerint is N y ú z ó katonája vo l t . 4 9 Később a munkács i v icekapi tánnyá kinevezett 
Bay seregeiből, valamint a N y ú z ó körül szerveződő, részben török földről hazatért kuru-
cokat tömörí tő századokból hozták létre utóbbi lovasezredét. Fel tehetően az időközben 
végrehajtott á tszervezések folytán Nyúzó ezredéből eltűnt a bagosi és mikepércsi lova
sok többsége, viszont még az alakulat 1706. évi összeírása is tartalmaz elvétve 
félegyházi, sárándi és új falusi katonákat , Derecskéről pedig különösen sokan, 15-en 
szolgáltak az ezredben. 5 0 Fel tűnő, hogy Boné András szinte teljes egészében bihariakból 
álló lovasezredében is mindössze 26 katona szolgált, 1706-ban a bihari hajdúvárosok la
kosai közü l . 5 1 Károlyi Sándor előbb Gencsy Zsigmond, majd újvárosi Szőcs János vezet
te lovasezredében, az 1706. évi mustra tanúsága szerint a mintegy 140 bihari származású 
katona közül 34 került k i a hajdúvárosok lakosságából . 5 2 Ok feltehetően m é g a szabad
ságharc elején csatlakozhattak a későbbi lovasezredet alkotó seregek legénységéhez. 
Úgy tűnik, hogy a fejedelem közvet len parancsára Szunyogh megpróbál ta összeszedni a 
különböző mezei ezredekben katonáskodó hajdúkat. Néhány esetben ez sikerülhetett is 
(pl . Bay László, N y ú z ó Mihály, Boné esetében), valószínű viszont, hogy az intézkedés 
többnyire az érintett főtisztek rosszallását, el lenkezését váltotta k i . Ez különösen igaz le
het két, eddig m é g nem említett bihari tiszt esetében. 

A hajdúvárosok lakosai közül katonának állt gyalogosok ugyanis e lsősorban Kos M i 
hály és Gödény Pál kapi tányok keze alá kerültek. Ez utóbbi Boné Andráshoz hasonlóan 
diószegi szőlőbir tokos nemes volt, egykori végvári katona, Boné mellett a diószegi fel
kelés másik vezetője, a tekintélyes, és ugyanakkor meglehetősen vál tozatos katonai pá
lyafutásra visszatekintő Kos derecskéi lakos volt. Szunyogh Györgyhöz hasonlóan 1703-
ra már Kos is megette a kenyere javát , mivel egy 1725-ben, Derecskén lefolytatott tanú
vallatás idején már 81 éves volt, azaz alig két évvel lehetett idősebb Szunyoghnál . Kos a 
törökellenes felszabadító háború veteránja volt, szentjobbi kapi tány, aki Thökö ly eze-
reskapi tányaként az al-dunai emigrációt is megjárta, majd 1694 elején Thököly tudtával 
és részleteiben máig sem ismert titkos megbízásával hazatért . A szabadságharc kitörése 
Derecskén érte, és bár konkrét adatunk nincsen rá, minden bizonnyal kapcsolatban állt a 
diószegi felkelőkkel. A bihari kuruc összeírás szerint a megye helységeiből szinte az ő 
gyalogezredébe álltak be a legtöbben. Erre feltehetően még a függetlenségi harc elején 
kerülhetett sor, mivel 1703 augusztusában már Nagybányá t ostromolta, majd annak be
vétele után a város parancsnoka lett. 1704 elején ugyancsak ő hódoltat ta meg Kővár vá
rát, majd februárban Kolozsvár ellen indult. 1704. március végén éppen Derecskén tar
tózkodott , amikor Szunyogh György egyik rendelete folytán csúnya szóvál tásba került a 

I I . Rákóczi Ferenc erdélyi hadserege. Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi: Magyari 1994. 
96. o. 

5 Az első seregben egy sárándi, a 4. seregben egy-egy derecskéi és újfalusi, két félegyházi, az 5. seregben 
13 derecskéi (köztük egy főhadnagy), és végül a 7. seregben egy-egy derecskéi és újfalusi katona. A tiszántúli 
kuruc hadsereg 1706. és 1708. évi összeírásaira a későbbiekben nem hivatkozunk külön: MOL P 396. 1. Ser. 
I I I . Mustrakönyv, 1706, 1708. 

Hét sárándi (köztük egy zászlótartó), öt derecskéi (köztük egy főhadnagy), három-három bagaméri (köz
tük egy főhadnagy) és bagosi, két-két harsányi és újfalusi, valamint egy-egy félegyházi, kornádi, konyári és 
szalontai katona. 

5 2 Kilenc derecskéi, hét kabai, öt mikepércsi vagy kispércsi, három kabai, két-két bagosi, szalontai és 
újfalusi, valamint egy-egy bagaméri, kornádi, sárándi és tépei katona. 



helyi elöljárósággal. A főkapitány személyére, valamint a helyi elöljárókra tett vehemens 
kijelentései miatt eddigi ismereteink szerint március 2 9 - 3 0 - á n há rom tanúvallatást is le
folytattak. 

Az első tanúvallatásra Boné András ezereskapitány, Tassy István főstrázsamester , va
lamint Szabó György és Iklódi István derecskéi hadnagyok je lenlé tében került sor. Ösz-
szesen 13 személyt hallgattak meg, köztük 11 derecskéi polgárt , valamint Pap István és 
Nyüvedi István hadnagyokat, feltehetően Kos alárendelt jei t . 5 3 Ugyanaznap sor került egy 
másik kihallgatásra is, azon már 13 derecskéi lakos tett va l lomás t . 5 4 Végezetül másnap 
hét helybeli t anúskodot t . 5 5 Az első j egyzőkönyv eredetiben maradt fenn, a másik kettő 
korabeli másolatban. Utóbbiak egyikén sincs hitelesítés, és sem a vizsgálatot lefolytató, 
sem pedig a vallatás menetére ügyelő személyek nevét nem ismerjük. A három kihallga
tás során a fent említett két katonatiszten kívül összesen t izennégy derecskéi polgár tett 
vallomást. A tanúk egybehangzó val lomása szerint a hajdúvárosban tar tózkodó Kos M i 
hály kapitány csütörtök reggel a város pincéje előtt meglehetősen vaskos je lzőkkel illette 
a Kismarján tar tózkodó Szunyogh Györgyöt , káromkodások tömkelegét zúdította rá. Az 
egyik tanú szerint a magából teljesen kikelt főtisztnek minden káromkodás kiszaladt a 
száján, amit „ki tudott gondolni s elméjére jö t" , egy másik pedig úgy fogalmazott, hogy 
a „szitkot egy árkus papíros is nem vehetne fel". A val lomások alapján a kapi tány harag
ját egy gyi lkosság miatt a város tömlöcében őrzött Kovács Mátyás nevü férfi elítélése 
körüli vé leménykülönbség válthatta k i . Úgy tűnik, hogy Kos a tettes mihamarabbi szigo
rú megbüntetését akarta, és a város vezetőségétől várta, hogy szolgál tassanak „igaz tör
vényt" az ügyben. Ezzel szemben a Derecske város vezetősége felett álló Szunyogh eny
hébb elbírálást vagy esetleg komolyabb vizsgálatot szeretett volna. (A fogoly egyébként 
az egyik éjjel, talán éppen szerdán, megszökött . ) Amikor tehát csütör tök reggel a város 
pincéje előtt felolvasták Kosnak a főkapitány Kismarjából írott levelet, rögtön dühödt 
szitkokra fakadt. Kinyújtott karjában tartott pálcájával Kismarja felé mutatott, és fogad
kozott, hogy megöli vagy meglövöldöztet i Szunyoghot. A bírótól szekeret követelt , hogy 
maga is átmenjen a szabolcsi városba. Még Boné András ezereskapi tány tiltása sem fog
ja visszatartani attól, hogy három zászlóalja hajdújával rámenjen Szunyogh házára és 
minden jószágát felprédálja. Mive l az elöljárók vonakodtak engedelmeskedni, őket is 
öléssel fenyegette, és hajdúk után kiáltott, hogy azokkal lövesse le a bírót. Nem maradt 
ki a város szolgája sem, őt tömlöcbe záratta, a „fejihez" pedig puskás őröket állíttatott. 

A Kos Mihály haragját kiváltó ügy összefügg a fejedelem korábban idézett április 2-i 
határozatával , amely szabad kezet adott, hogy Bihar vármegye azokkal szemben is fel
lépjen, akik nem üldözik vagy éppen futni hagyják a bűntet tek elkövetőit . Rákóczi a haj
dúvárosokat is megintette, és felhívta a figyelmet, hogy nincsenek kivéve a vármegye 
joghatósága alól, ezért „azon, és hasonló malefactorok" elfogását sem akadályozhat ják 
meg. 5 6 A vármegye panasza tehát egyér te lműen az lehetett, hogy a hajdúvárosok nem 

A vizsgálati jegyzőkönyvre lásd a 39. jegyzetet! 
5 4 A Kos Mihály ezereskapitány ügyében lefolytatott tanúvallatások jegyzőkönyve. 2. Derecske, 1704. 

március 29. MOL G 28. V. 2. h. (Egykorú másolat.) Kiadva: Seres 2007. 53-54. o. 
5 5 A Kos Mihály ezereskapitány ügyében lefolytatott tanúvallatások jegyzőkönyve, 3. Derecske, 1704. 

március 30. Uo. (Egykorú másolat.) Kiadva: Seres 2007. 54-55. o. 
5 I I . Rákóczi Ferenc levele Bihar vármegyéhez. Egri tábor, 1704. április 2. MOL G 28. V. 2. h. fol. 65-66. 



léptek fel elég erélyesen Király Mátyással szemben, és akadályozták részéről az igazság
szolgáltatást! Láthatóan különösen az zavarhatta Kost, hogy a derecskeiek fenntartás 
nélkül elfogadják Szunyogh utasításait, amiért az egész elöljáróságot, a bírót, a kisbírót 
és az esküdteket is halálosan megfenyegette. Ugyanakkor egyér te lműen a mel lőzöt tségé
ben megsértet t főtiszt szólalt meg benne, amikor olyan kijelentéseket tett, hogy ő bizony 
nem olyan kapitány, mint Szunyogh. Bebizonyítja, hogy ő az erdélyi generál is , mivel há
romezer aranya is van, sőt, még az is kiszaladt a száján, hogy nem csupán egyszerű kapi
tány, hanem Rákóczi után második fejedelem! Itt talán a szabadságharc ki törésekor, i l 
letve azután játszot t , s kétségtelenül fontos személyes szerepére és tagadhatatlan katonai 
érdemeire célozhatott , A Szunyogh Györggyel szembeni rivalizálás tehát egyér te lműen 
kiderül a három vizsgálat anyagából . 

Szunyogh György leszármazottjai később ugyan Biharban is birtokosok lettek, arról 
viszont nincs tudomásunk, hogy a főkapitánynak lettek volna ottani jószágai . Egyik for
rásunk „Rácfehér tavi" előnévvel i l let i , ami arra utal, hogy a család már akkor is a Sza
bolcs vármegyei Rácfehértón é l t . 5 7 1704 március-ápr i l i sában pedig szinte folyamatosan 
Kismarján tartózkodott . Akár voltak Biharban birtokai, akár nem, a tősgyökeres bihariak, 
s köztük éppen a főkapitányi hivatalra igényt tartó Kos Mihály rosszallását szabolcsi 
származása és nemessége mellett az is kiválthatta, hogy az adott időszakban a saját vár
megyéjében tartózkodott . Ugyanakkor el kell ismernünk, hogy a több évt izedes katonai 
múlttal büszkélkedhető Kos már a korábbi hónapok hadi eseményei során is bizonyítot ta 
vezetői rátermettségét . Vele szemben Szunyogh György katonai szerepvállalását további 
adatok híján kényte lenek vagyunk a Thököly uralma alatti nemesi felkelésben való jelen
létével summázni , ahol legjobb esetben is csak a főhadnagyságig vihette, és pedig nem 
sokkal a kuruc ál lam totális összeomlása előtt. Különösebb hadi tettéről a későbbiekben 
sem tudunk, de nem is lehetett volna elvárni, hogy a rendelkezésére álló (legjobb esetben 
is csekély számú, alig kétszáz fős) hajdúsággal nagyobb önálló akciókat kezdeményez
zen. A váradi os t romzár katonaságához beosztott kis csapat ereje legfeljebb a vidék köz
ségeit fosztogató labanc csapatok üldözésére, illetve kisebb por tyákra volt alkalmas. 
Amikor tehát Rákóczi Szunyogh Györgyöt bízta meg a hajdúvárosi ka tonaság vezetésé
vel, e lsősorban megbízhatósága, valamint a vármegyei nemesség és a hajdúvárosok la
kossága felől iránta megnyi lvánuló tisztelet szólhatott mellette. Ennek ellenére úgy vél
jük , hogy a fejedelem a megfelelő parancsnokot találta meg Szunyoghban, amit a bihari 
hajdúk vele szemben tapasztalt pozit ív hozzáállása is bizonyít . 

A tanúval latásokat követő hivatalos vizsgálat eredményét , illetve a fejedelem vagy a 
hadbíróság ítéletét nem ismerjük, Annyi azonban bizonyos, hogy minősí thetet len visel
kedése egyér te lműen közrejátszott abban, hogy a fejedelem hamarosan Erdélybe rendelte 
Kos Mihá ly t . 5 8 Vele tartott Gödény Pál is, a bihariakból álló katonaságot azonban elvet
ték tőlük. Legalábbis erre következtethetünk abból , hogy Kosnak az Erdélyben, 1704 
nyarán összeírt , hat seregből álló gyalogezredében már zömmel Beszterce, Kővár , Lá
pos, Szamosújvár és Borgó vidéki gyalogpuskások szolgá l tak . 5 9 Csupán az ezred első, 

57 
Kabai Tarsoly János keltezetlen folyamodványa I I . Rákóczi Ferenchez. MOL P 396. I . Ser. I . Irreg. K i 

adva: Seres 2007. 56. 
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1704 nyarán Rákóczi utasította Kost, hogy vegye Erdély felé az útját, és „hada visszaadatása iránt van 
intimátioja Gróff Forgách Simon Urnák". OSzK Kt. Fol. Hung. 978. Prot. Exp. fol. 167r 

5 9 Esze 1955. 131. о. 5. jegyzet. 



valószínűleg Gödény Pál vicekapitány közvetlen parancsnoksága alá tartozó seregében 
fordul elő néhány Bihar vármegyei , köztük egy bagaméri és egy bagosi hajdú neve, aki
ket minden bizonnyal a Tiszántúlról vittek magukkal. 6 0 Öllyüs János gyalogezredének 
1706. évi összeírása szerint mindössze 23 katona került k i a bihari hajdúk közül, igaz, az 
ezredes parancsnoksága alatt levő első században (ún. „lajb compania") tizenhatan vol
tak, kettő kivételével mind Félegyházáról . 6 1 

Bár a Kos Mihál lyal való konfliktus lezárult, Szunyogh György m é g s e m irányíthatta 
sokáig a keze alá rendelt bihari hajdúkat. Az 1704. j anuár 25-ét mege lőző napokban egy 
portyázó szerb alakulat rajtaütött az éppen Kornádi városában tar tózkodó Szunyogh ka
tonaságán és többek között a főkapitányt is foglyul ejtette. A t ámadók a kuruc források
ban Rácz Thökölyként emlegetett Thököly Popovics Jován aradi rác főkapitány parancs
noksága alatt álló Maros menti határőrvidék granicsárjai közül kerültek k i . A csapat 
létszámát nem ismerjük, mindenesetre elég nagynak kellett lennie ahhoz, hogy csapást 
mérjenek Szunyogh mintegy 200 főből álló katonaságára. A sikeres portya során a rác 
támadók felverték Kornádi és Zsáka városokat , 6 2 és még Dobozi István debreceni főbíró 
Komádinál telelő 800 marhából álló gulyáját is magukkal vitték, egy Marci nevű gulyás
sal együt t . 6 3 A kornádi rajtaütés nem múlt el véráldozat nélkül, egy Herpai Sámuel nevű 
katona p l . tizenegy (!) sebet szerzett az összecsapásban. 6 4 Forrásaink szerint Szunyogh 
György mellett elfogták hadnagyát , Boda Györgyöt , és név szerint i smerünk három elfo
gott közkatonát is, a kabai származású Tarsoly Jánost (aki már I I . Rákóczi Györgyöt is 
fegyverrel szolgá l ta ) , 6 5 valamint a lakóhelye nélkül említett Szígyártó J á n o s t 6 6 és Mezei 

o u Magyari 1994. 224-226. o. 
6 1 Tizennyolc félegyházi (köztük egy zászlótartó), három bagaméri, valamint egy-egy derecskéi és kabai 

hajdú. 
6 2 Kornádi felveréséröl öt későbbi forrás is megemlékezik, közülük azonban csak egy, a kabai Tarsoly Já

nos Rákóczihoz írott folyamodványa, s említi Zsáka városát is. Komádiról Tarsolyon kívül még Dobozi István 
debreceni főbíró levele, Herpai Sámuel és Mezei Márton katonák, valamint Boda Györgyné Tóth Erzsébet 
(Eger, 1705. április 21-24. között) ugyancsak Rákóczinak írt folyamodványai számolnak be. Az utóbbit lásd: 
MOL G 19. I I . 2. i . Prot. Inst. № . 256. (Egykorú  tartalmi kivonat.) Kiadva: Seres 2007. 55. o. 

6 3 Dobozi István levele Károlyi Sándornak. Debrecen, 1705. május 22. Balogh István: Dobozi István főbíró 
levelei gr. Károlyi Sándorhoz 1703-1709. (Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 14.) Debrecen, 
1986. 17. o. 

6 4 Herpai Sámuel, Gödény Pál ezerebeli katona folyamodványa I I . Rákóczi Ferenchez. [H. п.,  é.  п.,  Eger, 
1705. május 1-10. között.] MOL G 19. I I . 2. i . Prot. Inst. № . 516. (Egykorú  tartalmi kivonat.) Kiadva: Seres 
2007. 55. o. Orosz György tiszántúli kerületi commissarius nem sokkal később, a Gyula kuruc ostroma körüli 
időben a fejedelem parancsára a sebesültnek a debreceni borbélyokkal fennálló tartozása fejében 31 rajnai fo
rintot és 40 dénárt fizetett ki . MOL G 16. I . 2. d. „Orosz György Uram Perceptioi s Erogatioi,  № . 69." (Áthú
zott: № .  1262.) 

6 5 Az idős hadfit az Aradon raboskodó társai küldték ki , és általa kérték a fejedelem segítségét. Tarsoly pe
dig korábbi érdemeire hivatkozva azért esedezett, hogy a szolnoki várban őrzött császári foglyok valamelyikén 
kiszabadulva tovább szolgálhassa Rákóczit és az országot. Lásd folyamodványát 11. Rákóczi Ferenchez. [H. п., 
é. п.]  M O L P 396. 1. Ser. I . Irreg. 

6 6 „Szígyártó János Szúnyog György uramal rabságban esvén, lova és fegyvere elveszet, hogy tovább is 
hadakozhasson, méltóztassék Nagyságod kegyeimessen meg segíteni. [Válasz:] Mustrának alkalmatosságával 
comprobállya instantiájának valósághát, a midőn ki adgya arrúl való recognitióját a mustra mester, adattassék 
számára a fizető mesterünk által egy lóra Fl. Rh. 25." Szígyártó János folyamodványa I I . Rákóczi Ferenchez. 
Hely és dátum nélkül (Eger, 1705. szeptember 22-október 12. között. - A folyamodvány hozzávetőleges dá
tumára a bejegyzés előtti és utáni legközelebbi keltezés alapján következtethetünk.) MOL G 19. I I . 2. i , Prot. 
Inst. № . 254. 



Márton t . 6 7 A foglyok valódi számát ugyan nem ismerjük, de biztosan sokan lehettek, m i 
vel az „Aradi Szegíny Kurucz Rabok" éppen Tarsoly János által Rákócz ihoz küldött fo
lyamodványa szerint összesen 62-en voltak már „régtűi fogva" keserves rabságban Ara
don, „sok éhezéssel és külön-külön féle szorongat tássokkal" . 6 8 Sajnos, sem ez, sem 
pedig a Tarsoly által ugyancsak a fejedelemnek írt fo lyamodvány nincsen datálva, véle
ményünk szerint 1705. közepe táján írhatták őket. Károlyi Sándorné Barkóczi Krisztina 
január 25-én tudatta férjével a rajtaütés hírét. A levélben ugyan sem Komádiró l , sem 
Zsákáról nem esik szó, viszont beszámol arról, hogy a rácok sok marhát elhajtottak, a 
debreceni bírónak p l . semmi marhája nem maradt. A hajdúvárosi ka tonaság veszteségei
ről csak annyit közöl , hogy a rác „embereket vágott" , és lehet, hogy maga Szunyogh 
György is az elesettek között van. Károlyiné minden bizonnyal rögtön a rajtaütést köve
tően tudósította férjét, legalábbis ennek tudható be, hogy még Szunyóghról sem volt 
megbízható értesülése. Új , és más forrásból eddig nem ismert adat viszont, hogy a váradi 
os t romzárban tar tózkodó Boné András ezereskapitány rögtön a támadás után ü ldözőbe 
vette a rácokat , akik viszont olyan sokan voltak, hogy nem mert rájuk csapni, holott még 
az ostromzárból is vit t magával segítséget. A visszavonuló el lenség Boné kiküldött por
tásainak is veszteséget okozott. 6 9 

Érdekességként megemlí t jük, hogy a kornádi rajtaütésnek és Szunyogh György elfo
gásának irodalmi hagyománya is fennmaradt. V u k Sztefan Karadzsics, az irodalmi szerb 
nyelv megteremtője 1829-ben a délvidéken jegyezte le az „Aradiak és a komádiak har
ca" c ímű balladát, amely szerint „Tukelija", azaz Rácz Thököly két hadnagya, Bájó (Ba
ja) és Rcskovity (Rcsak) Péja a sáncokkal megerősítet t Kornádi városa alá ütöttek, és a 
„magyar kálvinis tákkal" vívott véres harc során hadnagyával foglyul ejtették azok pa
rancsnokát „Sunog-genera l"- t is. A költői túlzásokkal jócskán megtűzdel t ballada cse
lekménye szerint a maroknyi, mindössze harminc fős lovascsapat hajnaltájban csapott le 
a kornádi várra (!), ahol 300 kuruccal szemben sikerül kivívniuk a győzelmet . A 300 
magyarból alig 30 marad életben, Bájó hadnagy a magyarok hadnagyát , Hörcsög Péja 
pedig éppen Szunyogh generálist fogja el. A harcban különösen Szrna zászlótartó tüntet
te ki magát , akinek sikerül elragadnia Szunyogh tollbokrétáját is . 7 0 A ballada később a 
szerb és a magyar történet írásba egyaránt bekerült . Ná lunk először Dankó Imre állapítot-

Mezei Márton 1707 tavaszán folyamodott Rákóczi segítségéért. Addigra már kiszabadult Aradról, de 
még mindig a korábban szerzett sebesülésétől szenvedett, eddig már mindenét a borbélyokra költötte, és képte
len volt tovább gyógyíttatni magát. A folyamodványra május 7-én Károlyi Sándor válaszolt, aki feltételhez kö
tötte a kért támogatást: amennyiben Mezei a későbbiekben is kiveszi részét a hadakozásból, teljesítik kérését, 
ha viszont otthon „hever", akkor ne számítson segítségre. Mezei Márton katona folyamodványa I I . Rákóczi Fe
renchez, Károlyi Sándor válaszával. Nagykároly, 1707. május 7. MOL P 396. 1. Ser. I . Irreg. (Egykorú tartalmi 
kivonat.) Kiadva: Seres 2007. 56. o. 

6 8 Az „Aradi Szegíny Kurucz Rabok" folyamodványa I I . Rákóczi Ferenchez. [H. п.,  é. п.]  MOL P 396. 1. 
Ser. I. Sine dato. 

6 „Az rácz fel csapván sok marhát hajtőt s embereket vágott, úgy mondgyák, a debreczeni bírónak semmi 
marhája nem marat. Utána ment Boné, de sok levén, nem mert bele kapni. Az váradi sánczbul is vit volt segít
séget, s úgy mondgyák, a portássába eset is kár, Szúnyog György talám el is eset." Károlyi Sándorné Barkóczi 
Krisztina levele férjének. Lövő, 1704. január 25. A levél eredetije a Károlyi család nemzetségi levéltárában 
volt, jelenlegi hollétéről nem tudunk. Esze Tamás történésznek a balassagyarmati Madách Imre Városi Könyv
tárban található hagyatékában bukkantunk rá a xerox-másolatra. 
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ta meg, hogy valós történeti alapja van, 7 1 Virágh Ferenc pedig arra a következtetésre j u 
tott, hogy hősének a Jeles fogoly börtöne körül mula tózok hangulatáról tudós í t " . 7 2 A raj
taütésről fennmaradt forrásaink közül öt folyamodvány, amelyet vagy a rajtaütéskor el
fogott katonák, vagy hozzátar tozóik írtak. Egyér te lműen kiderül, hogy Szunyogh 
Györgyöt Boda György hadnaggyal együtt fogták e l , 7 3 ami kétségkívül alátámasztja a 
szerb ballada erre vonatkozó szakaszát: 

„A hadnagyot Bájó ejti foglyul, 

Hörcsög Péja meg a generálist, 

Épp , Szunyoghot, testestül- lelkestül" 7 4 

Rákóczi mindent elkövetett Szunyogh György kiszabadításáért, amiről első ízben a fe
jedelem 1705. február 13-án Szabolcs vármegyéhez intézett leveléből értesülünk. A vár
megye Rákóczihoz küldött követei, Bessenyei Zsigmond alispán és Szunyogh István, a 
fogságban levő főtiszt fia által többek között Szunyogh kiszabadítását is kérvényezte a 
fejedelemtől, szóban és írásban egyaránt. Rákóczi válaszában megnyugtatta őket, hogy 
már utasította Palocsay György brigadérost , a váradi os t romzár parancsnokát , hogy tegye 
meg a megfelelő lépéseket és kezdjen tárgyalásokat az aradiakkal a Szunyoghér t felaján
landó császári rab személyét illetően. A szabolcsiaknak pedig azt tanácsolja, hogy írja
nak az aradi parancsnoknak, hogy „micsoda hasonló állapotú rabot kivannak", nevezzék 
meg, és Rákóczi kész azonnal kiváltani Szunyoghot. 7 5 Rákóczi alig egy hónap múlva, 
március 13-án Fay István murányi kapitányt utasította Egerből, hogy a várban raboskodó 
„Korén V o l f f ' 7 6 nevű német rabot engedje át el ismervény el lenében Szunyogh István
nak. A fogoly viszont az aradiaknak nem felelhetett meg, mivel azok ápri l isban már a 
Komáromná l elfogott Salzer von Rosenstein Longueval-ezredbeli alezredest akarták 
Szunyoghért , aki maga írt Aradról szabadon bocsátása ügyében. Hosszú huzavona után 
végre 1706 január jában a felek megegyeztek, hogy Szunyogh Györgyöt kicserélik báró 
Eduard Wilson volt eperjesi parancsnokra, az ekkor még ugyancsak Aradon raboskodó 
Boda György pedig egy Szűcs Mihály nevű labanc hadnagyon fog kiszabadulni. Boda 
már április 12-én Diószegen volt, kapitányát viszont, rajta kívülál ló okok miatt továbbra 

Dankó Imre: A körösköz-bihari hajdúság. (A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai 8-9. Szerk. 
Dankó Imre.) Gyula, 1959. 48. o. 

7 Virágh Ferenc: I I . Rákóczi Ferenc szabadságharca a Körös-Maros közben. Békéscsaba, 1962. 94-95. 
Szunyogh György aradi fogságát, valamint a kiszabadítására irányuló erőfeszítéseket elsőként Esze Tamás fog
lalta össze, Dankó és Virágh egyaránt az ö adatait használták fel a balladában leírt történet alátámasztására. 
Esze 1955. 314. o. 1. jegyzet. Rövid összefoglalása: uo. 50-51. o. 
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Szunyogh elfogását mindegyik forrás megemlíti, Bodáról pedig a felesége („Szúnyog György Urammá] 

férje az ráczoktúl el fogattatván, Aradban vitetett"), illetve az öreg Tarsoly János számolt be („múlt Boldogh 
Aszszony havában Kornádi és Sáka Várossai rácz által való fel veréssekor kapitányomal, úgymint Rácz Fejér 
Tavi Szunyogh György Uramal, és hadnagyomal, Boda Györgyei Aradra keserves rabságra vittettetvén..."). 

7 4 „Az aradiak és a komádiak harca." In: Délszláv népballadák. Vuk Szteván Karadzsics eredeti népdal
gyűjtéséből. Ford. Csuka Zoltán. Budapest, 1946. 31. o. 

7 5 I I . Rákóczi Ferenc levele Szabolcs vármegyének. Kistapolcsány, 1705. február 13. Zimmermann Rezső: 
Adalékok 11. Rákóczi Ferencz felkeléséhez Szabolcsvármegye levéltárából. Második közlemény. Történelmi 
Tár. Új folyam, 10. (1909.) 300. o. 

7 6 A név második része nehezen olvasható, én Esze Tamás olvasatánál maradtam. Esze 1955. 314. o. 1. 
jegyzet. 



is visszatartották, és m é g június közepén is nagyban folyt a levelezés, illetve a kölcsönös 
magyarázkodás a kurucok és az aradiak közöt t . 7 7 

Szunyogh Györgyöt csak 1706. júl ius 24 -25-én említ ik e lőször szabadon, igaz, akkor 
már a fejedelem környezetében, Érsekújváron. Július 25-én Rákóczi gróf Pálffy Miklós 
„kisvárdai dominiumbeli jószágá"- t adományozta neki , 7 8 és még ugyanazon a napon uta
sította Szalontai János udvari commissáriust , hogy adjon számára 200 rénes forintot, 
amit Szunyogh hiánytalanul át is vett. 7 9 Ugyancsak júl ius 25-én Szúnyog nyugtatta azt a 
100 rénes forintot, amit Rákóczi utalt k i Szalontai János által egy korábban Aradról 
megszököt t Veres György nevü hadnagynak. 8 0 Fekete János zsoldmester 1706. jú l ius 29-
én „Boza G y ö r g y " (!) főhadnagynak fizetett k i az aradi rabságáért t izenöt és fél hónapra, 
augusztus 17-én pedig a 19 hónapon át „Aradon keserves rabságot szenvedett" 
Szunyogh Györgynek , mint „Nemes Bihar Vám/egyében levő Hajdú Városok lovas Ka
p i tányának" adta k i 1704. november l-jétől 1706. júl ius 31-ig tartó 21 havi főkapitányi 
fizetését. 8 1 Bár Fekete János feljegyzése - egyébként egyedüli kivételként - a bihari haj
dúvárosok lovas (!) kapi tányaként szerepelteti Szunyoghot, valószínű, hogy a kornádi 
rajtaütéskor szerzett feltételezett sebesülései vagy a több mint másfél évig tartó rabság 
nélkülözései az immár hatvanadik életévét taposó főtisztet olyannyira megviselhet ték, 
hogy a továbbiakban már nem vállalt katonai szolgálatot. Erre következte thetünk abból , 
hogy nevével a későbbiek folyamán egyáltalán nem találkozunk a kuruc főtisztek között , 
holott még a szabadságharc bukását is jócskán túlélte: a családi genealógiák szerint 
1724. október 15-én hunyt el 78 éves korában . 8 2 

Egy későbbi fo lyamodvány és az ahhoz csatolt igazolás szerint Szunyogh György 
fogságba esését követően a fejedelem Szalontai Madas Györgyöt nevezte k i a bihari haj
dúvárosok ka tonaságának élére. Erre nem sokkal a kornádi rajtaütést követően kerülhe
tett sor, mivel Madas 1706. júl ius 12-i folyamodványa szerint másfél éven keresztül állt 
a hajdúk é lén . 8 3 Minden bizonnyal ő lehetett az a „hajdú városi hadnagy", akit 1705. j ú 
nius 9-én említ Bessenyei Zsigmond ezereskapitány Károlyihoz írott levele is. 1705. áp
rilis 30-ról pontosan tudjuk a Bihar vármegyei hajdúvárosok ka tonaságának a számát. 
Aznap ugyanis Károlyi Sándor Debrecenből részletes utasí tásokkal látta el Palocsay 
Györgyöt , a váradi os t romzár parancsnokát , és többek között mellé rendelt egy közel 800 
fős Kismarjánál á l lomásozó katonaságot is. „Az Kis Mariánál levő Hadak száma, k ik 
mostan jelen vadnak" összesen 781 fő volt, akik közül 431 volt a lovasok, és 350 a gya
logosok száma. Közöt tük a bihari hajdúvárosok katonasága 68 lovasból és 100 gyalo
gosból állt, vagyis mindössze 168 főt tett k i . Mive l a kimutatás m é g ekkor is Szunyoghot 
tartotta az egység parancsnokának („Szunyogh U r a m é : lovas nr. 68, gyalogh 100."), a 
katonaság élén kizárólag csak ideiglenesen kinevezett parancsnok állhatott, a remények 
szerint hamarosan szabaduló Szunyogh főkapitányi tisztjét pedig Rákóczi nem ruházta át 

Minderről lásd: Seres 2003. 157-163. o. 
8 MOL G 19. I I . 3. i . 
9 MOL G 29. V. 3. a/A. 
0 Esze 1955. 318-319. o. 
1 MOL G 16.1. 2. d. № . 66.  (Korábbi, áthúzott jelzete:  № . 1791.) 

Szunyogh György katonai szerepéről újabban lásd: Seres 2007. 39-56. o. 
3 Függelék, 10. sz. dokumentum. 



másra. Erre utal, hogy Bessenyei levele is csak „hajdú városi hadnagy"-ró l tesz említést, 
és az említett fo lyamodványában Madas is úgy fogalmazott, hogy a „Nemes Bihar Vár
megyében levő hajdú várassi seregek elejékben tisztségre applicáltat"-ott , az alakulat hét 
tisztje és altisztje által írt ajánlás szerint pedig a rabságba esett Szunyogh köztük való 
(kapitányi) „t isztinek e lviselésére" nevezték k i Madast. 

Mive l Károlyinak nem volt olyan tisztje, akit a Váradra kü ldendő had élére állíthatott 
volna, utasította Palocsayt, hogy „ad interim" (egyelőre) Kos Mihályt (!) rendelje közé
j ü k . 8 4 Bár Kos Mihá ly csak ideiglenesen kapott megbízást a váradi b lokádba irányított 
segélyhad vezetésére, úgy tűnik, hogy továbbra sem mondott le a bihari hajdúvárosok 
ka tonaságának irányításáról. Most pedig, ellenlábasa k i tudja meddig tartó távollétében 
különösen úgy érezhette, hogy esélye lehet a kinevezésre. Ebben talán Károlyi Sándor 
közbenjárását is kérhet te , mivel a fejedelem Károlyi 1705. április 30-i levelére adott vá
laszában kereken megtagadta Kos kinevezését . Szerinte Károlyi a m ú g y sem veheti sok 
hasznát, egyébként is van másik ezrede, így nem nevezheti k i a hajdúvárosok élére. V i 
szont, ha Forgách Simon generál isnak szüksége lesz rá, akkor bocsássa el hozzá . 8 5 

Bessenyei Zsigmond június 9-i levele szerint a „hajdú városi hadnagy" panaszkodott 
neki szófogadatlan katonáira: „pusztán a zászlója", mivel a komádiak , két tized lovas és 
egy tized gyalogos, lementek Károlyi Gyula alatti táborába, s emiatt a mellette maradt 
katonák is kedvet lenül szolgálnak. Az ezereskapitány kérte Károlyit , hogy rendelje visz-
sza a komádiakat zászlójuk me l l é . 8 6 Bessenyei levele csak egyetlen nappal előzi meg 
Károlyi korábban említett levelét, amelyben a bihari hajdúvárosok jogál lását firtatta a 
gyulai táborból . Szerinte a bihari hajdúk a függetlenségi harc eleje óta fegyverben vol
tak, de „legfellyeb is há rom seregnél töb actu [most] nincsen közzü lök" . 8 7 Ez jó l össze
vág Bessenyei hírével is, amely szerint a komádiak legfeljebb 30-35 főt képviselhet tek a 
táborban. 

Augusztusban Károlyi elrendelte, hogy Bakó István nagykunsági v icekapi tány lovas
serege mellett a bihari hajdúk két serege („apró hajdú városoké , nr. 2.") mindenkor 
Palocsay György keze alatt legyen. 8 8 Ez azonban csak néhány hónapig lehetett így, mivel 
1706 január jában Károlyi már azt javasolta Rákóczinak, hogy Bakó katonaságát és a 
hajdúvárosi seregeket csatolják Kárándy Mihály zömmel bihariakból álló lovasezre
déhez, amit a fejedelem elfogadott, és február 3-án utasította is Károlyi t a két alakulat 
Kárándy mel lé rende lésé re . 8 9 

MOL G 16. I . 2. d. № . 264.  „Tekintetes Nagyságos Palótsay Györgynek Generalis Károlyi Sándor Uram 
által adatott instructio." - Az irat megvolt Károlyi birtokában is: Károlyi Sándor utasítása Palocsay Györgynek. 
Debrecen, 1705. április 30. („Instructio") MOL P 396. 1. Ser. I . Fasc. 1. pro con. № . 7. 

85 
„Kos Mihálynak Kegyelmed nem sok hasznát veheti, lévén is más ezeré: azon hajdú városoknak nem 

praeficiálhatja; hanem ha Generális Forgács Simon Kedves Atyánkfia fogja kívánni, Kegyelmed bocsássa 
oda." Rákóczi levele Károlyihoz, Eger, 1705. május 6. Károlyi Oklevéltár, V. 194. o. (A levél fogalmazványa 
rávezetve Károlyi április 30-i levelére: MOL G 19. I I . 2. e/A. fol. 453-455.) 

Váradi blokád, 1705. június 9. Bessenyei Zsigmond levele Károlyi Sándornak. A nagybesenyői Besse-
nyey-család története. írta és oklevéltárral ellátta: Széli Farkas. Budapest, 1890. 226. o. 

8 7 Függelék, 6. sz. dokumentum. 
8 8 MOL P 396. 1. Ser. I . 1706. november. Fasc. 1. A. 41. (Téves besorolással!) 
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Károlyi Sándor keltezetlen fogalmazványában; „Item az Karandi Ezerét restringálni lehetséges az 
Bakóéval, és az Bihar Vármegyei Hajdú Városi Seregekkel egész ezeré azon az Tractusbul állván." MOL P 



Mint fentebb láttuk, Szunyogh elfogatása után a fejedelem Szalontai Madas Györgyöt 
bízta meg a hajdúvárosi ka tonaság vezetésével , aki tisztét másfél éven át viselte. Elkép
zelhető, hogy már Szunyogh elfogása előtt is a bihari hajdúk között tevékenykedet t . 
Miután Rákóczi Kárándy Mihá ly bihari lovasezredébe osztotta be a lovas hajdúkat, ő is 
velük tartott és Kárándy alatt is „sokáig t isztséget" viselt, s még a fo lyamodvány beadása 
idején is közöt tük volt . Madas, valamint a keze alatt levő seregek t iszt ikarának elismer-
vénye szerint másfél éven át ingyen szolgálta Rákóczit . A hajdúvárosok ugyanis azzal 
utasították el tiszt fizetési kérelmét , hogy Rákóczi nevezte k i , tehát a fejedelemtől várja 
fizetését. Eddigi hűségéért Madas a Bihar vármegyei Inándot, valamint a hozzá tartozó 
Kistelegd pusztát kérte Rákóczi tól , amely saját bevallása szerint „ laktam földe" volt , az
az korábban ő is ott élt. A folyamodvány alapján a jelzett másfél év leghamarabb júl ius 
első felében, tehát éppen annak beadása idején jár t le, amiből arra következtethetünk, 
hogy Madas m é g a Kárándy-ezredbe történő integrálást követően is megőriz te a bihari 
hajdúvárosok lovassága feletti közvetlen parancsnoki posztját. 

A bihari hajdúvárosok lovasságának felépítésére é rdemes visszatérnünk Madas 
György fo lyamodványához , mivel a hozzátartozó el ismervényt összesen nyolc tiszt és 
altiszt — két-két főhadnagy (Fábián István és Molnár György) , vicehadnagy (Nagy János 
és Füleki János) , zászlótartó (Karácson István és Pap János) és s t rázsamester (Pál Deák 
és Szegedi István) - írta a l á . 9 0 Mindebből kitűnik, hogy a hajdúvárosi ka tonaság ekkor 
összesen két seregből állhatott. 

A Kárándy-ezred 1706. évi összeírása szerint a bihari hajdúk a regiment hatodik és 
hetedik seregét alkották. Tisztikaruk a következőképpen alakult: 

6. sereg 

Főhadnagy: Fábián István (Berettyóújfalu) 

Vicehadnagy: Vasady András (Újváros, 
Szabolcs vm.) 

Zászlótartó: Karácson István (Berettyóújfalu) 

Strázsamester: Saáry Pál (Kaba) 

Furier: Nagy Ferenc (Szalonta) 

Borbély: nincsen 

Sípos: Sípos István (Nagyenyed, Fejér vm.) 

7. sereg 

Főhadnagy: Lévay István (Diószeg, Bihar vm.) 

Vicehadnagy: Németh István (Bagamér) 

Zászlótartó: Pap János (Bagos) 

Strázsamester: Szegedy István (Kornádi) 

Furier: Kun Márton (Derecske) 

Borbély: Buday János (Kispércs) 

Sípos: Sípos Istók (Jára, Torda vm.) 

A tiszántúli reguláris ezredek mustráját 1706. február 26-án Diószegen kezdték el és 
augusztus 31-én Szatmárban zárták le. 9 1 A Kárándy-ezred volt a 18 lovasregiment közül 
a legutolsó, azután már csak a Rákóczi szolgálatában álló törökök és tatárok két serege, 

396. 1. Ser. IV. - Rákóczi 1706. február 3-i utasítása szerint Kárándy Mihály ezredéhez kell csatolni Bakó Ist
ván seregét és „ugyan a Bihar vármegyei Hajdú Városok seregeit". MOL G 19. I I . 3. h. 

0 Függelék, 11. sz. dokumentum. Esze Tamás közléséből kimaradt Füleki János vicehadnagy neve. 
Ugyanakkor a történész nem jelölte, hogy Madas folyamodványa és a tisztikar elismervénye két különálló irat. 
Esze 1955. 313. o. 

9 1 Károlyi Oklevéltár, V. 405-435. o. 



valamint négy gyalogezred következik. Mindezek alapján úgy tűnik, hogy valamikor au
gusztus folyamán Kárándy ezrede és azzal együtt a hajdúvárosi lovasság je len tős átszer
vezésen ment át. Madas Györgyről már említés sem történik, há rom korábbi tiszt, M o l 
nár György főhadnagy és a két vicehadnagy helyett pedig új nevekkel találkozunk, és 
közülük ketten, Lé vay István főhadnagy és Vasady András m é g csak nem is a hajdúvá
rosokból származtak. M i v e l Rákóczihoz való folyamodása teljesen egybeesik Szunyogh 
György feltételezett szabadulásával , valószínű, hogy a tiszt nem sokkal azután válhatott 
meg Kárándy ezredétől és a bihari lovas hajdúk parancsnokságától . A fejedelem minden 
bizonnyal felajánlhatta a frissen szabadult főkapitánynak az alakulat vezetését , amit ő, a 
fentiekben már tárgyalt okok miatt elutasíthatott. A hajdúvárosi lovasság ekkor kerülhe
tett teljesen Kárándy irányítása alá, s feltehetően az ezredes nevezett k i élükre általa 
jobbnak ítélt, megbízható tiszteket. Amennyiben a következte tésünk helyes, akkor akár 
Szunyogh visszavonulását követően is sor kerülhetett arra, hogy Rákóczi a vezetői rá
termettségét már hosszú ideje bizonyító Kárándyt nevezte k i a Bihar vármegyei hajdúvá
rosok élére. Madas folyamodványa, illetve tisztjeinek e l ismervénye alapján ugyanakkor 
hozzávetőlegesen a Kárándy-ezred redukciójának időpontját is meg tudjuk határozni . 
Eszerint az átszervezésre 1706. júl ius 12. és augusztus 31 . között került sor. Az újjászer
vezett hajdúvárosi lovasság összetétele a következőképpen alakult: 

A beret tyóúj falusi Fábián István főhadnagy keze alatti 6. sereget, h á r o m fő - köz
tük Vasady András vicehadnagy és a sípos - kivételével Újfalu (22), Kaba (18), K o 
rnádi (15), Szalonta (4) és Tépe (3) lakosai alkották. Közü lük az első tizedet egy 
szalontai és egy csepregi katonától eltekintve beret tyóúj falusiak; a másod ika t egy 
szalontai k ivéte lével kabaiak; a harmadikat egy szalontai és h á r o m tépei hajdú mellett 
a komád iak a lko t t ák . 9 2 

A 7. sereg főhadnagya, Lévay István ugyan Diószegről származott , a sípost és egy 
közkatonát kivéve a század á l lománya itt is teljesen a bihari hajdúvárosokból került k i : 
Bagamér (21), Derecske (20), Bagos (6), Kispércs (5), Konyár (5), Sáránd (4) és 
Félegyháza (4). Az első tizedet egy kolozsvári vitéz mellett vegyesen alkották bagosi (5), 
konyári (4) és félegyházi (2) katonák; a másodikban kizárólag bagamér iek szolgáltak; a 
harmadik tized legénysége pedig néhány sárándi (öt fő), kispércsi (négy fő) és félegyházi 
(két fő) fitól eltekintve derecskéi vo l t . 9 3 

A mustrajegyzék alapján tehát 1706 nyarán legalább t izenkét helység alkothatta a b i 
hari hajdúvárosok közösségét : Bagamér , Hajdúbagos, Berettyóújfalu, Derecske, Félegy
háza, Kaba, Kispércs (Mikepércs) , Kornádi, Konyár, Sáránd, Szalonta és T é p e . 9 4 
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A seregből csak a vicehadnagy (Újváros, Szabolcs vm.), a századírnok (Nagyenyed, Fejér vm.) és egy 
közkatona (Csepreg) nem volt a bihari hajdúvárosok lakója. 

3 A sípos a Torda vármegyei Járáról, az első tized egyik katonája pedig Kolozsvárról származott. 
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Néhány hajdúvárosi lakos az ezred további seregeiben is szolgált. A Kárándy parancsnoksága alatt levő 
első seregben a Bagamérra való Bagaméry János zászlótartó mellett kilenc (!) újfalusi és egy sárándi katona, a 
2. seregben egy-egy félegyházi, kornádi, szalontai és újfalusi, a 4. seregben pedig két újfalusi és egy kispércsi 
katona volt. Elképzelhető, hogy egyik-másikuk a redukciók során került át más seregbe, valószínűbb azonban, 
hogy eredetileg is Kárándy (azaz: Nyíri András) seregébe álltak be, és később is az eredeti egységükben ma
radtak. Külön érdekesség az első században szolgáló újfalusiak viszonylag magas száma. 



A bihari hajdúvárosok és az ónodi országgyűlés 

1707 tavaszán a bihari hajdúvárosok kapcsán sokatmondó vál tozásokat tapasztalunk. 
Áprilisból és májusból há rom olyan forrásunk is fennmaradt, amelyek alapján már pon
tos képet nyerhetünk a bihari hajdúvárosok közösségét alkotó helységekről . Károlyi 
egyik datálatlan, de tartalma alapján egyér te lműen 1707 tavaszán (ápr i l i s -május körül) 
keletkezett „memor iá lé ja" többek között arról tudósít, hogy a szabolcsi és bihari hajdú
városokba inkvizí torokat és conscriptorokat kell k ikü lden i , 9 5 két bekezdéssel a lább pedig 
hiánytalanul felsorolja az Approbatákban szereplő húsz bihari hajdúvárost is. Eszerint a 
feljegyzés készül tekor a települések közül tizenegy lakott volt, kilencet pedig pusztaként 
tartottak nyi lván. A lakott települések - Bagamér, Berettyóújfalu, Derecske, Félegyháza, 
Hajdúbagos, Kaba, Kornádi, Konyár, Mikepércs , Sáránd és Tépe - gyakorlatilag meg
egyeznek a Kárándy-ezredben szolgáló két lovasseregben megmust rá l t hajdúvárosi kato
nák lakó- vagy származási helyeivel. A fennmaradó kilenc település között - Harsány, 
Körösszeg, Régen, Sass, Szalonta, Szentmárton, Tamási , Ürögd és Vekerd - viszont ott 
találjuk Szalontát is, holott a Fábián István parancsnoksága alatt álló 6. seregben néhány 
szalontai katona is szolgált. 

A lista ugyanakkor lakott településként vette számításba Kornádi városát, amelyről 
pedig korábban éppen mi igyekeztünk bizonyítani , hogy lakosai egy 1706 októberében 
bekövetkezet t rác támadás után költöztek át a b iz tonságosabb Derecskére . A komádiak 
meneküléséről későbbi v isszaemlékezések is tudósítanak, egy keltezetlen folyamodvá
nyukban pedig arra hivatkoztak, hogy Károlyi parancsára nem mehettek „paraszt hely
re", csak a „Nemes Hajdúság" közé. Mive l a komádiakat már 1708 ok tóbe r -novembe
rében otthon említik, úgy véltük, hogy a folyamodvány csakis korábban, 1707-1708-ban 
keletkezhetett. Egy 1710. november 19-én Károlyihoz beterjesztett újabb levelükből v i 
szont az derül k i , hogy Kornádi akkor is lakatlan volt. Eszerint is az el lenség miatt kellett 
elhagyniuk a helységüket , de mivel már a pestis is megszűnt közöt tük, szerettek volna 
hazatérni. A generális azonban nem adott rá engedélyt , hivatkozva arra a korábbi pa
rancsra, amely szerint senki sem lépheti át a Berettyót, és akik átkeltek a folyón, azok is 
a tiltás ellenére te t ték . 9 6 Károlyi válasza alapján elképzelhető, hogy 1708 végén csak né
hány, a paranccsal szembehelyezkedő vagy azt kijátszó lakos tar tózkodhatot t az elha
gyott városban. Teljes bizonysággal viszont csak azt állíthatjuk, hogy a komádiak fel
sőbb parancsra valóban átköltöztek Derecskére. Arra viszont csakis 1707 tavasza után 
kerülhetett sor, és tömegesen tényleg csak a függetlenségi háború végefelé térhettek haza 
Izsáki János lelkész vezetésével , amikor „kezdett egy keveset' szűnni a' háború" . 
Komádihoz hasonlóan meglepő Szalonta említése, viszont lakatlan („puszta") település
ként lett nyi lvántar tásba véve . A nagy múltú hajdúváros Rákóczi-kori története a mai 

„Az Szabolczi, Bihari Hajdú Városokra inqvisitorokot, Conscriptorokat expediálni." A „memoriálé"-nak 
csak egyetlen, xerox-másolatban levő oldalát sikerült megtalálnunk Esze Tamás történész Balassagyarmaton 
őrzött hagyatékában. Az általunk írt hozzávetőleges dátum helyességét a hajdúvárosok listája mellett a fejede
lem belső testörségét alkotó „Nemes Iffjú Compania" említése valószínűsíti. A Nemesi Társaság (vagy Nemesi 
Kompánia) alapjait ugyan Rákóczi még 1706 tavaszán megvetette a személye mellé rendelt hét erdélyi és egy 
magyarországi nemes ifjúból, végleges formájában azonban csak 1707. április 26-án állt össze, amikor a feje
delem száz válogatott fiatal nemest avatott fel kolozsvári szállása előtt. Lásd: Ráday Pál iratai I I . 1707-1708. 
S. а. г.: Benda Kálmán és Maksay Ferenc. Budapest, 1961. 10., 160-161. o. 
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MOL P 396. 1. Ser. I . Irreg. („Extractus Instantiarww In Kis Várda, dje 19. 9bm 1710. № . 7.") 



napig feldolgozatlan, vé leményünk szerint itt is átmeneti e lnéptelenedésről volt szó, és a 
szalontaiak a fejedelem, s egészen pontosan Károlyi közvet len parancsára hagyhat ták 
pusztán a városukat , s feltehetően - akárcsak Kornádi lakói - ők is a rác támadásoknak 
kevésbé kitett bihari hajdúvárosokba költöztek át. 

Min t a fentiekben írtuk, Károlyi feljegyzései dá tum nélkül maradtak fenn, ennek el
lenére úgy véljük, hogy a hajdúvárosokba küldendő összeírok emlí tése, illetve más uta
lások alapján a bihari helységek felsorolását a generális 1707 tavaszán, legkésőbb a 
Bárányi Miklósnak adott és alább ismertetendő május 6-i utasítás megfogalmazása előtt 
vethette papírra. Berettyóújfalu legrégibb j egyzőkönyvében április 19-ről fennmaradt 
egy rendkívül érdekes bejegyzés, amelyben hét bihari hajdúváros - Berettyóújfalu, 
Kaba, Kornádi, Szalonta, Harsány, Ugra és Tépe - kötelezte magát a „zsoldos tisztek
nek" já ró (minden bizonnyal a lakosság arányában egymás között elosztott) zsold kifize
tésére. A legtöbbet Berettyóújfalu és Kaba fizette (egyaránt 107 magyar forintot és 52 
dénárt) , őket Kornádi , majd Szalonta követte 81 forint 92 dénárral , illetve 61 forint 44 
dénárral . Ugra és Harsány együttesen volt köteles 30 forintot és 72 dénárt adni, s végül 
Tépére 20 forint 48 dénár volt kiszabva. A továbbiakból egyér te lműen kiderül, hogy a 
„zsoldos tisztek" valójában a bihari hajdúhelyek Kárándy ezredébe beosztott lo
vasságából kerültek k i . Eszerint Fábián István főhadnagynak Berettyóújfalu 73 forintot 
és . . . dénárt fizetett, Szalonta és Ugra pedig további 61 forint 44 dénárt , illetve 9 forintot 
volt köteles adni ugyancsak Fábiánnak. Vasady András vicehadnagynak Kaba városa 
107 forint 52 dénárral tartozik, míg Ugranak 16 forint, Tépének pedig 20 forint 48 dénár 
volt a hátraléka. Végezetül Karácson István zászlótartó következik, akinek Berettyóújfa
lu 34 forint 72 dénárt fizetett, Kornádi pedig további 81 forint 92 dénárt köteles adni. 9 7 

Mindez egyébként a függetlenségi harc későbbi időszakában is k imutatható , mivel az 
idézett berettyóújfalusi j egyzőkönyvben található, 1710. május 7-én kelt újabb elismer
vény szerint a város megalkudott saját zsoldos katonáival, és miként Derecske városa al
kudott a maga katonáival , ugyanolyan feltételek mellett minden hát ramaradás nélkül 
megadják járandóságukat . Minderre Sáry Pál strázsamester előtt került sor, az elismer
vényt pedig Berettyóújfalu város részéről Kovács András hadnagy, a katonák részéről 
pedig Kerékgyár tó János káplár (tizedes) látták el kézjegyeikkel . A j egyzőkönyvbe veze
tett e l i smervény egyébként , az úgy látszik írástudatlan Kovács András nevével együtt, 
egy kéz írása; Kovács keresztvonással , Kerékgyár tó az aláírásával hi te les í te t te . 9 8 

A két e l i smervényben megnevezett tisztek és altisztek egyaránt a Kárándy-ezred ha
todik századában szolgáltak, a már ismert Fábián István főhadnagy és Karácson István 
zászlótartó mellett Kerékgyár tó János tizedes is Újfaluból származott , Saáry Pál strá
zsamester Kábáról , Vasady András vicehadnagy pedig - ritka kivételként - korábban a 
Szabolcs vármegyei Újváros (Balmazújváros) lakosa volt. 

Az 1706. évi mustrajegyzék alapján tizenkét helységet egyér te lműen a bihari hajdú
városok közösségéhez sorolhatunk: Bagamért , Hajdúbagost , Berettyóújfalut, Derecskét , 
Félegyházát , Kabát , Kispércset (Mikepércs) , Komádi t , Konyárt , Sárándot , Szalontát és 
Tépet. 9 9 Rögtön szembetűnik , hogy a sereg helységenkénti megosz lása szinte teljesen 

Függelék, 12. sz. dokumentum. 

HBML V. 612/a. 1. k. „Berettyóújfalu községnek legrégibb jegyzökönyve, 1707-1843." fol. 18. 

Néhány hajdúvárosi lakos az ezred további seregeiben is szolgált. A Kárándy parancsnoksága alatt levő 



megegyezik a berettyóújfalusi j egyzőkönyvben fennmaradt helységlistával , csupán Har
sány és Ugra hiányzik közülük, melyekre érdemes külön is kitérnünk. Harsány egyértel
műen az erdélyi törvénykönyvekben szentesített bihari hajdúhelyek közé tartozott, az 1660-
as évek végétől egészen a szabadságharc kitöréséig rendelkezünk róla adatokkal. A gazdag 
és szépen gyarapodó helység a török hódoltságot, és az azt követő visszahódító háború v i 
szontagságait egyaránt átvészelte. A szabadságharc idején azonban egyszer sem említik, ami 
arra utal, hogy lakosai, minden bizonnyal a Maros menti rác határörök és a nagyváradi la
banc őrség támadásai következtében (vagy éppen azt mege lőzendő) , e lhagyták város
ukat. A kuruc hadsereg 1704., 1706., és 1708. évi must rakönyveinek módszeres átvizs
gálása során összesen tizenöt, magát harsányi lakosnak vagy odavaló születésűnek valló 
katonát találtunk. Közülük három-három gyalogos hajdú Ecsedy János és a Gödény Pál ez
redét megöröklő Eölyüs János gyalogezredében szolgált. A fennmaradó kilenc lovasból 
két-két katona Bessenyei Zsigmond, Boné András és Kárándy Mihály ezredeiben, egy-egy 
pedig Károlyi Sándor és Nyúzó Mihály, valamint a török földről hazatért Szappanos M i 
hály, zömmel erdélyieket, kisebb részben thökölyánus emigránsokat tömörítő lovasezred
ében volt. Az adatok összevetéséből kiderül, hogy a katonák többsége véletlenszerűen vá
lasztotta meg az alakulatát. A Tisza melléki szabolcsi helységek lakóit tömörítő Bessenyei
ezred kötelékében felbukkanó két harsányi katona esetében viszont úgy tűnik, hogy 
mindketten a Szabolcsba, s elsősorban Szentmihályra és térségébe menekül t b é k é s 
bihari lakosság közül kerültek k i , és álltak be a tiszaeszlári , illetve a szentmihályi sereg
be. A Nyúzó Mihály ezredében szolgáló katona 1708-ben harsányi születésű, de bihar-
nagybajomi lakosnak vallotta magát , korábban (1706 előtt) viszont a belényesi palánkban 
teljesített szolgálatot. Ugyancsak érdekes az 1706-ban még kornádi lakosként nyilvántar
tott Bagi János esete, aki két évre rá már harsányinak vallotta magát . Elképzelhető, hogy 
ők ketten, Szabolcsba menekül t földijeiktől eltérően, a közeli , de biz tonságosabb 
Kornádi hajdúvárost , illetve a belényesi palánkot választották városuk elnéptelenedése
kor. Külön figyelmet érdemel az 1708-ban Károlyi Sándor ezredében regisztrált Újvári 
István vicehadnagy, mivel az 1706-ban még belényesiként elkönyvelt tiszt két évvel ké
sőbb már harsányi születésű és odavaló lakosnak vallotta magát . Újvári ugyanis a 
Kárándy-ezred 1705. szeptember 3-i kimutatása szerint Lévay István vicéje volt. Akkor 
természetesen az ezred még nem tartalmazta a bihari hajdúvárosok seregeit, s a későbbi 
redukciók során Újvári megvál t korábbi alakulatától. így került Károlyi lovasságához, 
ahol külön századba szervezték a beosztás nélküli tiszteket, illetve altiszteket. 1 0 0 

Harsánynál is izgalmasabb Ugra esete. A kis bihari település ugyanis nem szerepel az 
Approbatákban, sőt egyetlen korabeli forrás sem szól arról, hogy bármilyen formában 
hajdúkivál tságban részesült volna. A „Geszti Fekete Króniká"-ban található oklevélmá
solat szerint viszont m é g a Szepesi Kamara is elismerte, hogy a közeli Geszt, Mezőgyán 
és Zsadány helységekkel együtt fegyverrel szolgálták az erdélyi fejedelmeket. Elképzel-

elsö seregben a Bagamérra való Bagaméry János zászlótartó mellett kilenc (!) újfalusi és egy sárándi katona, a 
2. seregben egy-egy félegyházi, kornádi, szalontai és újfalusi, a 4. seregben pedig két újfalusi és egy kispércsi 
katona volt. Elképzelhető, hogy egyik-másikuk a redukciók során került át más seregbe, valószínűbb azonban, 
hogy eredetileg is Kárándy (azaz: Nyíri András) seregébe álltak be, és később is az eredeti egységükben ma
radtak. Külön érdekesség az első században szolgáló újfaluiak viszonylag magas száma. 

1 0 0 Minderre lásd Seres István: Békés megyei katonák az erdélyi és tiszántúli kuruc hadsereg összeírásai
ban (1704, 1706, 1708). In: A Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 28. Békéscsaba, 2006. 199-257. o. 



hetö, hogy Ugra lakosai csupán egyéni nemesí tések vagy b i r tokadományok alapján tar
tottak igényt a kollektív hajdújogokra, vé leményünk szerint azonban nagyobb a valószí
nűsége annak, hogy egy Ugra területén vagy annak közelében megszűnt hajdútelepülés 
lakói költöztek át ide, és a későbbiekben már a jogfolytonosság alapján sorolták a hajdú
városokhoz! A Borovszky-féle Bihar vármegye története szerint p l . egy Ürögd (!) nevű 
község is volt Ugra határában, amely később nyomtalanul e l tűnt . 1 0 1 Károlyi Sándornak a 
bihari hajdúvárosokról készített jegyzete kizárólag az Approbatákban szereplő húsz vá
rost sorolja fel, és egy szót sem ejt p l . a korábban bizonyíthatóan hajdúvárosként funkci
onáló Sarkadról , de a „Geszti Fekete Króniká"-ban szereplő további há rom helységről 
sem emlékezik meg. Mindezek alapján Ugra sem szerepelhetne együtt az Erdélyi Tör
vénytárban szereplő városokkal . Borovszky nyomán hajlunk arra, hogy az időközben el
néptelenedett Ürögd hajdúváros lakossága, vagy annak egy része költözhetet t át Ugrára, 
és ott önálló hajdúközösségként léphetett f e l ! 1 0 2 

Harsányhoz hasonlóan egyébként Ugrat sem említik a Rákóczi korabeli források. K u 
niénak állt katonái sem fordulnak elő a tiszántúli és erdélyi regimentek összeírásaiban. 
Néhány adat viszont arra utal, hogy Ugra lakosai, számos környékbel i település lakossá
gához hasonlóan, a jó l védett sarkadi sáncban húzták meg magukat a szabadságharc fo
lyamán. A sarkadi hajdúk 1706. március 14-i zsoldlistája szerint egy Ugrai Nagy András 
nevű közhajdú a második sereg első t izedében szolgált. Az „Ugra i " mel léknév egyértel
műen a lakóhelyére utalt, és azért toldották oda, hogy a katonát megkülönböz tessék a he
lyi (sarkadi) és az „Okány i " tehát Okányba való Nagy Andrástól . Az 1706. j anuá r 4-i 
összeírásban egyébként mindhárman megkülönbözte tő név nélkül szerepelnek. Egy Baji 
János nevű ugrai lakos 1735-ben négy falubelijével együtt belekeveredett a Rákóczi ne
vében megindítot t t iszántúli parasztfelkelésbe, az ún. Péró- lázadásba is. A Budán tett 
val lomása szerint korábban ő is Sarkadon szolgált, részt vett a feladásban, majd hűséget 
esküdött a c sászá rnak . 1 0 3 Vé leményünk szerint, ha Harsány és Ugra mint önálló települé
sek átmenet i leg el is néptelenedtek a Rákóczi-szabadságharc idején, a berettyóújfalusi 
feljegyzés alapján e lmenekül t lakosságuk volt olyan helyzetben, hogy kollektíven tudja 
képviselni a hajdúvárosokat . Elképzelhető, hogy a rácok többszöri támadását elszenve
dett komádiakhoz hasonlóan, akik Károlyi Sándor parancsára egyedül a „ N e m e s Hajdú
ság" közé mehettek, Harsány és Ugra lakói is egy másik hajdúvárosba húzódtak. Erre 
utalhat, hogy az 1708. évi mustra adatai szerint két harsányi születésű katona (Bíró János 
és Varsóczi János) is Kornádi hajdúváros zsoldosai között szerepel Fábián István seregé
ben. A második tiszántúli mustra során az összeírás kivitelezői korántsem jár tak el olyan 
alapossággal , mint ahogyan két évvel korábban. A katonák származási - és lakóhelyét fir
tató kérdések rubrikái gyakran hiányosak vagy kitöltetlenül maradtak. Vé leményünk sze
rint ezek közöt t egészen biztos, hogy már több harsányi és ugrai katona is lehetett. Va
gyis az 1706. évi ál lapothoz képest a két, akkor még nem szereplő hajdúváros lakosai is 

1 1 „Volt itt még egy Ürögd nevű község is, melynek azonban már egészen nyoma veszett." Bihar várme
gye és Nagyvárad. Magyarország vármegyéi és városai. Szerk. Borovszky Samu. Budapest, é. n. [1901.] 160. o. 

1 0 2 Biharugra történetét kutatva a helység területén nem találtunk Ürögd nevü pusztát vagy határrészt. A 
Borovszky-féle monográfia szerzői feltehetően az ugrai hagyományból értesülhettek róla, hogy a helyi lakos
ságnak valamilyen formában köze lehetett egy, azóta elpusztult Ürögd nevü településhez. 

1 0 3 Minderről a Sarkadi hajdúk című, hamarosan megjelenő monográfiánkban lehet majd bővebben ol
vasni. 



zsoldosokat állíthattak. Ezzel már t izennégyre emelkedik a két lovassereget kiállító haj
dúvárosok száma, s így Fábián István százada is hét város lakosságából kerül k i , miként 
azt Lé vay esetében tapasztalhatjuk. 

A hajdúvárosok tehát 1707 tavaszára már szervezett keretek között állítják fel a 
Kárándy keze alatt szolgáló katonaságukat . A két lovassereg átszervezésével együtt sza
bályozhatták a helységenként i zsoldosállítást, valamint megszabták az egyes városoknak 
a katonaság részére fizetendő zsold összegét. A látványos vál tozások azonban ezzel ko
rántsem fejeződtek be, Károlyi Sándor ugyanekkor elrendelte a férfi lakosság városon
kénti összeírását is. A vezénylő generális május 6-án Debrecenből részletes utasítással 
látta el Bárányi Miklóst a bihari hajdúvárosok összeírására. A 12 pontból álló utasításból 
az első nyolc a következő kérdőpontokat tartalmazta: 

1-2. Minden városban külön kellett összeírni a helyi, és külön a más , elpusztult haj
dúvárosból való gazdákat , ez utóbbiaknál az eredeti lakóhelyüket is fel kellett tüntetni. 

3^4. Hányan szolgálnak személyesen a regimentekben, rajtuk kívül vannak-e zsoldo
sok és mennyien? 

5. Vannak-e olyanok, akik alkalmatlanok a fegyverfogásra, maguk helyett m é g s e m 
állítottak zsoldost? 

6. Hányan tartanak közösen, illetve fejenként zsoldos katonát? 

7. Me ly ik helységből hány fegyveres és fegyvertelen gyalogost tudnának kiállítani? 

8. Nem csak a városi lakosság, hanem a puszták lakosairól is fel kel l tüntetni , hogy 
hányan fogtak fegyvert, illetve mennyien állítottak zsoldost maguk helyett. 

Miután a fentiek alapján végrehajtotta a feladatot, Baranyinak helységenként kellett 
kivonatolnia a végeredményt , s azt pecsétjével hitelesítve a helységnek is át kellett adnia. 
Károlyi figyelmeztette a megbízot tat , hogy be ne csapják, illetve le ne tagadják a gazdá
kat. Ha ilyet tapasztal, külön fel kell tüntetnie. Mive l a városok pusztulása miatt egy-egy 
háznál akár ké t -három „bokor" ember is lehet, fokozottan oda kell figyelnie, s ha külön 
kenyéren vannak, külön gazdaként kell feltüntetni. Ha valaki arra hivatkozik, hogy fel 
van mentve a hadakozás alól, vagy alkalmatlan a szolgálatra, csak akkor fogadja el, ha 
igazolni is tudja. 

A feladatot a hónap végéig kellett elvégeznie Baranyinak, s arra is parancsot kapott, 
hogy az e redményt minél hamarabb juttassa el Károlyi k e z é b e . 1 0 4 A Károlyi család levél
tárában sajnos mindeddig nem talál tunk rá Bárányi je lentésére , a feladatot azonban be
csületesen végrehajtotta, mivel négy nappal a parancs kelte után Baga-mérban Pécsy 
Mihály és Várnay Gáspár belényesi szolgabíró je lenlé tében már le is zárta az ottani ösz-
szeírást, és Károlyi parancsa szerint a pecsétjével hitelesített másolatot átadta az elöljáró
ságnak . 1 0 5 Károlyi egyik feljegyzése szerint, amely a fejedelemhez benyúj tandó tárgy
pontokat tartalmazza, 1707. május 26-án már döntött, hogy a bihari hajdúvárosok kivált-

Károlyi Sándor utasítása Bárányi Miklósnak a bihari hajdúvárosok összeírására. Debrecen, 1707. május 
6. Függelék, 13. sz. dokumentum. 

Ármós Endre: Forgácsok. Tallózások Bagamér 17-19. századi történetéből. Bagaméri Krónika, 3. 
(1997.) 8. o.; Uő: A Rákóczi-szabadságharc Bihar vármegyében, különös tekintettel Érmellékére és a „kis" 
hajdúvárosok, köztük Bagamérra. Bagaméri Krónika, 9. (2003.) 4. o. [Rendkívüli kiadás.] 



ságának megerősí tése érdekében a fejedelemhez fog forduln i . 1 0 6 Ez alapján úgy véljük, a 
felmérés május 26. előtt befejeződött, és akkor már minden összeírás Károlyinál volt. 

Vé leményünk szerint Károlyi intézkedése és a sietve végrehajtott összeírás mögöt t 
már az ónodi országgyűlésre való készülődés állhatott. Bár az országgyűlés végzései kö
zött egy szó sincsen a bihari hajdúk kiváltságáról, ekkor került sor arra, hogy a fejedelem 
végleg rendezze a bihari hajdúk kérdését, s erről június 15-én meg is született a döntés. 
Rákóczi figyelembe vette, hogy már a függetlenségi harc kitörésétől kezdve mellette ha
dakoznak, és hivatkoztak az erdélyi fejedelmektől korábban kapott pr ivi légiumaikra, 
ezért úgy határozott , hogy azokat a legközelebbi erdélyi országgyűlésen kell bemutatni
uk, de addig is felmenti őket a vármegye (Bihar) joghatósága alól a köve tkező feltételek 
mellett: 

1. Amennyi fegyveresük csak van, azokat önálló seregekbe szervezve a fejedelem, i l 
letve az illetékes generális (esetünkben Károlyi Sándor) parancsára késede lem nélkül tar
toznak kiállítani, megfelelő számú szekérrel és el lá tmánnyal együtt. 

2. A hatáskörükbe tartozó bírósági ügyekben saját törvényszékük jogosult eljárni, 
amennyiben viszont nem tudnak döntést hozni, a generális , majd a fejedelem elé kell fel
terjeszteni az esetet. A gyakori bűncse lekmények ügyében ugyancsak az illetékes főpa
rancsnokot kell tájékoztatniuk. A vármegyebel i nemesekkel, illetve azok bir tokán azon
ban nincs joguk eljárni, ha panaszuk van, a vármegyéhez kell fordulniuk keresetükkel . 

3. Földesuruk engedelme nélkül nem fogadhatnak maguk közé jobbágyoka t , akárcsak 
bűncse lekmények elkövetőit vagy a vármegyebel i gazembereket. 

4. Az erdélyi fejedelmek által adott privi légiumaikat kötelesek bemutatni az erdélyi 
országgyűlésen, ellenben a jelenlegi határozat, illetve a korábbi kivál tságok is érvényü
ketveszt ik . 1 0 7 

Mint láttuk, a határozat bevezetőjéből, valamint az utosó pontból egyérte lmű, hogy 
Rákóczi a hajdúvárosok jogait csak előzetesen rendezte, annak véglegesí tésére a legkö
zelebbi erdélyi országgyűlést je löl te k i , amennyiben a városok bizonyítani tudják kivált
ságaikat. Ezt támasztja alá, hogy a fogalmazvány mellé utólag még azt is odaírták, hogy 
ebben a formában nem is került sor annak hivatalos kibocsátására, csupán Bihar vá rme
gyét értesítették róla. Tudjuk, hogy az 1707 kora tavaszán megtartott marosvásárhelyi 
országgyűlést követően, az erdélyi hadihelyzet megvál tozása folytán a fejedelemség te
rületén már nem került sor a rendek összehívására. Ennek ellenére Rákóczi határozata 
mégis joge rő re emelkedett, mivel a következő év nyaráról rendelkezésünkre álló forrá
sok a bihari hajdúvárosok új helyzetéről adnak hírt. Augusztus l - jén Károlyi Sándor tu
datta Bihar vármegyével , hogy Nánás i Jakabot, a Szemere László parancsnoksága alatt 
levő szabolcsi hajdúezred hadbíráját nevezte k i a bihari hajdúvárosok vicekapi tányává. 
A levél így kezdődik: 

„Emlékezhet ik reá az Tekintetes Nemes Vármegye , miként maga g rémiumában lévő 
Hajdú Várossok ő Felsége kegyelmes decretuma [rendelete] szerint sequestrál tat tván 
[kivétetvén], a mint a tavallyi ónodi gyüllésben lött confirmátió [megerősí tés] is subse-

1 0 6 „Bihar Vármegyei hajdúk privilegiumjának confírmatiojárul." MOL P 396. 1. Ser. I . Irreg. („Anno 
1707. die 26. Maji. Kegyelmes Urunkal conferalandó dolgok.") 

107 Függelék, 15. sz. dokumentum. 



quálta [következtet te] , tarn in oeconomicis, politicis, quam in juridicis [mind gazdasági
lag, politikailag, mind jogszolgála t szerint] a Nemes Vármegye jurisdict iója [joghatósá
ga] alól kivétettek; ő Felsége kegyelmes rendelése szerint kapitányul adat tván Nemzetes 
Vitézlő Kárándi Mihál ly Colonellus Uram nekiek. . ." 1 0 8 

Károlyi szerint tehát a fejedelem valóban kivette a hajdúvárosokat a vá rmegye jogha
tósága alól, és a fejedelmi rendelet megerősí tésére az ónodi országgyűlés idején került 
sor. A hajdúvárosok tehát 1707 tavaszán és kora nyarán Károlyi Sándor irányítása alatt 
tudatosan készültek fel az eseményre , és a helységenkénti összeírás elkészültét követően 
küldöttségük személyesen is megjelent Ónodon, ahol Rákóczi véglegesen megerősí te t te 
korábbi jogaikat. Ez lehetett tehát a négy évig tartó folyamat utolsó, befejező szakasza, 
és ezzel - legalábbis a szabadságharc alatt - végleg lezárult a bihari hajdúvárosoknak az 
elveszett pr ivi légiumaikért folytatott harca. 

A bihari hajdúvárosok az ónodi országgyűlés után 

Mint fentebb már említettük, Kárándy Mihály 1708. április 23-án számolt be Ká
rolyinak, hogy mióta a keze alatt levő bihari hajdúvárosokat kivették a vármegye jogha
tósága alól, folyamatosan próbált szert tenni egy vicekapitányi helytartóra, aki helyette a 
városok ügyes-bajos dolgait és a törvénykezést intézné. Úgy véli , hogy Nánási Jakab, 
Szemere László hajdúvárosi lovasezredének hadbirája alkalmas lenne a feladat ellátásá
ra. A hivatalt fel is ajánlotta neki, és úgy látja, hogy az Nánás inak sincs el lenére, ezért 
kéri Károlyit , hogy erősítse meg a döntését. A generális rendeletének bi r tokában Nánási 
is könnyebben és hathatósabban tudná intézni a városok külső és belső ügye i t . 1 0 9 Károlyi 
valóban jóváhagy ta Kárándy döntését, és május 19-én meg is parancsolta Nánás inak, 
hogy induljon el Bihar vármegyébe . Nánási a kapott parancsot bemutatta parancsnoká
nak, Szemere azonban m é g jún ius 11-ig sem adott engedélyt az el távozásra. A két tiszt 
között már régebbi keletű nézeteltérés volt, és úgy tűnik, hogy Nánás i nem volt megelé
gedve az eredben betöltött posztjával. Szemere már az ősszel a lajb kompánia főhad-
nagyságát akarta rábízni, azt viszont Nánási nem vállalta. Most viszont ugyanazt a tisztet 
akarja rábízni az ezredben, mint Kárándy! Mindeközben Nánási Károlyi mel lé szeretett 
volna menni . " 0 Július 2-án még mindig a korábbi patthelyzet állt fenn Szemere és 
Nánási között . M i v e l a br igadéros továbbra is akadályozza Nánási kilépését az ezred kö
telékéből, az egyre jobban szeretett volna Károlyi környezetébe kerülni , és Derecskéről 
(!) írott levelében ismét ez irányú kéréssel folyamodott a generá l i shoz . 1 1 1 Július 22-án az 
apahidai táborból Károlyi már határozott parancsot adott Nánás inak , hogy foglalja el a 
kijelölt hivatalt. Nánás i augusztus 6-án válaszolt, hogy az utasítás szerint rögtön elindul 
a bihari hajdúvárosok k ö z é . 1 1 2 Károlyi egyébként az apahidi táborban, augusztus l-jén 
állíttatta k i Nánás i Jakab számára a Bihar vármegyei hajdúvárosok élére vicekapitányi 

108 
„Eodem et ibidem. Nemes Bihar Vármegyének ugyanazon Nánási Jakab Hajdú Várossiak Vice Kapi

tányságban való installátiójárul, ez szerint." Bánkúti 1985. 313. o. (548. sz.) 
1 0 9 Kárándy Mihály levele Károlyi Sándornak. Püspöki tábor, 1708. április 23. MOL P 396. 1. Ser. I . Irreg. 
1 1 0 Nánási Jakab levele Károlyi Sándornak. Hatvani mező, 1708. június 11. Uo. Irreg. 
1 1 1 Nánási Jakab levele Károlyi Sándornak. Derecske, 1708. július 2. Uo. Irreg. 

Nánási Jakab levele Károlyi Sándornak. Tokaj, 1708. augusztus 6. Eredeti. Uo. Irreg. 



helytartóvá való kinevezését . A dekrétumban a Kárándy levelében írtakkal magyarázza 
meg Nánás i kinevezését , mivel a főkapitánynak katonáskodás mellett nincsen ideje a vá
rosok ügyeivel és irányításával foglalkoznia. Mive l a v icekapi tányok kinevezése a min
denkori parancsnokló generál isok hatáskörébe tartozik, élve a ráruházott hatalommal 
Nánási t teszi meg Kárándy helyettesének, és elrendeli, hogy a hajdúvárosok lakossága 
fogadja el őt fe l jebbvalójának." 3 Ugyanaznap Károlyi Bihar vármegyét is értesítette a 
határozatáról , nagyjából a Nánási dekrétumában írtakkal azonos tar talommal." 4 

Augusztus 2-án a hajdúvárosok közössége Berettyóújfaluból panaszkodott Károlyi
nak. Elkeseredésük oka Palocsay György brigadérosnak, a váradi os t romzár parancsno
kának a ha ta lmaskodása volt . Palocsay ugyanis erejükön felül való szolgálatokkal terheli 
őket. A blokádba a m ú g y is je lentős számú „hetelő" szekeret kell küldeniük, most pedig 
Palocsay postakocsit is követel tőlük, s emellett hetente számos lakosukat a b lokádba 
kell küldeniük és a kuruc katonaság számára ugyancsak hetente kenyeret és vágómarhát 
kell szállí taniuk. Gyanújuk szerint a vármegye is kihasználja helyzetüket , és az ő 
„het iszeres" szekereiket valójában a sajátjaival váltja fel. Rhédey Á d á m fizetőmester is 
kvantumot vetett k i rájuk, s nem tudják, hogy kinek a parancsából , hová, és mekkora 
mennyiséget k ívánnak t ő l ü k . " 5 Minden bizonnyal a panaszlevél mellékel te volt a követ
kező két oklevél is. Palocsay júl ius 21-én valóban megparancsolta a hajdúvárosoknak, 
hogy azon túl heti vál tásokkal á l landóan egy postakocsit kell tartaniuk három erős lóval. 
A parancsot azonnal végre kell hajtaniuk, de addig is visszatartja a táborban levő 
derecskéi kocsit. Korábban egyébként a vármegye postakocsija volt a táborban, most 
másként határozott , mivel a vármegye részéről ezután egy lovas postás lesz mellette." 6 

Rendelkezésünkre áll az os t romzárba kívántató szekerek, sánceszközök és munkások 
kimutatása is. Eszerint Bihar vármegyének a váradi os t romzárba 150 szekeret, 300 ásó
val, kapával és fejszével ellátott gyalogszeres embert, valamint 250 ásót, kapát és fejszét, 
Debrecen városának pedig 50 szekeret, 100 gyalogszeres embert és 150 munkaeszköz t 
kellett szolgáltatnia. Az „Apró Hajdú Városok"-ra ugyanekkor 30 szekeret és 20 gyalog
szeres embert szabtak k i . " 7 

Károlyi a levél és a mellékletek vételét követően rögtön utasította Sztojka László ke
rületi commissariust Palocsay követeléseinek kivizsgálására. Palocsay ugyanis Károlyi 

„Nemzetes Vitézlő Nánási Jakab, Nemes Bihar Vármegyei Hajdú Várassok Locumtenens Vice Kapi
tányságárul való collátiója." Károlyi Sándor kinevezése Nánási Jakab számára. Apahidai tábor, 1708. augusz
tus 1. Bánkúti 1985. 312-313. o. (547. sz.) 

1 1 4 „Eodem et ibidem. Nemes Bihar Vármegyének ugyanazon Nánási Jakab Hajdú Várossiak Vice Kapi
tányságban való installátiójárul, ez szerint." Uo. 313. o. (548. sz.) A Károlyi utasításait tartalmazó másolati 
könyvben még két további instructio is a bihari hajdúvárosokkal foglalkozik. A Bihar vármegyéhez írott levél
hez hasonlóan ezeket sem datálták, csak a latin formula - „eodem et ibidem" (ugyanakkor és ugyanott) - utal 
arra, hogy augusztus l-jén készültek. Néhány újabban előkerült korabeli irat alapján azonban mindkettőt ké
sőbbre kell datálnunk. 

1 1 5 A Bihar vármegyei apró hajdúvárosok levele Károlyi Sándornak. Berettyóújfalu, 1708. augusztus 2. Az 
irat eredetijéről készült xerox-másolat. T M L X X X I . 10. Esze-hagyaték. Eredeti jelzete: MOL P 396. 1. Ser. I . 
1708. augusztus. Fasc. 1. A. № . 8. 

1 , 6 Palocsay György levele a Bihar vármegyei hajdúvárosoknak. Váradi blokád, 1708. július 21. (Eredeti.) 
MOLP 396. 1. Ser. 1. Irreg. 
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szerint is jogtalanul terheli követelésekkel a hajdúvárosokat. Felhívja Sztojka figyelmét, 
hogy a fejedelem döntése alapján a régi pr ivi légiumuk szerint j og i , gazdasági és katonai 
szempontból egyaránt függetlenedtek a vármegyétől , és ezután a frissen kinevezett vice
kapi tányukhoz, Nánás i Jakabhoz kell fordulnia, tőle fog választ kapni . 1 1 8 

Nánási azonban nem sokáig maradt a bihari hajdúvárosok vicekapi tánya. Károlyi 
Sándor ugyanis alig egy hónapon belül visszavonta a kinevezést . Ennek oka elsősorban 
az „öreg" hajdúvárosok többszöri kérelme volt. Ugyanakkor maga Nánás i is nagyobb 
kedvet érzett arra, hogy a saját szülőföldjén viselje a ráruházott tisztet. Károlyi alapos 
megfontolás után tehát úgy döntött, hogy a bihari hajdúvárosok éléről visszalépteti , és 
szeptember 2-án Nagykáro lyban kelt dekrétumával véglegesen kinevezte a szabolcsi 
hajdúvárosok „ locumtenens vice kapi tányává". A kinevezést október 11-én olvasták fel a 
hajdúvárosok Rácböszörménybe összehívott közgyűlésén, ahol a beiktatás mellett az új 
vicekapitány javadalmazásáró l is döntö t tek . 1 1 9 

Augusztus folyamán egyébként a hajdúvárosok egy másik levelet is írtak Károlyinak. 
Ezt ugyan nem ismerjük, viszont rendelkezésünkre áll Károlyi utasítása, valamint a sza
bolcsi hajdúvárosok Károlyinak írt mentegetőző levele. A bihariak nehezményezték , 
hogy a szoboszlaiak pr ivi légiumuk ellenére a gáttól vámadás ra akarják kényszerí teni 
őket. Ezért Károlyi utasította Gyulay Ferenc generális auditort, hogy hadbírói t isztsége 
szerint menjen el Szoboszlóra, és miután törvényesen kivizsgálta az ügyet, rendezze a v i 
tás ké rdés t . 1 2 0 A nyolc hajdúváros Szoboszlón, augusztus 21-én megtartott gyűléséről 
számolt be Gyulay vizsgálatáról . Levelükből kiderül, hogy a szoboszlaiaknak a szom
szédos Kaba lakosságával támadt perpatvaruk a vámszedés kapcsán. A hajdúvárosok ké
szek törvény elé vinni az ügyet , mivel szerintük a kabaiak nem tudnak felmutatni egye
bet, a fejedelem Tokajban kelt privi légiumát hangoztatják, de azt azóta sem pub
likáltának. 1 2 1 

Arról nincsen tudomásunk, hogy valaha betöltötték volna Nánási helyét. Ebben leg
feljebb Kárándy Mihá ly leveleinek módszeres összegyűjtése után alkothatunk véle
ményt . Azt azonban már most megállapíthatjuk, hogy a bihari hajdúvárosok jogainak 
rendezése egy közel öt éven át tartó folyamat e redménye volt. Kezdődöt t ez a fejedelem 
tokaji szabadalomlevelével , de újabb előrelépésre csak Károlyi Sándor 1705. június 10-i 
levelét követően kerülhetett sor. A szabadságharc elején Rákóczi feltehetően több, kü
lönböző pátenst is kiadhatott a korábban kiváltságolt te lepülések - hajdúvárosok, kuriális 
helységek, mezővárosok stb. - részére, 1706. február 19. előtt viszont már az összes b i 
hari hajdúváros részesült a fejedelem kegyelmében, amikor kivette őket a vá rmegye jog 
hatósága alól. Ez lehetett a második döntő lépés, amikor a hajdúvárosok már valóban 
szoros közösséggé válhattak. Ezután következnek az 1707 tavaszán lezajlott események, 

1 1 8 „Eodem et ibidem. Sztojka László Disrictuális Commissárius Uramnak." Károlyi Sándor utasítás 
Sztojka László kerületi commissariusnak. Apahida, 1807. augusztus 1. Bánkúti 1985. 313-314. o. (549. sz.) 

1 1 9 Nyakas Miklós: Hajdúkerületi statútumok. 1696/8-1844. Hajdúböszörmény, 2003. (Studia Oppidorum 
Haidonicalium, X.) 46. o. 

1 2 0 „Eodem et ibidem. Nemzetes Vitézlő Gyulai Ferenc Locumtene[n]s Generális Auditor Uramnak Nemes 
Bihar Vármegyei és Hajdú Városiak dolgában a szoboszlai gát iránt." Bánkúti 1985. 314. o. (550. sz.) 

1 2 1 A nyolc hajdúváros levele Károlyi Sándornak. Hajdúszoboszló, 1708. augusztus 21. Az irat eredetijéről 
készült xerox-másolat. T M L X X X I . 10. Esze-hagyaték. Eredeti jelzete: MOL P 396. 1. Ser. I . 1708 augusztus. 
Fasc. 2. B. № . 23. 



amelyek e redményeképpen már valóban a „régi" szabadságuk bir tokába kerültek. Talán 
nem já runk messze az igazságtól , ha úgy véljük, hogy ekkortájt következet t be Kárándy 
Mihály főkapitányi k inevezése is a hajdúvárosok élére. 

Dolgozatunk elején bővebben szóltunk az Approbatákból kimaradt hajdúvárosokról . 
Úgy tűnik, hogy Ugra kivételével ezek a települések a későbbiek során sem szerepelnek 
a bihari hajdúvárosok között . Külön k i kell térnünk Gáborján városára. 1704 elején a 
fegyvert fogott 12 gáborjáni lakos Bercsényi Miklós Bay László kapi tány parancsnoksá
ga alatt álló lovasezredének Pap Mihály főhadnagy keze alatti seregébe állt be. Később 
Pap Mihály százada is N y ú z ó Mihály ezredébe került, ezért nem véletlen, hogy az alaku
lat 1706. évi összeírásában még mindig hat gáborjáni vitéz szolgált N y ú z ó ezredének 4. 
seregében. A bihari hajdúvárosokról fennmaradt korabeli források említést sem tesznek 
Gáborjánról , s mivel lakosai a Kárándy-ezred hatodik és hetedik seregében sincsenek 
feltüntetve, nem is tartoztak a hajdúvárosokhoz. Hasonló helyzet áll fenn Báránd eseté
ben is. A bárándiak a szabadságharc elején összesen 19-en ugyancsak Pap Mihá ly fő
hadnagy seregébe áll tak be, és 1706-ban még mindig tizenöt fő volt N y ú z ó Mihály ezre
dének említett 4. seregében. Érdekes , hogy akkori főhadnagyukat , a feltehetően 
Törökországból hazatért Nagy Miklóst ugyancsak bárándiként regisztrál ták az összeírok. 

Gáborján és Báránd esetétől lényegesen eltér a sarkadi hajdúk helyzete. Miután meg
erősítették elhagyatott várukat , a szabadságharc végéig ők látták el a térség legfőbb vé
delmét. Korábbi pr iv i légiumuk visszaadásáról nem tudunk, s az egész függetlenségi harc 
alatt mindössze két olyan esetet ismerünk, amikor hivatkozás történt a város korábbi 
szabadalmaira. 1705 őszén régi szabadságuk helyreállí tásáért a fejedelemhez folyamod
tak, és azt kérték, hogy mások jobbágyai t is megtarthassák. Rákóczi nem adott választ a 
kérvényre, mivel azt „Rádai Uram"-hoz, minden bizonnyal Ráday Pál fejedelmi titkár
hoz továbbí to t ták . 1 2 2 

Mint fentebb láttuk, Rákóczi ez idő tájt még a bihari hajdúvárosok kollektív jogaival 
sem foglalkozott é rdemben, és a sarkadiak ügyének rendezésére is legfeljebb a későbbi
ekben, talán éppen 1707-ben kerülhetett sor. Az 1711. j anuár 10-én Nagyváradon meg
kötött kapitulációs szerződésük második pontjában a következőt kérték Löwenburg 
nagyváradi parancsnoktól : „előbbeni szabadságunkba, mellyben az Atyáink eő Felsige 
hűsége alatt él tének, conservál tassunk." Löwenburg azt válaszolta, hogy ő nem ismeri a 
sarkadiak korábbi szabadságát , arról csak a leendő országgyűlés és az ura lkodó dönthet, 
viszont személy szerint kész az uralkodónál közbenjárni az é r d e k ü k b e n . 1 2 3 

Összegzés 

Rákóczi 1703-1707 között há rom lépésben foglalkozott a bihari hajdúvárosok el
vesztettjogainak a visszaadásával . Először korábbi pr ivi légiumukat tekintetbe véve 1703 
ok tóber -decemberében a vám- és harmincadfizetés alól kaptak mentességet , valamint 
Rákóczi kötelezte őket a hadrakelésre , amely ér te lmében az élükre külön főkapitányt is 

MOL G 19. I I . 2. i . Prot. Inst. № . 185. A folyamodvány iktatását nem datálták, az  ugyanekkor birtok
adományt kérő Szabó Sándor sarkadi kapitány részére kiadott adománylevél fogalmazványa szerint mindkét 
kérvény 1705. szeptember 15. előtt érkezett be a fejedelmi kancelláriára. 

1 2 3 Márki 1924,55. o. 



kinevezett. Ugyanakkor a hajdúvárosok közössége továbbra is megmaradt a vármegye 
függőségében, ami még évekig tartó viszályt idézett elő a két fél között . 1705 nyarán 
Károlyi Sándor tiszántúli vezénylő generális szorgalmazta Rákóczinál , hogy rendezzék a 
városok helyzetét , amelyre az elkövetkező hónapokban sor is került, mivel 1706 február
j ában már maga Károlyi is kimondta, hogy a fejedelem korábban kivette őket a várme
gye jogha tósága alól. M é g ebben az évben a hajdúvárosi katonaság helyzete is napirend
re került. Az addig önál lóan, illetve a váradi ostromzár parancsnoka által irányított 
alakulat lovassága Kárándy Mihály ezredébe került, ahol még jú l iu s - augusz tus folyamán 
nagyarányú átszervezésen estek át. Hamarosan az egyes városok zsoldosáll í tási kötele
zettségét is szabályozták. Az ónodi országgyűlés előestéjén a Károlyi parancsára kikül
dött biztos összeírta a városok férfilakosságát, az országgyűlésen pedig Rákóczi végle
gesen is megerősí te t t a bihariak szabadságjogait , s ezzel ők is bekerül tek az addigra már 
rendezett státuszú hajdúkerületek (Sa jó-Hernád melléki és a szabolcsi „öreg" hajdúvá
rosok) közé. Fel tehetően ekkoriban kerülhetett sor a bihari hajdúvárosoktól elkülönülten 
fennálló sarkadi hajdúság jogainak rendezésére is. 



FÜGGELÉK 

I R A T O K A B I H A R I H A J D Ú V Á R O S O K T Ö R T É N E T É H E Z , 1 7 0 3 - 1 7 0 7 1 

1. 
//. Rákóczi Ferenc utasítása Palugyai Lénárd debreceni harmincadosnak 

Tokaj, dátum nélkül.125 

Egregio Leonarto Palugyai Triccsimatori Debreczinensi 
Bihar Vármegyebeli hajdú Várasiak magok majorságabeli marha, búza és egyéb javaikat ugyan 

magok szükségének tellyesítésére és nem a fegyverkezés gyakorlásáért akarván pénzé tenni és el
adni, mint hogy azon helyeA:[?]«ek privilégiuma szerint is a fellyeb meg nevezett jóktul nemű 
hanninczadi fizetést nem illik, hogy inincurrallyának. Ehezképest hűségednek serio parancsollyuk 
praemisso in Casu, ha mikor említett Nemes Varmegyebeli lakosok eladásra való akár melly ma-
jorságbeli javaikat azon harminczadra viszik, mindennemő harminczadi onusoktul szabadossan 
bocsássa és bocsáttassa, külömben se cselekedgyenek. Datwm. Tokaj. 

2. 
II. Rákóczi Ferenc utasítási tervezete Mónay Pál és Reviczky Mátyás részére 

a bihari hajdúvárosok hadba állítására. 
Hely és dátum nélkül.'26 

Mónai Pálnak és Reviczki Mátyásnak Instructio. 

1. Mennyének az Bihar Vánnegyei Hajdú Városokra. 
2. Ott mindeneket, a kik alkalmatosok, az hadakozásra conscribállyanak. 
3. A gyalogságot a Váradi Szánczban küldgyék, a lovast penig táborunkban. 
4. Mindenekrül bennünket informállyanak. 
Ugyan ide Patens. 

3 . 

II. Rákóczi Ferenc utasítása Mónay Pál és Reviczky Mátyás részére 
a bihari hajdúvárosok hadba állítására. 

Hely és dátum nélkül.127 

Instrucito 
Pro Egregio Paulo Monai ct Reviczki Oppidomm Hajdonicalium in Inclyto Com/tatu 

Bihar/e/ш existen/w ordinaris conscriptoribus. 
1. Mennyének el Neme.? Bihar Vármegyében levő Hajdú Városokra. 
2. Oda menvén mindeneket, a kik alkalmatosok az hadakozásra, conscribállyanak. 
3. A gyalogságot (a kiknek jó készületek van, a kiknek penig nem volna, vélek szereztetvén) a 

Váradi Szánczban küldgyék, a lovasokat penig hozzánk, táborunkban. 

Alábbiakban a bihari hajdúvárosok 1703-1707. közötti történetével kapcsolatos legfontosabb forrásokat 
közöljük. Az iratokat betűhív átírásban adjuk meg, a felesleges nagybetűket elhagytuk, az ékezeteket a mai he
lyesíráshoz igazítottuk. 

1 2 5 A két legközelebbi dátum (fol. 12v., 17 v) alapján 1703. október 20-24. között keletkezhetett. (Egykorú 
fogalmazvány. Lelőhelye: OSzK Kt. Fol. Hung. 978. Prot. Exp. fol. 16v 

1 2 6 Egykorú fogalmazvány. Lelőhelye: MOL G 19. II . 3. h. Prot. Rák. I I . fol. 139. 
1 27 

Egykorú fogalmazvány. Uo. fol. 141. 



4. Mindenekrül hiteles Regestrum vagy Documentum által bennünket informállyanak, reportál-
ván azon conseriptiónak tenorát. 

4. 
//. Rákóczi Ferenc pátense a bihari hajdúvárosok részére. 

Hely és dátum nélkül.128 

Hogy a Nemes ország közönséges kívántató szolgálattya, annyivalis inkáb job móddal és kö
zönséges concursussal mehessen véghez és egyszersmind tudhassuk azon Hajdú Városiak iránt is 
erejekhez képest az Haza szolgálattyában dispositiókat tennünk, 1 2 9 azon Nemes Bihar Vármegyé
ben levő Hajdú Városiak conseriptiójokra, és egyéb iránt is instructiójokban adatott dolgoknak 
véghez vitelére parancsollyuk azért Hadi Tiszteinknek s alattok valóknak, úgy а fen említett Bihar 
Vánnegyebeli híveinknek, tudván és ismervén említett híveinket tőlünk a végre oda küldetett és 
bocsátatott conseriptoroknak lenni, levén illendő gazdálkodással, és egyéb iránt is kívántató 
assistentiával, valamint az Haza szolgálattyának promotiójára parancsolnak, aszt hazájukhoz s 
hozzánk való szeretetekbül és kötelességekbül kész engedelmességei véghez vinni s meg csele
kedni semmiképen el ne mulassák. 

Praemissa Un/versit et Singulis militiae nostro signanrer vero Oppidorum Hajdonicalium in 
Inclyto Com/tatu Biharién?/ existen/w et habitorum Officialibus caeterisque Incolis, ac aliis 
quorum interest vei intererit praesen/es hascae visur/í lecturá et legi auditum etc. 

5. 
//. Rákóczi Ferenc főkapitányi kinevező levele Szunyogh György részére. 

Hely és dátum nélkül.130 

Szúnyog György Uram 

Minthogy Nemzetes és Vitézlő Szúnyog György hívünket, Kegyelmesen praeficiáltuk, Nemes 
Bihar Vármegyében levő Hajdú Városi mind lovas, mind pedig gyalog, Nemes Szabolcz Várme
gyeben penig az Hét Hajdú Városokbúi, úgy Kalló, Téglás, Újfalu 1 3 1 féle gyalog 1 3 2 Hadainknak 
directiojára F ő 1 3 3 Kapitánynak. 

Parancsollyuk azért a meg nevezett Hajdú Városok és Helységekbeli 1 3 4 lovas é s 1 3 5 gyalog Ha
dainknak, hogy tudván és látván említett Hívünk iránt való illy Kegyelmes Resolutionkot, ismerjék 
elejékben 1 3 6 é s 1 3 7 directiojokra állítatott Kapitány Hívünknek lenni, és illendő készületit megad
ván 1 3 8 valamit a Nemes Ország kívántató szolgálattyának promotiojára parancsol, aszt minden 

128 
Egykorú fogalmazvány. Uo. fol. 140. 

1 2 9 és közönséges concursussal mehessen véghez és egyszersmind tudhassuk azon Hajdú Városiak iránt is 
erejekhez képest az Haza szolgálattyában dispositiókat tennünk; utólagos betoldás 

1 3 0 Lelőhelye: MOL G 19. I I . 3. h. Prot. Rák. I I . fol. 141-142. (Egykorú fogalmazvány.) Kiadása: Seres 
2007.50-51. o. 

1 3 1 Sic! Egyértelmű elírás Újváros (Balmazújváros) helyett. 
132 

mind lovas, mind pedig gyalog, Nemes Szabolcz Vármegyében penig az Hét Hajdú Városokbúi, úgy 
Kalló, Téglás, Újfalu féle gyalog; utólagos betoldás 

1 3 3 Ez a szó utólag lett beírva. 
1 3 4 Ez a két szó utólagos betoldás. 
1 3 5 Ez a két szó utólag lett beírva. 
1 3 6 Utólag kihúzva: állítatott. 
137 

Ez a szó utólag lett beírva. 
illendő készületit megadván; utólagos betoldás a bal lapszélen 



készségei, illendő függéssel és engedelmességei véghez vinni s meg cselekedni semmi képen el ne 
mulassák. Külömben, ha kik cselekesznek, érdemlett annimadversiankat és büntetésünket semi ké
pen el nem kerülik. Datum. 

Praemissa. Um'versis et Singulis et signanter militiae nos/rae tarn equestris quam 1 3 9 pedestris 
ordinis ex Inclyto Com/tatu Bihariens; Oppidis Haidonicalibus existen//s ex Inclyto vero Com/tatu 
Szabolcsiensi ut locis Kalló, Teglas, Újfalu, etc. 4 0 officialibus caeterisqwe gregari/s praesens 
hasce visum lecturá etc. 

6 . 

Károlyi Sándor levele II. Rákóczi Ferencnek. 
Gyulai tábor, 1705. június 10. 41 

Méltóságos Fejedelem, nagy jó Kegyelmes Uram! 

Nemes Bihar Vármegyei Hajdú Városiak lévén nálam, panaszolkodtak, hogy Nagyságod ke
gyelmes resolutioja szerint még nem lévén ki adva donatiojok; az Nemes Vármegyétül szekerezés-
sel, s minden rendbéli egyéb onussokkal terheltetnek, holott elejitül fogva az fen álló hadban 
continuussok voltak, s sokan közzülök életeket is az Haza szabadságáért letették, mind leg 
közzeleb a' Bihari Sáncz felverése alkalmatosságával. Ha Nagyságod kegyelmes gratiaja járul 
hozzájok, azon formában lesznek-é, mind az töb Hajdú Várások, hogy tudhassam az dolgot alkal
maztatni, alázatossan elvárom Nagyságod kegyelmes parancsolattyát. 

Ezen helységeknek specificatióját Nagyságodnak praesentibus alázatossan transmittálom, és 
noha eleitül fogva fegyverben voltak, de legfellyeb is három seregnél töb acru nincsen közzülök, 
ha Nagyságodnak csekély opiniom teczenék, talám job volna meg határozni, mennyi számú lovat 
állícsanak, kirül mitt méltóztatik Nagyságod resolválni, alázatossan elvárom. Ajánlván ezzel 
Nagyságod kegyelmes gratiájába alázatossan magamat, maradok 

Nagyságoának 
alázatos szolgája: 

Károlyi Sándor 
Gyula alatt lévő táborban, 
10. Junii 1705. 

[Külső címzés:] Méltóságos Erdélyi Fejedelem Felső Vadászy Rákóczy Ferencz nagy jó Ke
gyelmes Uramnak eő Nagyságának. Egeméi levő tábor. (Gyűrűpecsét.) 

[Kancelláriai jegyzetek a levél bal lapszélén:] Bihar Vármegyei Hajdúságnak nem lévén dona-
tiója, a' Nemes Vármegyétül mindennel terheltetnek, elvárja Nagyságod parancsolattyát irántok. 

Három seregnél töb közzülök nincs, bizonyos számban megalkunni vélek. 

tam equestris qua[m]; utólagos betoldás 
1 4 0 ex Inclyto vero Comitatu Szabolcsiensi ut locis Kalló, Teglas, Újfalu, etc.: utólagos betoldás a lap alján 
1 4 1 Lelőhelye: MOL G 26. IV. 2. a. (Eredeti.) Korábban kiadta a kancelláriai bejegyzések nélkül Veress 

Endre: Gyula város oklevéltára (1313-1800-ig). Budapest, 1938. 470. o. Uo. számozatlan oldalon a levél első 
oldalának facsimiléje. 



A Bihar vármegyei hajdúvárosok folyamodványa II. Rákóczi Ferenchez. 
Hely és dátum nélkül [Vác, 1705. július 12. előttj.142 

Nemes Bihar Vármegyei hajdússág alítván, hogy valami privilégiuma lenne, a mellyet pradu-
cál is , 1 4 3 instál, eximáltattnék a vármegye közül sok szolgálattyokra nézve is. Ez iránt penig már 
egyszer Nagyságod elöt könyörögvén, infonnatióra bocsáttattot dolgok, de Vice Ispány Uram 
semmit sem felelt. 

2. A hadakban lévén, magok interteneályák magokot, mégis szedik rajtok az impositiót. 

[Válasz:] Comissióban abrogaltassék, és a közjóban [...jjanak. 1 4 4 

8 . 

Bihar vármegye levele II. Rákóczi Ferenchez. 
Hely és dátum nélkül.145 

Nemes Bihor Vármegyében lévő Hajdú Városiak Kegyelmes Urunk eő Felsége eleiben adat 
helytelen Quaerelájokra tett alázatos replicája a' megh nevezett Nemes Vármegyének. 

Ad lmum. Recognoscállya a' Nemes Vármegye, hogy a' Felséged vezérsége alat kezdődőt ha
dakozásokban, a' Hajdú Városiak közül is felessen hullottanak el, de nem csak az Hajdú Városiak 
fegyverkeznek és hadakoznak Felséged hűségében ezen Nemes Vármegyébül, hanem az egész 
Nemességh úgy fel költ, hogy csak mi számmal sem maradtunk, a' parasztságh hasonlóképpen 
akár mely kicsin helységbül is nagy számban fegyvert kötött, s actu most is hadakozik, úgy hogy 
a' kik már ezen Vármegye lakosai közül elestének az ellenség fegyvere által, 3000. számnál töb. A 
kik pedigh eddig reguláris ezerekben nem attuk magunkat, mind Nemes, Nemtelen, valamikor a' 
szükségh kívánnya, az ezen nyomorult földön levő commendók parancsollyák, magunk személyé
ben, s nem úgy mint ők, soldosaik által viritini felkelünk, fegyverben öltözünk, s a' kitül, mint le
het, oda megyünk, az hová kívántatik, s közeleb ma is az Váradi Bloquádában feles gyalogságunk 
vagyon, alkalmas időtűi fogva. Arra nézve az hová kívántatik s magunk élésén, és sóid nélkül, s 
közeleb ma is az Váradi Bloquádában feles gyalogságunk vagyon, alkalmas időtül fogva. Arra 
nézve azért, hogy az eő Insurectiojok ez iránt valamit suffragálhasson, s a' tereh viselésektől eőket 
immunitálhassa, nem láthattyuk, miért, és mint lehessen. 

Secundo. A Nemes Vármegye Privilegiumiban, hogy háborgatná, nem való, a' mint nékik ki 
adott Nemes Vármegye resolutiójábul, ha producállyák, ezen panaszok igazságtalansága megvilá
gosodik. Hanem a praecitált Felséged kegyelmes parancsolattyábul Eger alat, a Méltóságos 
Consiliumnak Determinatiojának, és Nemes Erdély Országa constitutioinak, mellyek vadnak Tit. 
86. Articulus 2., inhaereálván maga jurisdictioját, az Appellatiok iránt manuteállya s vigyáz 
törvéntételeikre; Mint hogy sok criminalis dolgokat, s halálos állapatokat, megh eset az közöttök, 
hogy pénzel bűntettének, kit hogy szem bé hunyva nézzük, lelkünk ismereti ellen nem lehet. 

Tertio. Szomorúan hallyuk azon vádott, hogy az Nemes Vármegye Tisztei őket opprimálnák; 
mellyet alázatossan instálunk Felséged előt, méltóztassék kegyeimessen megh engedni, törvénnyel 
had kereshessünk. Hogy penigh közülök egy megh veretet, így esett: Midőn az Ellenségnek 

Lelőhelye: MOL G 19. I I . 2. i . Prot. Inst. № . 50. - A  fejedelemhez írott folyamodványok keltéről, illet
ve azok beterjesztésének idejéről az iktatókönyvek csak elvétve tartalmaznak adatokat. A most közölt kérvényt 
is tartalmazó kötet első oldalán található feljegyzés szerint a felsoroltakat 1705. július 17-én Bulyovszky Dáni
el fejedelmi titkár terjesztette a fejedelem elé. Mivel azonban a 81. sz. folyamodvány felett a „12. Julii ad 
Oppidi Vácz" megjegyzés található, a bihari hajdúvárosok kérvénye mindenféleképpen azt megelőzően ké
szült. 

1 4 3 a mellyet producal is; utólagos betoldás a sorok között 
1 4 4 A hevenyészett bejegyzésben e latin szó eleje olvashatatlan. 
1 4 5 Lelőhelye: H B M L IV. A. 1/b. 635. cs. Egykorú fogalmazvány. 



(Rácznak) reánk való készületit, és közelítésit hallattuk, valaki felkelhető volt, mind Nemes, Nem
telen, insurgáltunk magunk oltalmára, s midőn Sárándnál mentünk volna, a' Sárándiak nemhogy 
velünk edgyüt felköltenek volna, sőt, bosszúságunkra a korcsomára nagy fottal menvén, ittanak, 
részegeskettenek, s tumulmalodtanak, mellyet megh tudván, akkor rántottanak egyet le közülök, s 
exemplumot statualtatot a' Nemes Vármegye, in flagranti kapván őket. Citálotlan, hogy valakit 
megh fogtanak volna, nem constal. Hanem Méltóságos Fő Generalis Uram eő Excellentiája méltó-
ságos prancsolattyábul, a' kóborlók, fosztogatók, és visza szökni szokot katonák s hajdúk megh 
zabolázására az egész Nemes Vármegyebéli helységek Hadnagyságokra felosztattván, midőn a' 
Bagomériak obstinate, és contumaciter, iteratis vicibus meg intettének volna, s azon közönséges 
jóra czélozó munkát magok közöt effectualni ugyan csak nem akarták, a' Nemes Vánnegye tör
vényszékire debito modo et fonna citáltattnak, s ott juridice comincáltatván, közülök kettő 
detineáltatott. Annak utána ismét azon processus szolgabírája midőn Bagamérban egy suspectus 
vándorló embert megh fogatot, mint praetensive kémet, atta az ott való Hadnagy kezében, hogy a' 
Nemes Vánnegye gyűlésére pro examine elküldgye, nem hogy cselekette volna, sőt, contuniaciter 
szót nem fogadót, mely dologért is, midőn a' Nemes Vármegye gyűlésében számot vettünk volna 
tőle, teczet, hogy mind addigh detinealtassék, mígh a' suspectus embert nem állítya, kit is midőn 
végben vitt, menten elbocsátatot. 

Quarto. Ezen háborúságos hadakozó időben az helységekben sok excessusok menvén a' lakos 
nép közöt végben, azoknak megh orvoslására, és zabolázására teczet ex Generali Com/tatus 
Congregatione Vice Ispán Uramat, cum sibi adjunctis Communis [ . . . ] de, hogy felettéb, és in-
supportabiliter aggravaltatta volna általunk, nem való, a' mint ezen vádgyok helytelen volta Felsé
ged Eger alat 2. Apr. Anno 1704. parancsolt Méltóságos Consilium Determinatiojábul világossan 
extal, sőt, admonealtattunk, ha az repartitiokbol improportio tanálna egyszer, vagy mászor lenni, 
remostrálván effectione orvosoltatik, de hogy in gremio Comjtatus lévén, az eő terheket más sze
gény supportállya, illyetén közjónak egy szível lélekkel, s egyenlő erővel való folytatásának idején 
Felséged bölcsen itéllye megh. 

9. 
Bihar vármegye nemesi közgyűlésének válasza a bihari hajdúvárosok folyamodványára. 

Szentimre, 1706. május 1.14 

Nemes Bihar Vármegyébenn lévő Némely Hajdú Városiak Szent Imrén Ima Maji Anni 1706. 
celebrált Generalis Gyűlésében bé adott őtt szakaszbul álló Instantiájokra punctatim tőtt Resolutio. 

Primo. Senki az Instánsok kőzzül nem tapasztalta, hogy a Nemes Vármegye valakit 
privilegiumábann háborgatott volna; sőt kötelesek lévén Édes Nemzetünk s azok kőzött ezen Ne
mes Vármegyében lévő minden rendek Törvényes Privilegiuminak megh tartására, csak tudhassa a 
Nemes Vánnegye, kirül és miben sértödtenek megh Néhai Méltóságos Fejedelemfül obtineált s, 
ma is erejébenn lévő privilegiumikbann az Instánsok, kész a Nemes Vármegye a mennyire 
Authoritássa és hatalma vagyon, orvosolni. A mi többi részét illeti ezen első szakaszbann ad 
caleem fel tött szavaiknak utolsó punctumbann magok megh felelnek; azért arra több válasz nem 
kívántatik. 

Secundo. Tudgya a Nemes Vármegye a mint másoknak, úgy az Instánsoknak is illyetén Orszá
gunk közönséges indulásábann és fegyverkezésében interveniálhatanak igyes bajos dolgai, azok
nak rendessen való fojtatására, ha mikor őszve gyűlnek, senki őket nem impediálta. Hanem a múlt 
napokban Király Mátyás helységenként kezdvén járni s maga mellé az helységek akarattya ellen is 
embereket akarvánn eskedtetni, Nemzetes Vice Ispán Uram, midőnn megh tudta volna, kötelessé
ge szerint írt mindenn felé az Hajdú Városiaknak, az olyatén kitudgya mire czélozó privatum 
conventienlumoknak, s őszve esküvéseknek, а kik mindenkor és mindenűt tilalmasok voltának, 
békét hadgyanak, reá ne mennyének, sőt ha ki hirdetné, reá menni akarna, vagy reá ment volna is 

A fogalmazvány itt hiányos. 

Lelőhelye: MOL P 396. 1. Ser. I . 1706. május. Fasc. I . A . № . 13. (Eredeti.) 



megh fogják és kézhez hozzák. Melly eő Kegyelme currentális Pátensének a Nemes Vármegye 
most is inhareált, megh sem engedi, hogy ollyatén állapotokat kővessnek el, a mellyekbűl Ke
gyelmes Urunk és a Nemes Országh ellen valami útonn módon áruitatás, párt ütés, vagy egyéb al
kalmatlanságok következhessenek. Többé azért se Király Mátyás, se mások ollyanbann ne avassák 
magokat, lévén sok példa, hogy az hajlandó kősségh az illyen nyughatatlan természetű, értetlen 
elméjű emberek miatt reménségh felett ollyakra fokadott, annak utána a Méltóságok sok fáradság
gal impediálhatták tumultuálódásokat. Melly non putarám, ezen Nemes Vármegyében, hogy ne es
sék, tellyes tehettséggel praeveniállyuk. 

Tertio. Az instáló Hajdú Városiaknál csekéllyebb állapotú helybenn is, és csak edgy paraszt fa
luban is authoritássokat nem excedáló törvényes dolgaiknak, s azoknak revisioinak magok közt 
való fojtatását a Nemes Vánnegye soha nem akadályozta, inkább mindeneket ana kínszerített és 
kért, az igasságh folyjék és fojtassák közöttök. A mi az apellatiokat illeti, Méltóságos Generalis 
Uram eő Nagysága, azok iránt alázatossan fogh informáltatni. 

Quartio. Méltóságos Generalis Uram eő Nagysága általak producált méltóságos írásábull, csak 
némelly Hajdú Városok vannak emlékezetben, a kik el pusztultanak respective et proporctionaté, 
az Országh szolgálattyát edgyütt supportallyák a Nemes Vármegye több lakosival, ott a hol ideigh 
magokat megh vonták. A midönn Isten vissza szabadíttya lakó hellyeikbenn eőket, a mit a Nemes 
Országh 1 4 8 statusi irántok végeznek, ahoz fogják magokat alkalmaztatni. 

Quinto. Az Administrált naturálék ánátt, ha kinek contiuált Commissarius Uram megh nem 
atta, Kérjük eő Kegyeimétül a Nemes Vármegye megh parancsolta ki adott Instructiója szerint, 
mindeneket igazánn complánállyon, nincs hírünkéi a Nemes Vánnegye Tisztei valamelly 
szegénségh pénzét el fogták volna, mutassák megh, ha ki nequiter cselekedett, érdemes büntetését 
el vészi. Pro coronide penigh semel pro semper adgya a Nemes Vánnegye értésekre az Instán-
soknak, а mint Kegyelmes Urunk determinállta, és Kegyelmes kezeivel Subscribálta 
Resolutiojábann ki adta, nem recedálhat attul 1 4 9 proximo mindenekrül, Méltóságos Generalis Ká
rolyi Sándor Uram eö Nagysága genuine fogh infonnáltatni. 

[Kancelláriai jegyzet az irat hátoldalán:] Nro. 13. 

10. 
Szalontai Madas György folyamodványa II. Rákóczi Ferenchez. 

Dátum és hely nélkül [Alsótolcsva, 1706. július 7 2 . J 1 5 0 

Felséges Vezérlő Fejedelem, nékem is mindenekben jó Kegyelmes Uram. 

Mint hogy edgy néhány esztendőknek bizonyos forgási alatt mind édes Hazánk s úgy az Felsé
ged hű szolgálattyában continuáltam magamatt, mind pedig Tekintetes Szúnyog György Kapitány 
Uram ő Kegyelme rabságra való vitettetése után Nemes Bihar Vármegyében levő Hajdú Várassi 
seregeknek elejékben tisztségre applicáltattam, melly tisztséget más fél esztendőkig viseltem is, de 
mint az Felséged kegyelmes dispositiójábul azon seregek is Tekintetes Kapitány Kárándi Mihálly 
Uram ezerében applicáltattak, azon ezerben is sokáig tisztséget viseltem, melly mind ennyi négy 
esztendőktül fogván való szolgálatomnak haszna oda, van mert az míg a' Hajdú Várassi seregek
nek tisztyek voltam is, fizetésemet kérvén, relegáltanak Felségedre, melly is sem együnnen, sem 
másunnan mind eddig is ki nem tőltt. Sok kárvallásimat pediglen, Felséges Uram, mind az hitetlen 
ráczoktúl s mind egyebektül cselekedtekett, ha az Felséged terhére elő nem számlálom is, ezen 
Kapitány Kárándi Mihály Uram s úgy nemes ezerbéli tisztek testimoniálissa bizonyíttyák. Házam 
népének pediglen imitt amott más becsülletes emberek hajléki alat való bújdosásit Felséged előtt 
nyilván valóvá teszem. Kik felől is alázatossan esedezem Felségednek, mint jó Kegyelmes Uram
nak, (magam hadakban foglalatoskodván), az hol meg nyomulhatnak, egy fele, más fele való 

1 4 8 Áthúzva: Vármegye 
1 4 9 Utólagos beszúrás a sorok között. 
1 5 0 Lelőhelye: MOL G 19. I I . 2. h. (Eredeti.) Korábbi kiadása: Esze 1955. 3 12-313. o. 



adástúl és fizetésiül meg oltalmazni ne terheltessék Felséged; mind ennyi sok sem viselésimnek, 
kárvallásimnak és fizetésem nem lételének mivoltát méltó tekintetbe venni Felséged ne terheltes
sék, ezek iránt való Felséged kegyelmes gratiájával edgyütt. Mind az által vagyon, Felséges Uram, 
Nemes Bihar Vármegyében Nagy Váradon alól egy Inánd nevü prediumocska, kinek is possessora, 
a' ki volna, édes Hazánk szabadcsága, s úgy Felséged ellen fegyvert kötvén, (Váradi Görög Már
ton) Aradon continuuskodik, melly Innád nevü prediumocskát Kis Telegd nevü szállásával edgy-
be, laktam földe lévén, sok szenyvedésim, kárvallásim, s úgy fizetésem tekintetiért Felségedtül 
alázatossan supplicálván, meg adatni kívánok. De mind az által, bízván az Felséged kegyelmes 
gratiájjához, magam is ígírem magamat továb is kötelességgel mind az Felséged, úgy édes hazánk 
hű szolgálattyára életem fogytáig. Felségednek pedig, mint jó Kegyelmes Uramnak, boldog or-
száglást kívánván, Istenemet azért szüntelen imádnom meg nem szűnök. Felségednek pedig a' Fel
séged kegyelmes válasszát váró 

szegény legkisseb hív szolgájja: 
Szalontai Madas György 

[Külső címzés:] Alázatos instantiájja Felségedhez, mint Kegyelmes Urához a belől meg írtt 
személlynek. (Pecsét helye.) 

[Utólag rávezetve a folyamodvány hátoldalára:] Transmitting ad Inclytam Suae Serenitotis 
Ducalis Cancellariam Bellicam. 

11. 
A bihari hajdúvárosok lovassága tisztjeinek elismervénye Madas György tevékenységéről. 

Alsótolcsva, 1706. július I2.]S 

M i alább megh írt Nemes Hajdú Várasi Seregeknek, úgy mint Nemes Bihar Wármegyébül lé
vőknek felső és alsó tisztei recognoscállyuk vigore praesentium, hogy Kegye/mes Urunk eö Nagy
sága kegye/mes parancsolattyábúl applicáltatott volt közzénk Tekintetes Nemzetes Szunyogh 
György Uram eő Kegye/me kapitánysági tisztnek el viselésére. Kitt is eő Kegye/me közöttünk nem 
sokkáigh continuuskodhatott, mivel Isten eő Felsége ellenségünk által rabságba ejtette, honnan 
talám mégh most sem szabadult meg. így történvén az dologh, eő Kegye/me elfogattatása után 
azon eő Kegye/me köztünk való tisztinek elviselésére applicáltatott közinkben Nemzetes Vitézlő 
Mados György Uram, melly emberséges ember Kegye/mes Urunk és Hazája mellett velünk 
edgyütt híven és igazán szolgált edgy pénz fizetés nélkül. Az Hajdú Városoktól ha fizetést kért, 
abbul azokbul semmit sem adtak, hogy felül megh nevezett Szunyogh György Uramot Kegye/mes 
Urunk eő Nagysága applicálta közinkben, eő Kegye/me succedálván helyében, Kegye/mes 
Urunktul várja fizetését, holott jó Kegye/mes Urunk, úgy Hazánk szolgálattya mellett lovaiban, 
úgy egyébb javaiban edgyszer is, mászszor is az ellenségh miá sok károkat vallott, és ma is tiszti
ben közöttünk eő Kegye/me megh maradott volna, de mivel Kegye/mes Urunk eő Nagysága ke
gye/mes parancsolattyábúl azon felül megh nevezett Nemes Hajdú Wárosi Hadak applicáltattanak 
Kapitány Tekintetes Nemzetes és Vi/ezlő Kárándi Mihály Uram ezerében. Mellynek nagyobb bi
zonyságára pro futuro testimonio adtuk ez levelünk írásával és usalis petsétünkel megh erössítetett 
testimonialis levelünket az ide alább coramizálandó betsülletes hadi személyek előtt. Datum Alsó 
Toltsva, die 12. Julii Anno 1706. 

Coram me Supremo Colonello Michaele Kárándi mp. [Gyürüspecsét.] 

Coram me Adamo Csató Incliti Regiminis Fö Hadnagy Fábiány István mp. 
Kárándiani Supremo Vigiliarum praefecto [Gyürüspecsét.] 
mp. [Gyürüspecsét.] FeŐ Hadnagy Molnár György 

[Gyürüspecsét.] 

1 5 1 Lelőhelye: MOL G 19. I I . 2. h. (Eredeti, mellékelve a fenti folyamodványhoz.) Korábbi kiadása: Esze 
1955. 313. o. 



Coram me Michaele Szüts Praefato Regi-
minis Suppremo Ductore mp. [Gyürüspecsét.] 

[Kancelláriai jegyzet:] 1706. 

Vice Hadnagy Nagy János 
[Gyürüspecsét.] 
Vice Hadnagy Füleki János 
Zászló Tartó Karátson István 
Zászló Tartó Paap János 
Strása mester Paál Deák 
Strása mester Szegedi István 
[Gyürüspecsét.] 

12. 
A bihari hajdúvárosok fizetési kötelezettsége a zsoldos tisztek után. 

Berettyóújfalu, 1707. április 19.li2 

Anno 1707. Die 19. Mensis Április. 

Berettyó Újfalu annuatim tartozik fizetni az Soldos Tiszteknek flor. hungar. 107. et Den. 52., 
idest száz hét magyar forintokatt és eötven két pénzekett. 

Kaba is tartozik annuatim fizetni az Tiszteknek flor. hungar. 107. et Den. 52., idest száz hét 
magyar forintokatt és eötven két pénzekett. 

Kornádi is tartozik fizetni annuatim az Soldos Tiszteknek flor. hungar. 81. et Den. 92., idest 
nyolczvan egy magyar forintokatt és kilenczven két pénzekett. 

Szalonta tartozik fizetni annuatim az Soldos Tiszteknek flor. hungar. 61. et Den. 44., idest hat
van egy magyar forintokatt és negyven négy pénzekett. 

Ugra cum Harsány tenetus Offícialibws annuatim solvere flor. hungar. 30. et Den. 72., idest 
harmincz magyar forintokatt és hetven két pénzekett. 

Tépe is tartozik fizetni annuatim flor. hungar. 20. et Den. 48., idest húsz magyar forintokatt és 
negyven nyolcz pénzekett. 

Fabiány István Hadnagy Uramnak fizetett Berettyó Újfalu flor. hungar. 73. Den. [ . . . ] 1 5 3 

Szalonta is fizetett Fabiany Uramnak flor. hungar. 61. Den. 44. 
Ugra is tartozik fizetni Fabiány Uramnak flor. hungar. 9. 
In Summa flor. Rhen. 120. et Den. 12. 

Vasady András Vice Hadnagy Uramnak tartozik fizetni Kaba flor. hungar. 107. et Den. 52. 
Ugra is tartozik Vasady Uramnak fizetni flor. hungar. 16. 
Tépe is tartozik Vasady Uramnak fizetni flor. hungar. 20. et Den. 48. 
In Summa flor. Rhen. 120. 

Karácson István Zászló tartónak fizetett Berettyó Újfalu flor. hungar. 34. Den. 72. 
Kornádi tartozik Karácson István Zászló tartónak flor. hungar. 81. Den. 92. 
In Summa flor. hungar. 116. Den. 62. 

„Berettyóújfalu községnek legrégibb jegyzökönyve, 1707-1843." Lelőhelye: HBML V. 612/a. 1. köt. 
fol. 7. (Eredeti.) 

1 5 3 A szám kiszakadt. 



Károlyi Sándor utasítása Bárányi Miklósnak a bihari hajdúvárosok összeírására. 
Debrecen, 1707. május 6. 1 5 4 

Committaltatik Bárányi Miklós Uramnak, hogy az Bihar Vármegyei Hajdú Városokat 
Conscribálja hova hamarébb az belől megh írt mód szerént: 

lmo. Melyik helységben hány Gazda vagyon azon helységbül való? 
2do. Más el Pusztult Hajdú Várossi Ember hány vagyon s hova való? 
3tio. Azok közül hányan s kik vadnak személlyek szerént az hadak közöt s melyik Regiment

ben? 
4to. Zsoldossok azon kívül vadnak-e vagy sincsenek, s menyin, kik és ki ezerében? 
5to. Vadnak-e? fegyverre alkalmatossok, kik sem személyekben nem hadakoznak, sem zsol

dost nem adnak s hányon, hol s kik? 
6to. Hányon tartanak egy zsoldost, vagy hogy ki-ki maga személyeért tart? 
7mo. Gyalogok melyik helységbül mennyin telhetnek, fegyveresek és fegyvertelenek? 
8vo. Nem csak az lakos hajdú Városokbul, hanem az Pusztáknak lakosairul is Anvestigálni kell 

miben és menyiben fegyverkeznek s vagyon zsoldosok. 
9no. El végezvén mindeneknek szépen Extractussat tegye, s az helységnek is adgya ki Pecsétje 

subscriptioja alat. 
lOmo. Szorgalmatossan vigyázzon, hogy megh ne czalattassék, és az Gazdákat el ne 

tagadgyák, s az hol ollyan comperialtatik, connetallja. 
1 lmo. Kire nézve mostani Pusztulás miat lehet egy háznál két-három bokor ember is, azt jól 

megh vizsgáiba, és ha külön kenyeressek, külön Gazda számban írja. 
12mo. Ha kiket Miserabiliseknek vagy inhabiliseknek mondanak, csak szovokra ne hadgya. 

Melyet ezen holnapban el végezvén, hova hamaráb küldgye kezemben. Datum Debreczen, die 
6. Maji 1707. 

Károlyi Sándor 

[Az irat hátoldalán:] Anno 1707. Mayus. 

14. 
Károlyi Sándor feljegyzése a bihari hajdúvárosokról. 

Hely és dátum nélkül [1707. április-május] } 5 S 

Berettyó Újfalu NB. laknak 

Kaba NB. laknak 

Deretzke NB. laknak 

Puszta Salonta <Puszta> 

Puszta Ürögd 

Puszta Szent Márton 

Puszta Thamási 

n q MOL P 396. 1. Ser. I . Irreg. (Eredeti.) 
1 5 5 Madách Imre Városi Könyvtár, Balassagyarmat, Esze Tamás hagyatéka. Xerox-másolat. Az eredeti irat 

a MOL P 396. 1. Ser. I . Irreg. anyagában volt. 



Puszta Harszány 

Puszta Köröszszegh 

Kornádi laknak 

Puszta Vekerd 

Puszta Sass 

Puszta Régen 

Félegyháza laknak 

Bagamér laknak 

Mike Pércz laknak 

Hajdú Bagos laknak 

Konyár NB. laknak 

Sáránd laknak 

Tépe laknak 

15. 
II. Rákóczi Ferenc határozata a bihari hajdúvárosok jogainak ideiglenes rendezéséről. 

Ónod, 1707. június 15.156 

Nemes Bihar Vármegyei Hajdú Városok Protectiója addig, míg magok privilégiumokat Nemes 
Erdély Országi Gyűlésbe producalván, confirmar/ója lészen 

Nos Franciscus I I . etc. Memoriae commendamus tenoré praesen/z'um s/gnZ/icantes, quibus 
expedit universis et singulis. Hogy mi megtekintvén Nemes Bihar Vármegyében lévő Hajdú Városi 
híveinknek nemzettséges hadakozásunknak kezdetitül fogva a Nemes Haza köz szolgálattyának 
fegyverek által tőlök ki telhető képen lőtt elő segíllésében való készségeket, s másként is 
reflectálván magúnkat néhai boldog emlékezetű Erdélyi Fejedelmek157 s Praedecessorinktúl 1 5 8 ma
gok jó viselésékért adatott privilégiumokra. Ennek okáért addig is, míg Erdély Országúnk 1 5 9 leg 
közelebb celebrálandó 1 6 0 gyűlésében azon privilégiumokat producalván, annak confirmatióját 
consequálnak, a Nemes Vármegye jurisdictiója alól említett Hajdú Várossi híveinket eximállyuk, 
és minden ki gondolható onusoktúl s a Nemes Vármegye által reájok repártiálható impositióknak 
praestálásátúl immunitállyuk ez alább meg írt conditiók alatt: 1 

Primo. Hogy a megírt Városokbúi a mennyi fegyverre alkalmatos személlyekbül álló seregek 
ki állhatnak, azokat a Nemes Ország 1 6 2 szolgálattyára jó fegyverekkel és minden egyéb kívántató 
eszközökkel magúnk vagy ott commendérozó generálisunk parantsolattyára tartozzanak késedelem 

Lelőhelye: MOL G 19. 11. 3. h. Prot. Rák. I I . fol. 365-366. (Egykorú fogalmazvány.) 

eredetileg: Fejedelmektűi 

eredetileg: Praedecessorink által 

eredetileg: Országúnkban 

eredetileg: leendő 

eredetileg: szerint 

eredetileg: Nemes Vármegye 



nélkül ki állítani, és azok számára kívántató szekereket jó készülettel praestálni, úgy inter-
tentiojukrul is azoknak egész provisiót tenni. 

Secundo. На mikor törvényes állapotok magok között vagy magok territóriumán 1 6 3 történnek, 
(mivel fegyverviselők), annak revisiója maguk székin mennyen véghez, és ha nem decidáltat
hatnék, mivel mostanában az Váradi Kapitányság, az hova annak előtte az törvényes processusok 
szoktanak vala transmittáltatni, azon erősségnek ellenségünk kezénél való léte miatt vacal, 1 6 4 

Generálisunk székire legyen appellaí/oja, és onnan magúnk elibe. 1 6 5 Gyakorta criminális DOLGOK is 
penig concurrálván post factam judic/ariam revisionem, az illy DOLGOKAT pro informa//one 
Generálisunkhoz transmitállyák, onnat várván az executiónak deterrnina//oját. Ellenben penig nem 
lévén semmi jurisdictiójok a Nemes Vármegyebeli nemeseken, avagy azoknak határán, ha mi 
praetensiojok lenne az ollyanok ellen, a Nemes Vármegye fórumán keressék. 

Tertio. Akármelly földes úrnak is praejuduciumával az közzéjek magokat subtrahálni kívánko
zó jobbágyságot semmiképen ne acceptállyák és admittállyák, úgy a publicws malefactorokat vagy 
Nemes Vármegyébül való latrokat magok között ne foveallyanak. 

Quarto. Felül említett néhai BOLDOG emlékezetű Erdélyi Fejedelmek által adatott privilégi
umokat Erdély Országunknak első gyűlésében tartozzanak producálni, mellyet ha el mulatnának, 
mind ezen exemptionalisúnk, s mind azon privilégiumoknak ereje ex integro cassaltatik és 
annihiláltatik. 1 6 6 

Az mint hogy ezen praemitalt conditiok alatt, az míg az közelebb való Ország gyűléssé 
celebraltathatik, eximallyuk és immunitallyuk: Harum Nostrarum vigore et authoritate literarwm 
mediante. Datum sub Generali Confoederatorwm Regni Hungáriáé Statuum conventu ad Canpum 
Onodiensem in dicto, die 15. Junii Anno 1707. 

[Utólagos betoldás a bal lapszélen:] NB. Ki nem adatott illy formán, hanem tsak a vármegyé
nek Íratott irántok. 

magok között vagy magok territóriumán; utólagos betoldás a lap tetején 
1 6 4 mivel mostanában az Váradi Kapitányság, az hova annak előtte az törvényes processusok szoktanak 

vala transmittáltatni, azon erősségnek ellenségünk kezénél való léte miatt vacal; utólagos betoldás 
1 6 5 magunk eleibe: javítás hadi székire helyett 
1 6 6 Utólag az egész 4. tételt kihúzták. 
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István Seres 

HAJDÚ TOWNS IN BIHAR COUNTY DURING RÁKÓCZI'S WAR OF INDEPENDENCE 

Summary 

Referring to the Transylvanian Law Books twenty inhabited locations were registered 
unambiguously as Hajdú (Heyduck = soldier enjoying privileges in return for military service) 
towns in Bihar County in the first half of the 17th century: Bagamér, Berettyóújfalu, Derecske, 
Félegyháza, Hajdúbagos, Harsány (Körösnagyharsány), Kaba, Kornádi, Konyár, Körösszeg, 
Mikepércs, Régen, Sáránd, Sas (Mezösas), Szalonta (Nagyszalonta), Szentmárton (Fugyi- or 
Peceszentmárton), Tamási, Tépe, Ürögd, and Vekerd. Many more locations in Bihar are suspected 
however to have claimed in one way or another Hajdú privileges for themselves. The settling 
charters of the Hajdús at Bocs and Pocsaj are available, and the history of the privileged Hajdú 
cavalry of Várad and of the Hajdú garrison at Sarkad is also well-known. Originally Gáborján was 
among the Hajdú towns recognized by the Transylvanian princes, but in the second half of the 17th 
century it broke from the community of the Bihar Hajdús in unclear circumstances and later called 
itself a 'noble town'. In 1701 the Zipser Treasury admitted that Geszt, Mezőgyán, Ugra 
(Biharugra), and Zsadány in Bihar County had had Hajdú privileges earlier, while some recently 
explored evidence suggests that about forty settlements in Bihar considered themselves Hajdú 
towns in the decades after 1660. 

Following the anti-Ottoman liberation wars the sovereign abolished the privileges of the Hajdú 
towns in Bihar, and regaining them was possible only after the outbreak of Rákóczi's insurrection. 
Ferenc I I Rákóczi gave back the lost rights to the towns in three steps between 1703 and 1707. 
First, taking their former privilege into consideration, they were given exemption from customs 
duty and thirtieth toll in October-December 1703. In return Rákóczi obliged them to take up arms, 
appointing a captain-general, György Szunyogh to lead them. The community of the Hajdú towns, 
however, still depended from the county, causing disagreements between the two parties for some 
more years. Sándor Károlyi, commanding general in the Transtisza region, urged Rákóczi in 
summer 1705 to settle the towns' status. This was done in the following next months, and Károlyi 
himself claimed in February 1706 that the prince had taken the towns out of county authority. The 
same year the status of the soldiers of the Hajdú towns was put on the agenda. The Prince 
appointed a new captain-general, Mihály Kárándy; and the cavalry, independent till then and one 
unit lead by the commander of the blockade at Várad, was also included into Kárándy's regiment, 
where a large-scale reorganization was effectuated in July-August, soon after that the recruitment 
obligation of each town was regulated, too. On the eve of the national assembly at Ónod (1707) a 
commissioner delegated upon Károlyi's order conscripted the male inhabitants of the towns, and 
Rákóczi confirmed the liberties of the Bihar Hajdús at the assembly, putting them into the group of 
the settled-status Hajdú districts (towns along the Rivers Sajó and Hernád, and the 'old' towns in 
Szabolcs County). According to the sources, 14 settlements were members of the community of 
the Hajdú towns in Bihar at that time: Bagamér, Berettyóújfalu, Derecske, Félegyháza, 
Hajdúbagos, Harsány, Kaba, Kornádi, Konyár, Mikepércs, Sáránd, Szalonta, Tépe, Ugra. Places 
south of River Berettyó were constantly attacked by Imperial soldiers, mainly by Serb 
borderguards, forcing the inhabitants to find refuge in more secure northern towns. Out of the 
twenty towns listed by the Transylvanian Code seven (Körösszeg, Régen, Sas, Szentmárton, Ta
mási, Ürögd, Vekerd) have been completely destroyed, some during the decades before the war of 
independence. Inhabitants of Kornádi were forced to leave their town several times, and every time 
they chose Derecske as a temporary dwelling place; while the Hajdús from Nagyszalonta, 
threatened by Serbs, moved to Bagamér. They left their towns deserted but they acted as an 
independent community at their new dwelling places. The same could have happened in the case 
of Harsány and Ugra, because despite there is no mention of these two towns' existence from the 
Rákóczi period, their names can be read on the list of the Hajdú towns paying the officers of the 
Kárándy regiment. 



The status of Sarkad evolved independently from the other hajdú towns, as its inhabitants 
formed an independent garrison. During the insurrection the town acted as a Hajdú community, 
and like the above-listed towns urged Rákóczi to confirm their privilege previously granted by the 
Transylvanian princes. Rákóczi's decision in this matter is not know, but it seems quite probable 
that the legal status of Sarkad was settled at the same time with the Hajdú towns of Bihar County. 

István Seres 

LES VILLES HAIDOUKS DE BIHAR A L'ÉPOQUE DE LA GUERRE 
D'INDÉPENDANCE DE RÁKÓCZI 

Resume 

Selon les Codes de Transylvanie, dans la premiere moitié du 17° siécle, vingt communes au to
tal étaient classées avec certitude parmi les villes ha'idouks de Bihar : Bagamér, Berettyóújfalu, 
Derecske, Félegyháza, Hajdúbagos, Harsány (Körösnagyharsány), Kaba, Kornádi, Konyár, Kö
rösszeg, Mikepércs, Régen, Sáránd, Sas (Mezősas), Szalonta (Nagyszalonta), Szentmárton (Fugyi-
ou Peceszentmárton), Tamási, Tépe, Ürögd et Vekerd. II est toutefois fort probable que de nom-
breuses autres communes aient prétendu, d'une maniere ou d'une autre, aux libertás accordées aux 
ha'idouks. Nous disposons des chartes d'établissement des haidouks de Bocs et de Pocsaj et au-
jourd'hui nous connaissons bien l'histoire des haidouks cavaliers affranchis de Várad, ainsi que 
celle des haidouks qui tenaient garnison á Sarkad. A l'origine, la « ville noble » de Gáborján fit 
également partié des villes haidouks reconnues par les princes transylvaniens, mais eile se sépara 
de cetté communauté dans la deuxiéme moitié du 17е siécle dans des conditions jusqu'alors non 
élucidées. En 1701, la Chambre de Szepes elle-méme reconnut que Geszt, Mezőgyán, Ugra (Biha-
rugra) et Zsadány, communes du comitat de Bihar, avaient bénéficié de privileges, alors que 
d'aprés les sources exploitées plus récemment, i l est probable qu'une quarantaine de communes de 
Bihar se soient considérées comme ville haidouk dans les décennies d'aprés 1660. 

Aprés la fin des guerres de reconquéte menées contre les Turcs, l'empereur supprima le privi
lege des villes haidouks de Bihar qu'elles ne pouvaient récupérer qu'aprés l'éclatement de la 
guerre d'indépendance de Rákóczi. Entre 1703 et 1707, Ferenc Rákóczi I I s'occupa en trois étapes 
de la restitution des privileges des villes haidouks de Bihar. D'abord, en octobre-décembre 1703, 
elles furent exonérées de payer les droits de douane et l'impöt dit « le trentiéme » compte tenu de 
leurs privileges d'antan, mais Rákóczi les obligea de combattre sous la houlette du capitane GENE

ral György Szunyogh nőmmé spécialement pour ces villes. Toutefois la communauté des villes 
haidouks continua de dépendre du comitat, ce qui provoqua des conOits pendant plusieurs années 
entre les deux parties. En été 1705, le GENERAL commandant la région transtibiscine Sándor Károlyi 
sollicita Rákóczi de regier le Statut de ces villes, ce qui fut fait dans les mois suivants. En février 
1706, Károlyi lui-meme déclara que le prince les avait retirees de la competence du comitat. Dans 
la mérne année, le Statut des troupes des villes haidouks fút également mis á l'ordre du jour. Le 
prince nomma un nouveau capitaine GENERAL á leur tete en la personne du colonel Mihály Kárándy 
dont le régiment intégra également la cavalerie - jusqu'alors indépendante ou dirigée par le com
mandant du blocus de Várad - qui fit l'objet d'une reorganisation importante en juillet et aoűt. 
L'obligation de chaque ville de fournir des mercenaires fut également reglementéé. A la veille de 
la Diéte d'Onod, le commissaire envoyé á l'ordre de Károlyi recensa les habitants masculins des 
villes. A la Diéte, Rákóczi confirma définitivement les liberies des villes de Bihar qui se retrouvé-
rent ainsi parmi les districts haidouks (district des environs des riviéres Sajó et Hernád, « ancien-
nes » villes haidouks de Szabolcs, etc.) qui avaient un Statut réglementé. Selon nos sources, 14 
communes formérent alors la communauté des villes haidouks de Bihar, notamment Bagamér, Be
rettyóújfalu, Derecske, Félegyháza, Hajdúbagos, Harsány, Kaba, Kornádi, Konyár, Mikepércs, Sá
ránd, Szalonta, Tépe et Ugra. Les communes situées au sud de Berettyó furent constamment expo-
sées aux attaques des troupes imperiales et surtout des gardes-frontiéres serbes et leur population 



se réfugia dans les villes plus süres et plus au Nord. Panni les vingt communes énumérées dans le 
Code de Transylvanie, sept furent entiérement détraites (Körösszeg, Régen, Sas, Szentmárton, 
Tamási, Ürögd et Vekerd) dont certaines déjá dans les décennies qui précédérent la guerre 
d'indépendance des kouroutz. Les habitants de Kornádi furent contraints de quitter leur commune 
plusieurs fois et ils choisirent toujours Derecske comme domicile provisoire, tandis que les hai
douks de Szalonta menaces par les Serbes trouvérent refuge á Bagamér. Bien qu'ils aient aban-
donné leurs villes, les haidouks fonnerent une communauté autonome également au sein de leur 
nouvelle commune. Cela dévait étre pared pour Harsány et Ugra qui ne sont mentionnées dans aucune 
source issue de l'époque de Rákóczi, mais on les retrouve panni les villes haidouks qui payaient 
les officiers du régiment Kárándy. 

Le Statut des habitants de Sarkad, qui fonnerent une garnison indépendante, ne fut pas lié á cé
lúi des autres villes haidouks. Au cours de la guene d'indépendance, en tant que communauté hai-
douk, ils demandérent auprés de Rákóczi, tout comme les villes énumérées, la restitution de leurs 
privileges accordés par les princes transylvaniens. Nous ignorons la decision prise par le prince á 
ce sujet, mais il est probable que le Statut des habitants de Sarkad ait été régié en mérne temps que 
celui des villes ha'idouks de Bihar. 

István Seres 

DIE HAIDUCKENSTÄDTE IM KOMITAT BIHAR IM FREIHEITSKAMPF VON RÁKÓCZI 

Resümee 

Auf Grund der Gesetzesbücher von Siebenbürgen wurden in der ersten Hälfte des 17. Jahrhun
derts insgesamt zwanzig Siedlungen eindeutig den Haiduckenstädten im Komitat Bihar zugeord
net: Bagamér, Berettyóújfalu, Derecske, Félegyháza, Hajdúbagos, Harsány (Körösnagyharsány), 
Kaba, Kornádi, Konyár, Körösszeg, Mikepércs, Régen, Sáránd, Sas (Mezősas), Szalonta (Nagy
szalonta), Szentmárton (Fugyi- oder Peceszentmárton), Tamási, Tépe, Ürögd und Vekerd. Es kann 
jedoch von weit mehr Siedlungen in Bihar vennutet werden, dass sie in irgendeiner Fonn An
spruch auf die Haiducken-Freiheit erhoben. Es stehen uns die Siedlungsurkunden der Haiducken 
von Bocs und Pocsaj zur Verfügung, und wir kennen die Geschichte der befreiten berittenen Hai
ducken von Várad (Wardein), sowie der Haiduckensoldaten, die die Grenzwache von Sarkad bil
deten, bereits sehr gut. Ursprünglich gehörte auch das sich im Späteren für eine „adelige Stadt" 
haltende Gáborján zu den von den Fürsten von Siebenbürgen akzeptierten Haiduckenstädten, das 
unter bis heute nicht geklärten Umständen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts aus der Rei
he der Haiducken von Bihar herauslöste. 1701 erkannte auch die Kammer der Zips an, dass die 
Siedlungen Geszt, Mezőgyán, Ugra (Biharugra) und Zsadány im Komitat Bihar früher Haiducken-
Privilegien genossen hatten. Neuerdings erschlossene Quellen machen wahrscheinlich, dass sich 
in den Jahrzehnten nach 1660 etwa 40 Siedlungen in Bihar für Haiduckenstädte hielten. 

Nach dem Abschluß der zurückerobernden Kriege gegen die Türken hob der Henscher die Pri
vilegien der Haiduckenstädte von Bihar auf; die Möglichkeit der Wiedererlangung ergab sich erst 
nach dem Ausbruch des Freiheitskampfes von Rákóczi. Ferenc (Franz) I I . Rákóczi beschäftigte 
sich zwischen 1703 und 1707 in drei Schritten mit der Rückgabe der verlorenen Privilegien der 
Haiduckenstädte von Bihar. Zuerst erhielten sie - ihr früheres Privileg in Betracht ziehend - im 
Oktober-Dezember 1703 eine Befreiung von der allgemeinen und Dreißigstzollzahlung. Rákóczi 
verpflichtete sie aber zugleich dazu, ins Feld zu ziehen; in diesem Sinne ernannte er mit György 
(Georg) Szunyogh auch einen eigenen Oberhauptmann an ihre Spitze. Zugleich verblieb jedoch 
die Gemeinschaft der Haiduckenstädte auch weiterhin in der Abhängigkeit des Komitats, was zwi
schen den beiden Parteien noch Jahre lang zu einem Zwist führte. Im Sommer 1705 drängte der 
kommandierende General der Gebiete jenseits der Theiß, Sándor Károlyi, bei Rákóczi darauf, die 
Situation der Städte zu regeln, was im Laufe der folgenden Monate auch erfolgte. Im Februar 1706 
erklärte auch Károlyi selbst, dass der Fürst sie früher aus der Rechtshoheit des Komitats herausge-



nommen hatte. Noch in diesem Jahr wurde auch die Situation des Militärs der Haiduckenstädte an 
die Tagesordnung gesetzt. Der Fürst ernannte mit Oberst Mihály (Michael) Kárándy einen neuen 
Oberhauptmann an ihre Spitze, und auch die Kavallerie des bis dahin selbständig, bzw. vom Kom
mandanten der Blockade von Várad gelenkten Verbandes kam in das Regiment von Kárándy, in 
welchem sie noch im Juli-August einer bedeutenden Umorganisation unterzogen wurden. Schon 
bald wurde auch die Veфflichtung der einzelnen Städte bezüglich der Aufstellung von Söldnern 
geregelt. Der am Vorabend der allgemeinen Versammlung der mit Rákóczi Kämpfenden von 
Onod auf Befehl von Károlyi ausgesandte Kommissar schrieb die männliche Bevölkerung der 
Städte zusammen, und bei der Verhandlung bekräftigte der Fürst endgültig die Freiheitsrechte der 
Haiducken von Bihar. Auf diese Weise gelangten auch sie in den Kreis der bis dahin bereits über 
einen geregelten Status verfügenden Haiduckendistrikte (Haiduckenstädte in der Gegend an den 
Flüssen Sajó und Hernád und die „alten" Haiduckenstädte im Komitat Szabolcs usw.). Unseren 
Quellen zufolge wurde die Gemeinschaft der Haiduckenstädte von Bihar zu dieser Zeit von insge
samt 14 Ortschaften gebildet, nämlich: Bagamér, Berettyóújfalu, Derecske, Félegyháza, Hajdúba
gos, Harsány, Kaba, Kornádi, Konyár, Mikepércs, Sáránd, Szalonta, Tépe und Ugra. Die Siedlun
gen südlich des Flusses Berettyó waren fortlaufend den Angriffen der Kaiserlichen, insbesondere 
der Raitzen der Militärgrenze ausgesetzt, und ihre Bevölkerung flüchtete in die nördlicher gelege
nen, sichereren Städte. Von den in der Gesetzessammlung von Siebenbürgen aufgezählten zwanzig 
Siedlungen wurden sieben (Körösszeg, Régen, Sas, Szentmárton, Tamási, Ürögd und Vekerd) 
vollkommen vernichtet, einige bereits in den Jahrzehnten vor dem Unabhängigkeitskampf der Ku
rutzen. Die Bevölkerung von Kornádi musste ihren Wohnort mehrmals verlassen; sie wählten in 
jedem Fall Derecske als vorläufige Unterkunft, und die von den Raitzen bedrohten Haiducken von 
Szalonta suchte in Bagamér Unterschlupf. Ihre Stadt ließen sie zwar leer zurück, trotzdem waren 
sie auch an ihrem neuen Wohnort als selbständige Gemeinschaft vertreten. Eine ähnliche Situation 
herrschte wohl auch im Falle von Harsány und Ugra, da keine unserer Quellen das Bestehen dieser 
beiden Ortschaften in der Rákóczi-Zeit nennt, trotzdem sind sie ebenfalls unter den Haidu
ckenstädten zu finden, die die Offiziere des Kárándy-Regiments bezahlten. 

Unabhängig von den anderen Haiduckenstädten entwickelte sich die Situation der Bevölkerung 
von Sarkad, die eine eigene Burgbesatzung bildeten. Zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges traten 
auch sie als Haiduckengemeinschaft auf und drängten ähnlich den aufgezählten Städten bei 
Rákóczi darauf, dass ihnen ihr von den Fürsten von Siebenbürgen erhaltenes Privileg zurückgege
ben werden sollte. Den diesbezüglichen Beschluss des Fürsten kennen wir nicht, halten es jedoch 
für wahrscheinlich, dass auch die Regelung des Rechtsstandes der Bewohner von Sarkad in der 
gleichen Zeit, wie der Haiduckenstädte von Bihar erfolgte. 

Иштван Шереш 

БИХАРСКИЕ ГАЙДУЦКИЕ ГОРОДА В ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЕ, 
ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ РАКОЦИ 

Резюме 

На основании Сводов Законов Трансильвании в  первой половине  X V I I  века  к  категории 
бихарских гайдуцких городов единозначно относились города: Багамер, Береттьёуйфалу, 
Деречке, Фельэдьхаза, Хайдубагош, Харшань, (Кёрёшнадьхаршань) Каба, Комади, Коньар, 
Кёрёшсег, Микеперч, Реген, Шаранд,  Шаш  (Мезёшаш), Салонта (Надьсалонта), Сентмартон 
(Фудьи- или  Пецесентмартон), Тамаши, Тепе, Йурёгд и  Векерд. Однако о гораздо большем 
числе бихарских поселений можно подозревать,  что они в  какой-нибудь форме претендо
вали на гайдуцкую свободу. В нашем распоряжении имеются грамоты  на  поселение, выдан
ные гайдуками Бочи  и  Почайи. И сегодня нам уже  хорошо известна также история запатен
тованных гайдуков-кавалеристов, а также гайдуцкого воинства, выполнявшего охрану 
крепости Шаркад. Первоначально  к  гайдуцким городам, признанным трансильванскими 



князьями, относился также и Габорьян, признавший себя позднее „благородным городом", 
который еще во второй половине  X V I I  века при невыясненных до сих пор обстоятельствах 
вышел из сообщества бихарских гайдуков. В  1701 году самой Сепешской Палатой было 
признано, что поселения Гест, Мезёдьан, Угра (Бихаругра) и Жадань ранее пользовались 
привилегиями гайдуков, а найденные в последние времена источники указывают на веро
ятность того, что в десятилетия после  1660 года около 40 бихарских поселений считало себя 
гайдуцкими городами. 

После завершения освободительных войн против турок правитель упразднил приви
легии бихарских гайдуцких городов, для возвращения этих привилегий открылась возмож
ность лишь после начала освободительной борьбы под руководством Ракоци. Ференц I I 
Ракоци в период  1703-1707 годов трижды занимался вопросом возвращения утраченных 
прав бихарским гайдуцким городам. Во-первых, принимая во внимание их прежние приви
легии, они были освобождены от уплаты пошлины и тридцатой лоли в октябре-декабре 
1703 года. Ракоци обязал их нести воинскую повинность, в соответствии с этим их коман
диром был назначен Дьёрдь Суньог. В то же время сообщество гайдуцких городов остава
лось в зависимости от комитата, что вызвало противостояние и распри между ними, длив
шиеся в течение многих лет. Летом  1705 года ведущий генерал Затисайского края Шандор 
Каройи выхлопотал у Ракоци, чтобы было упорядочено положение городов, что и произош
ло в последующие месяцы, так как уже в феврале  1706 года сам Каройи так же заявил, что 
князь уже ранее вывел их из подведомственности комитата. Еще в том же году было постав
лено на повестку дня пололжение военнослужащих гайдуцких городов. Князь назначил 
нового главнокомандующего, а кавалерия, бывшая ранее самостоятельной, и входила в 
подчинение части, управляемой командиром блокады, также вошла в состав полка Каранди. 
В ней еще в июле-августе того же года была проведена большого масштаба реорганизация. 
Вскоре были регламентированы также и обязанности по выставлению наемников отдель
ными городами. Накануне государственного собрания в Оноде уполномоченный, направ
ленный по приказу Каройи, произвел перепись мужского населения городов, а на госу
дарственном собрании Ракоци уже окончательно утвердил свободные права бихарцев, 
благодаря чему они сравнялись в правах с гайдуцкими районами, обладавшими уже регла
ментированным статусом (гайдуцкие города при притоках рек Шайо и Хернад, а также 
„старые" гайлуцкие города в Сабольче и пр.) Согласно нашим источникам в это время уже 
14 населенных пунктов входило в сообщество бихарских гайдуцких городов, а именно: 
Багамер, Береттьёуйфалу, Деречке, Фельэдьхаза, Хайдубагош, Харшань, Каба, Комади, 
Коньар, Микеперчь, Шаранд, Салонта, Тепе и Угра. Населенные пункты, расположенные к 
югу от Береттьё, постоянно находились под угрозой домогательств со стороны кайзера и 
прежде всего подвергались нападениям сербских воинов из пограничных районов, поэтому 
их население постоянно вынуждено было спасаться в расположенных на севере более 
безопасных и спокойных городах. Из двадцати населенных пунктов, перечисленных в Ко
дексе законов Трансильвании, семь (Кёрёшсег, Реген, Шаш, Сентмартон, Тамаши, Урёгд и 
Векерд) были полностью уничтожены, некоторые из них уже были разрушены в десяти
летия, предшествовавшие борьбе за независимость куруцев. Население города Комади было 
вынуждено несколько раз покидать свои места жительства, и во всех случаях оно выбирло 
для временного поселения город Деречке, а гайдуки-жители Салонты, теснимые сербами, 
спасались в Багамере. Свои города они оставляли пустыми, несмотря на это на своем новом 
месте они всегда представляли себя как отдельные общины. Аналогичное положение 
вероятно могло быть и в случае городов Харшань и Угра, так как ни один из имеющихся у 
нас источников не упоминает о состоянии этих двух поселений в эпоху Ракоци. 

Совершенно независимо от остальных гайдуцких городов сложилось положение населе
ния города Шаркад, которое постоянно несло самостоятельную службу по охране крепости. 
В период войны за независимость шаркадцы также выступили как сообщество гайдуков и 
аналогично вышеупомянутым городам требовали возвращения им привилегий, полученных 
от князя Трансильвании. Нам неизвестно решение князя в этом вопросе, но кажется весьма 
вероятным, что упорядочение правового статуса шаркадцев могло произойти одновременно 
с урегулированием прав бихарских гайдуцких городов. 
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A honfoglalóktól 

A középkori ̂ magyar könnyűlovasság 



KÖZLEMÉNYEK 

VÉGH FERENC 

A „ S Z A B A D R E N D " 

A X V I I . századi dunántúl i katonatársadalom egy elfeledett csoportjáról 

„Ők a keszthelyi seregtől el nem szakadnak, mivel ök eddig is egyetértet tek őfelsége 
szolgáival, ez után is egyetértenek, és együtt volna, amit adnak, mivel egy uruk és egy 
kapitányuk vagyon, egy bot alatt vannak, azon kívül semmit sem cselekszenek" - repli
kázott öntudatosan 1675-ben az évszázaddal csaknem egyidős Kun Péter keszthelyi sza
bad vajda.1 Indulatait az váltotta k i , hogy Sennyey István, a veszprémi egyházmegye 
püspöke - szakítva a korábbi gyakorlattal - a keszthelyi végvár királyi fizetésű katonái
tól és az ugyanott á l lomásozó szabad hajdúktól immár külön követel te a neki j á ró tize
det. A főpap döntéséből a gyalogos tiszt és az alá tar tozó mintegy száz fegyveres emelt 
szintű adóztatásuk szándékát vélte kiolvasni, az e lőzmények ismeretében aligha alapta
lanul. Noha az eset önmagában is tanulságos, Kun Péter indulatoktól fűtött szavai elsődle
gesen mégis az okból érdemelnek külön figyelmet, mivel rávilágítanak a legtöbb végvár
ban igazolható, ám ezideig szinte elfeledett szabad katonaság létezésére és jelentőségére. 

Az Adriától az Erdélyi Fejedelemség határáig félkörívben húzódó végvárláncolat vá
raiban az uralkodó havi zsoldjáért szolgáló katonaság, a „vitézlő rend" mellett a X V I I . 
század első évt izedeiben tűntek fel a magyar nyelvű forrásokban leggyakrabban szabad 
legényeknek/ hajdúknak nevezett fegyveresek. Az úgynevezet t „szabad rend" megjele
nése mondhatni természetes velejárója volt az Európa nyugati felén ugyanekkor kibonta
kozott nagyhatalmi küzdelemsorozatnak, mely há rom évtizedre (1618-1648) lekötötte a 
Habsburg-ház erőit. A háború során nemegyszer létében fenyegetett dinasztia - kihasz
nálva az oszmánokkal 1606-ban kötött és később többször megújított f e g y v e r n y u g v á s t -
a törökellenes védelmi rendszerre fordított kiadások drasztikus lefaragásától remélte z i 
lált pénzügyi helyzetének stabilizálását. A kormányzat a köl tségek csökkentést a legké
zenfekvőbb módon: a végvárak őrséglétszámának leszállí tásával, illetve a helyőrségek 
kivonásával érte el. A korábban az oszmánel lenes hadszíntérre fordított rendszeres biro
dalmi segély és más bevéte lek elapadásával indokolható lépés e redményeként a 1570-es 
években még mintegy 22 000 főt számláló végvári katonaság a X V I I . század közepére 
hozzávetőleg 17 000-re apadt. A már hivatalosan is csak tíz hónapban , mindinkább hiá
nyosan fizetett királyi katonák a korábbi 120 helyett negyedével kevesebb, megközel í tő
leg 90 végvárban teljesítettek szolgálatot . 2 

A tetemes lé tszámcsökkentés azonban a hadászati erőegyensúly o szmánok javára tör
ténő felborulásának veszélyével fenyegetett, ami megkívánta az elbocsátott végváriak 

1 Veszprémi Érseki Levéltár (a továbbiakban: VÉL) Decimae Episcopales. No. 107. (1675) 
2 Pálffy Géza: A török elleni védelmi rendszer története a kezdetektől a X V I I I . század elejéig. Vázlat egy 

készülő nagyobb összefoglaláshoz. Történelmi Szemle, 38. (1996.) 2-3. sz. 207. o. 



pótlását. Központ i források hiányában azonban ez csak a magyarországi hátország anya
gi és emberi erőforrásainak fokozottabb kiaknázásával volt biztosítható, ami a gyakor
latban a birtokosok ha tárvédelembe bevonását jelentette, k iegészí tendő a királyi fenntar
tású védelmi rendszert. A határ menti nagybirtokosok uradalmain rövid idő alatt 
megerődítet t települések egész sora jöt t létre, melynek lakói különféle kedvezmények fe
jében katonai szolgálatot láttak el és vettek részt a török por tyák elleni védekezésben. A 
Dunántúlon a Bat thyány és Nádasdy család Rába-ment i , illetve a Zr ínyiek muraközi ura
dalmainak területén találunk nagyszámú, katonai-polgári é le tmód sajátos keverékét üző 
elemet, akik dominusuk magánhadseregének részeként kapcsolódtak be a határvédelem
be.3 A találóan mil i tar izációnak nevezett je lenség azáltal idézett elő mélyreható változá
sokat, hogy (családtagokkal együtt) a korabeli magyar társadalom mintegy negyedét
ötödét tette fegyverforgatóvá. 4 

A védelmi kényszer a határzónában fekvő, királyi helyőrséggel rendelkező végvárak 
birtokosait is nagyobb áldozatvállalásra sarkallta. A védelmi rendszer pilléreit je lentő , 
kamarai kezelésbe került fővárak (Szigetvár, Gyula, Eger) gazdag i rodalmának árnyéká
ban nem kapott elég hangsúlyt , hogy korszakunkban a dunántúli végvárakat kevés kivé
tellel változatlanul világi vagy egyházi birtokosok kezén találjuk. Az ura lkodó által fenn
tartott helyőrség megjelenése ugyanis a végvárak tulajdonjoga tekintetében nem idézett 
elő változást. A királyra felesküdött fegyverforgatók je lenléte mindazonál ta l nem mente
sítette a birtokosokat a védelemmel összefüggő terhek viselése alól. Őket váruk állagá
nak megőrzésén túl továbbra is katonaállítási kötelezettség terhelte. 5 A helyőrség létszá
mának gyarapítására azonban a végvárak tar tományának védelmi igénye is ösztönzőleg 
hathatott, hiszen annak jövede lmei kizárólag a birtokos családo(ka)t illették. A közügy 
és magánérdek eme szerencsés összefonódásának eredményeként a X V I I . század első 
évtizedeitől a legtöbb dunántúli végvárban a király által fenntartott he lyőrség mellett 
megtaláljuk a birtokosok által kiállított, szabad rendű fegyverforgatókat is. 6 

3 Tóth István György: Jobbágyok, hajdúk, deákok. A körmendi uradalom társadalma a 17. században. Bu
dapest, 1992. (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 115.) 21-36. o.; N. Kiss István: Katona
parasztság. Földesúri hadszervezet a Zrínyiek és a zágrábi püspökség birtokain - X V I I . század. Hadtörténelmi 
Közlemények, 20. (1973.) 319-330. o.; Uő.: A végvári katonaparasztság szerepe és sorsa a felszabadító hábo
rúkban Délnyugat-Magyarországon. In: Végvár és társadalom a visszafoglaló háborúk korában (1686-1699). 
(Szerk. Bodó Sándor és Szabó Jolán.) Eger, 1989. (Studia Agriensia 9.) 47-55. o.; Uő.: A muraközi régió ket
tős katonai szerepe a 17. században. Végváriak és katonaparasztok. In: Végvárak és régiók a X V I - X V I I . szá
zadban. (Szerk. Petercsák Tivadar és Szabó Jolán.) Eger, 1993. (Studia Agriensia 14.) 123-144. o.; Varga János: 
Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései századaiban, 1556-1767. Budapest, 1969. 289-308. o. A ka
tonaparasztság változatos struktúráira a regularizációs törekvésekkel összefüggésben áttekintést ad Czigány István: 
Reform vagy kudarc? Kísérletek a magyarországi katonaság beillesztésére a Habsburg Birodalom haderejébe, 
1600-1700. Budapest, 2004. (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Millenniumi Könyvtára 4.) 84-95. o. 

4 A militarizáció hátterében meghúzódó okokról ad áttekintést Pálffy Géza: Magyarország két világbiroda
lom határán (1526-1711). In: Magyarország története. (Főszerk. Romsics Ignác.) Budapest, 2007. 431. o., i l l . a 
militarizációra külön magyar és horvát modellt javasolva Uő.: Türkenabwehr, Grenzsoldatentum und die 
Militarisierung der Gesellschaft in Ungarn in der frühen Neuzeit. In: Historisches Jahrbuch, 123. (2003.) 111-
148.0. 

5 Végh Ferenc: Birodalmak határán - a Balaton partján. Keszthely végvárváros a X V I - X V I I . században. 
Budapest, 2007. 151-154. o. 

6 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) P 235 Festetics család keszthelyi levéltára. Gersei 
Pethő család. 34. cs. No. 125. (Keszthely, 1623); Zala Megyei Levéltár (a továbbiakban: ZML) IV.H.a . 
Processus civiles. Id. Fasc. 5. No. 4. pag. 10-12. (Szigliget, 1640); Ivánvi Béla: Zalaszentgrót története. (Kéz
irat) [1964.] 154. o. (Szentgrót, 1644) 



Az érintett várbir tokosok szabad legények kiállításával tudták a legkisebb anyagi rá
fordítással növelni az adott véghely védöseregét . Utóbbiakat a helyőrség névjegyzékébe 
beírt királyi katonáktól elsődlegesen az különböztette meg, hogy - mint majd látni fog
j u k - nem havi zsold, hanem az általuk müveit föld (főként szőlő és szántó) földesúri já 
radékok alóli mentessége fejében forgatták kardjukat. E katonacsoportnak nagy számán 
és elterjedtségén túl leginkább az a tény kölcsönöz jelentőséget , hogy a lka lmazásuk ré
vén a végvidékek generálisai nagy létszámú fegyveres erő fölött diszponálhattak, anélkül 
azonban, hogy ez a kamarák számára külön kiadási tételt jelentett volna. Erről tanúskod
nak Kun Péter szavai is: a szabad rendű fegyveresek is az adott végházban szolgáló kirá
ly i katonák élén álló, az uralkodó által kinevezett (fő)kapitány parancsnoksága alá tartoz
tak, je len tősen növelve a Bécsből , az Udvari Hadi tanács (Hofkriegsrat) által koordinált 
végvidékek fegyvereseinek létszámát. 

* 

A X V I I . század derekán a Drávától északra fekvő négy végvidéki főkapi tányságba 
szervezett királyi ka tonaság keretlétszámairól a bécsi székhelyű központi kormányszer
vek (mindenekelőt t az Udvari Hadi tanács és az Udvari Kamara) i ratanyagából viszony
lag pontos képet nyerhetünk. 7 A végházak iratos katonái mellett úrbérmentesség fejében 
szolgáló fegyveresekről ellenben átfogó összeírás nem maradt fenn, hiszen őket - eltérő 
birtokosaik révén - központ i lag nem tartották nyilván. A „szabad rend" lé tszámviszo
nyaiba bepillantást engedő kevés forrás lelőhelyeként így az őket a lka lmazó földbirtokos 
családok archívumai je lö lhetők meg. A legváltozatosabb i rategyüttesekben található 
szórványadatok összegyűjtése viszont még egy adott végvár esetében is fáradságos és 
időrabló vál lalkozás, nem is szólva egy végvidék valamennyi végháza esetében elvég
zendő - túlzás nélkül években mérhető - kutatómunkáról . Szerencsénkre azonban a vég
várrendszer fennállásának utolsó évtizedéből három olyan, a maga nemében párat lan 
összeírás is fennmaradt, amely bepillantást enged a „szabad rend" lé tszámviszonyaiba, a 
X V I I . század végi dunántúl i katonatársadalom látleletét is adva egyúttal . 

Egy 1701 februárjában, Forgách Simon győri főkapitány-helyettes utasítására készült , 
magyar nyelvű j egyzék nemcsak a végvidék tíz várában szolgálatot teljesítő iratos kato
nák, hanem a „szabad rend" létszámát és - ritka kivételként - a ka tonák névsorát is meg
adja.8 A minden bizonnyal a feloszlatandó végvári katonaság megadózta tásának szándé
kával, tá jékozódásképpen készült összeírás elárulja, hogy a Bécs véde lme szempontjából 
kiemelt je lentőségű győri végvidék váraiban alig kilenc hónappal annak felszámolása 
előtt ténylegesen 1619 magyar (és ismeretlen számú német) végvári katona mellett mint-

Páljfy Géza: A modern hadtörténetírás további kutatásra váró iratanyagáról. Az Udvari Haditanács X V I -
X V I I . századi iratai. Hadtörténelmi Közlemények, 119. (2006.) 2. sz. 538-559. o.; Fazekas István: Az Osztrák 
Állami Levéltár nyomtatásban megjelent segédletei. Levéltári Közlemények, 69. (1998.) 1-2. sz. 195-219. o. 
Konkrét adatok a X V I I . századból: Takács Sándor: A magyar gyalogság megalakulása. Budapest, 1908. 244-
312. o. 

8 MOL P 287 Forgács család levéltára. Series I I , Fasc. HH. (43. cs.) fol. 144-226. A kiadásra érdemes, va
lóban unikális forrás keletkezésének körülményeire 1. Czigány István: Gróf Forgách Simon, a király katonája. 
In: Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. (Szerk. Hausner Gábor.) Budapest, 2005. 127. o. 



egy 875 szabad rendű, azaz zsoldban nem részesülő fegyveres szolgál t . 9 Utóbbi kontin
gens legnagyobb számban Veszprémben (226), az öt Balaton melléki végház központjá
nak számító Keszthelyen (223) és Pápa (159) várában ál lomásozott . A generalatus köz
pontja, Győr kivételével valamennyi végház, még a török uralom alól csak 1687-ben 
felszabadult Palota esetében is igazolható szabad fegyveresek je lenléte , ami jó l mutatja, 
hogy széles körben elterjedt gyakorlatról van szó. A „szabad rend" hadászat i je lentőségét 
leginkább az világítja meg, hogy összlétszámuk a ténylegesen szolgálat tevő vitézlő rend 
felét tette k i . Az 1690-es években je lentősen átalakult végvidék helyőrségeinek keretlét
száma jelenleg nem ismert, de becslésünk szerint a szabad katonaság azt mintegy ne
gyedével egészíthette k i . 

Noha az említett összeírás csak a Duna és a Balaton között fekvő főkapitányság vára
iban szolgáló fegyvereseket vette számba, mégis lehetőség nyílik a szomszédos kanizsai 
végvidék váraiban szolgáló „szabad rend" lé tszámának meghatározására is. 1696-ban 
ugyanis a Dunántúl többi megyéjéhez hasonlóan dikátorok jár ták be Zala településeit is, 
köztük a Balaton melléki végházakat (Keszthely, Szigliget, Csobánc , Tihany), melyek a 
- V e s z p r é m megyei Vázsonnyal kiegészülve - a győri végvidéken belül önálló várkörze
tet alkottak (3. sz. t áb láza t ) . 1 0 Min t láttuk, az öt helyőrséget fél évtized múltán újra össze
írták, ami szerencsés átfedést eredményezett , lehetőséget adva a kutatónak az adatsorok 
összevetésére . 1 1 Jóllehet a Zalában működő rovok az adóalanyok névsorát nem, csak te
lepülésenként összesített számukat tüntették fel, azok mégis árulkodóak. Szembetűnő 
ugyanis, hogy azokon a királyi helyörségü várral is rendelkező településeken, ahol az 
1701 eleji összeírás nagyszámú szabad rendű fegyverest regisztrált, ott az öt évvel ko
rábbi conscriptio annál alig valamivel kevesebb szabados {libertinus) létét rögzítette. 
Esetünkben ezeknek a szabadosoknak a földesúri szolgál tatások alól bizonyos mér tékű 
vagy idejű mentességgel rendelkező jobbágyokkal történő azonosítását nagy számuk 
eleve megkérdő je lez i . 1 2 Tihanyban példának okáért 24, Csobáncban 18 libertinust írtak 
össze, Keszthelyen pedig nem kevesebb, mint 223 (!) főt soroltak ebbe a tágan ér telmez
hető társadalmi kategóriába (4. sz. táblázat ) . 1 3 

Kézenfekvőbb alternatíva e libertinusok és a már megismert „szabad rend" megfelel
tetése, amihez Veszprém megye portalajstroma meggyőző bizonyí tékot is szolgáltat. Az 
1701. évi összeírásban 59 szabad rendű fegyveressel regisztrált Vázsonyt ugyanis -

Az adatpárt az egyes végházak aktuális szolgálattevőinek tételes összesítésével nyertük. Más eredményre 
jutott Czigány 2004. 175. o. 

10 Végh 2007. 79-85. o. 
1 1 MOL Magyar Kamara Archívuma (a továbbiakban: MKA) E 158 Conscriptio portarum. Tom. LIV. 

(1664.d.) fol. 665v-775v. (A továbbiakban: Portaösszeírás) Keletkezésének körülményeire Bakács István: A 
dicalis összeírások. In: A történeti statisztika forrásai. (Szerk. Kovácsics József.) Budapest, 1957. 76-79. o. 

„Szabados (libertinus): a földesúri szolgáltatásoktól való bizonyos mértékű és idejű mentességgel ren
delkezők, akik a szabadabb jogállást és kedvezőbb adózást megegyezés szerinti pénzösszeg fejében nyerték el. 
Tágabb körben ide sorolhatók a hajdúk, az új telepesek, az inscriptionalisták, a gazdatisztek, a lelkészek, a falu 
bírája, a taksás jobbágyok, a falusi iparosok, sőt bizonyos értelemben az agilisek is." Veszprém vármegye ösz-
szeírásai 1696, 1715, 1720. (Közzéteszi Boross István és Madarász Lajos.) Veszprém, 2002. (A Veszprém 
Megyei Levéltár Kiadványai 17.) (A továbbiakban: Veszprém vármegye összeírásai) 362. o. Mind a mai napig 
nélkülözhetetlen feldolgozás Csapody Csaba: Szabadosok (libertini) 1514-1848. Századok, 74. (1940.) 405-
426. o. 

1 3 Portaösszeírás, fol. 670v-671r., fol. 674v., 679v. 



Veszprém megyei település lévén - a Zalában működő kollégáiknál akkurátusabb (Po
zsony megyéből érkezett) rovok írták össze, megadva a zsoldot nem élvező katonák téte
les névsorát i s . 1 4 A két, mindössze öt év eltéréssel készült névjegyzékben 35 név meg
egyezik, ami eloszlat minden kétséget a „szabad rend" és a szabadosok azonosságát 
i l le tően. 1 5 Az 1696. évi portaösszeírásban az egyes végvárak királyi katonái mellett sze
replő szabadosok tehát valójában az ott fegyveres szolgálatot teljesítő „szabad rend" tag
jaival azonosí thatóak, így az adójegyzék voltaképpen a korabeli ka tonatársadalom egyik 
meghatározó komponensé t teszi láthatóvá. Ennek je lentőségét éppen az a körü lmény ad
ja, hogy a kutatás a szabadosokat (libertini) mind a mai napig elsődlegesen a földesúri 
terhek alól részben vagy egészben mentesült jobbágyokkal azonosította, jól lehet a termi
nus a X V I I . század második harmadától a végházak szabad rendű fegyvereseinek je lölé
sére is szolgált. 

* 

A Zala megyei szabadosok az 1696. évi portaösszeírás fényében meglehetősen egy
séges képet mutatnak abban a tekintetben, hogy csak házat és szőlőt írtak össze birto
kukban, külön is hangsúlyozva , hogy [jobbágyjtelekkel nem rendelkeznek. 1 6 Ez nyilván
valóvá teszi, hogy nem jobbágyok léptek át a szabadosok soraiba, következésképpen a 
fegyveresek létalapját nem a telki .állomány müvelése jelentette. Ezt azért szükséges 
hangsúlyozni , mivel a dunántúli nagybirtok esetében végzett vizsgálatok azt mutatják, 
hogy a birtokosok döntően jobbágya ik egy részét kötelezték fegyveres szolgálatra, és így 
jutottak a szükséges fegyveres erőhöz. A katonává tett j o b b á g y o k ellentételezésként 
mentesül tek a jobbágyte lek után kirótt úrbéres terhek vagy azok egy meghatározot t része 
a ló l . 1 7 A Széchényi György püspök-földesúr által a Zala megyei Tapolcán letelepedni 
szándékozó szabad hajdúk részére 1656-ban kiállított oklevél tanúsága szerint a szaba
dosok esetében éppen fordított folyamat já tszódott le: a birtokosok szolgálatába lépő 
fegyveresek szereztek maguknak utóbb házhelyet, illetőleg szőlőt, szántót és más ingat
lant az adott település ha tá rában . 1 8 Vázsony esete jó l példázza, hogy a fegyveresek jelen-

1 4 MOL M K A E 158 Conscriptio portarum. Tom. XLIX. (1659.d.) fol. 623v-626r. Kiadása: Veszprém 
vármegye összeírásai, 2002. 91-94. o. 

1 5 Utóbbiak megjelölésére a libertinus terminus helyett körülírással éltek e jegyzék készítői: „Milites vero 
sine stipendio hic residentes." Uo. 

1 6 „Libertini ibidem [ti . Keszthelyen] praeter domunculas et vineolas nihil possidentes sunt N[umero] 198." 
Portaösszeírás, fol. 679v.; ,,Eius[dem] praesidii [ti. Szentgrót] libertfini] p[rae]ter domuncul[as] et vineolas ni
hil possidentis] sunt Numero 64." Portaösszeírás, fol. 687r.; „Libertini eiusdem oppidi [t i . Sümeg] praeter 
domunculas et aliquas vineolas nullos p[ro]prios fundos possidentes sunt N[umero] 141." Portaösszeírás, fol. 
683r. 

17 Varga 1969. 289-308. o. 
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„Amely szántóföldet és réteket most bírnak ezen itt lakó városbeliek, szántják és kaszálják ezeket, ez 
megnevezett szabad legények és a következendők el nem vehetik, de azon kívül, minthogy elég föld vagyon, 
amely szántóföldeket felfognak és réteket irtanak övék és maradékaiké lészen ez után is mindenkor, valamég 
tőle fegyverekkel szolgálnak" Kiadása: Szendrei István: Hajdú-szabadságlevelek. Debrecen, 1971. 274. o., idé
zi Rúzsás Lajos: A dunántúli védelmi vonal és a paraszt-polgári fejlődés a X V I - X V I I . században. Különle
nyomat a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetének „Értekezések 1967-1968." c. 
kötetéből. Budapest, 1968. 234. o. 



tős része a szegényebb nemesség soraiból került k i , ami újabb bizonyíték amellett, hogy 
a szabadosok idöröl-idöre megri tkuló sorai nem telkes jobbágyokka l töltődtek f e l . 1 9 A 
szabadosokban minden valószínűség szerint inkább a tizenöt éves háború (1591-1606) 
során társadalmi közegükből kiszakadt, korábbi egzisztenciális biz tonságuktól megfosz
tott tömegeket kell látnunk, akik oldalukra fegyvert kötve keresték helyüket a megvál to
zott viszonyok közepette . A Balaton-felvidéken kóborló, az amúgy is ingatag közbizton
ságra súlyos veszélyt je lentő szabad hajdúk letelepítését vagy katonai szolgálatát 
(ellenkező esetben kiirtását) elrendelő 1647. évi országgyűlési határozat arról árulkodik, 
hogy potenciális fegyveresben nem volt h iány . 2 0 

A telkes j obbágyok katonává tételével szemben a szabadosok letelepítése több nyi l 
vánvaló előnnyel kecsegtette az őket befogadó (zömmel bene possessionatus vagy a 
arisztokrácia alsóbb köreihez sorolható) birtokosokat. A legfőbb haszon ér te lemszerűen 
abban rejlett, hogy az érdekeltek nem kényszerül tek lemondani a végvárvonal sávjában 
élő - mindinkább fogyatkozó - jobbágya ik pénz-, termény- és munkajáradékáról vagy 
azok egy részéről. A szabadosok befogadása a birtokosok számára különben sem jelen
tett komoly anyagi áldozatot , tekintve, hogy legfeljebb csak házhelyet kellett számukra 
biztosítani az adott településen. A határban a szabadosok által müvelés alá vont földek 
pedig éppen azért kerülhettek a kezükre, mert azok eleve parlagon hevertek. Az egyre 
jobban elnéptelenedő határövezetben - mint arról Széchényi György idézett szavai is ta
núskodnak - e lsősorban nem művelhető földben, sokkal inkább munkáskézben mutatko
zott égető h iány . 2 1 

A X V I I . század végi portajegyzék nyi lvánvalóvá teszi azt is, hogy a szabados katona
ság te lekál lományon kívüli szőlő müvelésére alapozta egzisztenciáját, tekintve, hogy há
zukon (domunculá) kívül csak szőlőt írtak össze birtokukban. Csobánc 18 szabad rendű 
fegyverese például összesen 14 hold szőlőt művelt , ami 263 akó borral hálálta meg a 
gondoskodás t . 2 2 Negyven zalabéri bajtársuk kezén 27 hold szőlőt írtak össze 331 akós 
te rmésse l . 2 3 Kemend 14 szabadosa hét holdnyi szőlőt müveit , amiről összesen 56 akónyi 
bort szürete lhet tek. 2 4 A bortermelésre ösztönző tényezők sorában első helyre kívánkozik, 
hogy a szőlő nem képezte a telki á l lomány részét, következésképp (a X V I I . század végé
ig legalábbis) nem számított bele az állami adóa lapba . 2 5 Keszthely esetében az is igazo-

1 9 MOL M K A E 158 Conscriptio portarum. Tom. XLIX. (1659.d.) fol. 623v-626r. 
2 0 

„A Veszprémben, Tihanyban, Keszthelyen, Vázsonyban, Szigligetben, Devecseren és másutt az ország
ban szerteszét tartózkodó szabad, és kóbor hajdúkra nézve, akiknek semmi lakóhelyük vagy örökségük nin
csen, és sem katonáskodni, sem dolgozni nem akarnak, hanem a szomszéd nemesek és szegény alattvalók leg
nagyobb sanyargatásával és kárával, egyedül fosztogatásból és rablásból tartják fenn magukat és övéiket. 
Határozzák az országlakosok, hogy azokat az örségi katonák közé kell sorozni és eképpen katonai kötelezett
ségnek és fegyelemnek alávetni vagy földmüvelésre és jobbágyszolgálatra alkalmazni; különben a végvidékek
ről, mint a haza dögvészét, el kell távolítani és ha továbbra is károkat okoznak, bárki szabadon üldözhesse 
őket.". Corpus Juris Hungarici (a továbbiakban: CJH). Magyar Törvénytár. 1608-1657. évi törvényczikkek. 
(Magyarázó jegyzetekkel kíséri Márkus Dezső.) Budapest, 1900. 457. o. (1647: 41. tc.) 

2 1 Lásd a 18. jegyzetet. 
Portaösszeírás, fol. 674v. 

2 3 Uo. fol. 688v. 
2 4 Uo. fol. 689v. 
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Az adóporta fogalmára és annak változásaira lásd Juhász Lajos: A porta története 1526-1648. Jobbágy
gazdálkodásunk egysége és az adóegység. Különlenyomat a Századok 1936. évi pótfüzetéből. Budapest, 1936. 
3-84. o. 



lást nyert, hogy a helyi földesurak a föld után őket illető pénz,- te rmény- és munkajára
dékról is lemondtak, ami a legsúlyosabb adótehertől szabadítot ta meg a föld művelőit . 
Az természetesen további vizsgálatokat igényel, hogy ez a gyakorlat a végvárvonal sáv
jában mennyiben tekinthető á l ta lánosnak. 2 6 Az egyházi tized fizetése alól viszont (elv
ben) már nem volt k ibúvó. A veszprémi egyházmegye egymás t követő püspökeinek 
Egerszeg, Kapornak, Bér, Szentgrót és Keszthely helyőrsége ellen felhozott, ismétlődő 
panaszai azonban elárulják, hogy a fegyveresek gyakorta adósak maradtak a dézsmával 
is . 2 7 A szabadosok tehát szőlőjüket csaknem adómentesen élték, aminek a je lentőségét 
nehéz nem felismerni. 

A szőlőmüvelésre alapozott egzisztencia azonban távolról sem csupán a „szabad 
rend" ismérve volt. A X V I I . században a havi zsoldot mind gyakrabban nélkülözni kény
szerülő végváriak maguk is nyitni kényszerül tek a c iv i l életforma felé, így - amellett, 
hogy kereskedésre adták a fejüket és ipart űztek - tömegesen kapcsolódtak be a mező
gazdasági á ru te rmelésbe . 2 8 Előbbi példáinknál maradva: az 1696. évi portajegyzék tanú
sága szerint a csobánci helyőrség 30 királyi katonája 19 holdon gazdálkodott , ami 345 
akó termést e redményeze t t . 2 9 Bér szőlőhegyein eggyel több iratos katona serénykedett , 
ahol 11 holdról 333 akó bort szürete lhet tek. 3 0 Kemenden 20 zsoldos ugyanekkora terüle
ten kapálta a tőkéket , melyekről 96 akó bor került a hordókba . 3 1 Az egy személyre ju tó 
viszonylag csekély, egy holdnál kisebb földterület és a korabeli - mai szemmel kimon
dottan magas - borfogyasztás arra enged következtetni , hogy a katonák többsége alapve
tően önellátásra rendezkedett be, és terményéből csak keveset vagy egyál talán nem tu
dott piacra vinni. 

A királyi vitézlő rend és a szabadosok életmódjában különbség leginkább abban fe
dezhető fel, hogy míg utóbbiaknál a szőlögazdálkodás a legelterjedtebb jövede lemte rme
lő tevékenység volt, addig a vitézlő rend jelentős hányada más módon egészítette k i a 
szűkös zsoldját. Tihany és Csobánc királyi katonáinak például mindössze 2/3-a dolgozott 
földjén szabad ide jében. 3 2 A Keszthelyen, az öt balatoni végház legnépesebb helyőrségé
ben szolgáló 202 iratos fegyveresnek pedig alig harmada müveit szőlőt vagy szántót a te
lepülés határában - igaz, át lagon felüli volumenben. 3 3 

l b Végh 2007. 202. o. 
2 7 VÉL Dec. Ер. No. 31. (1646); CJH 1900. 487. о. 1647: 97. tc. 
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Benczédi László: Katonarétegek helyzete a török elleni várháborúkban. Hadtörténelmi Közlemények, 13. 
(1966.) 4. sz. 821-827. o.; Uő.: Végváriak életviszonyai а X V I I . században. In: Magyarországi végvárak a X V I -
XVII . században. (Szerk. Bodó Sándor és Szabó Jolán.) Eger, 1983. (Studia Agriensia 3.) 101-111.0.; Szántó Im
re: A „vitézlő rend" megélhetésének anyagi forrásai Zala megyében a 17. században. In: Végvárak és régiók a 
X V I - X V I I . században. (Szerk. Petercsák Tivadar és Szabó Jolán.) Eger, 1993. (Studia Agriensia 14.) 145-160. o. 
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Portaösszeírás, fol. 674v. 
3 0 Uo. fol. 688v. 
3 1 Uo. fol. 689v. 
3 2 Uo. fol. 670v-671r., 674v. 

Uo. fol. 679v. Az 1696. évi portaösszeírás félreértések forrásává vált azáltal, hogy egy adott végvár föl
det művelő iratos katonáinak számát a kutatás esetenként - nyilvánvalóan tévesen - az adott helyőrség (érte
lemszerűen magasabb) keretlétszámával azonosította, jóllehet a conscriptio egyértelművé tette a különbséget. 



A Kanizsai (1690 előtt Kanizsa ellen vetett), a Zala megyei végházakat rendszerbe 
fogó generalatus ( 1 . sz. táblázat) szabadosainak összesítése nem ígérkezik egyszerű fela
datnak. 3 4 Az 1701. évi és az 1696. évi összeírásban egyaránt szereplő öt, Balaton melléki 
végház adatsorait összevetve ugyanis azt tapasztaljuk, hogy a későbbi j egyzék minden 
esetben magasabb számot ad meg a szabados katonaság esetében (4. sz. táblázat) . Több 
lehetséges magyarázat közül a legvalószínűbbnek az tűnik, hogy az 1696. évi portaösz-
szeírás - je l legéből fakadóan - nem volt képes megragadni az adózók összességét . Ez v i 
szont arra figyelmeztet, hogy a kanizsai végvidék erősségeiben szolgáló szabadosok 
számát a végső összesítésnél minden bizonnyal felfelé kell korrigálni . Ennek szükséges
ségére világít rá Egerszeg példája is. A főkapitányság központjának számító településen 
ugyanis 1696-ban közel négyszáz királyi katona mellett aránytalanul kevés, mindössze
sen 11 szabadost regisztráltak (2. sz. táblázat ) . 3 5 Az adat azért is gyanút ébreszt, mivel a 
fegyveresek élén szabad vajdát találunk, márpedig a tucatnyi fegyveres aligha tette szük
ségessé az elvben félszáz főnek parancsnokló gyalogos tiszt a lka lmazásá t . 3 6 Problémát 
jelent továbbá, hogy a X V I I . század második felében a védelmi övezet szerves részeként 
számon tartott végvár (például Pölöske) nem szerepel az összeírt te lepülések sorában, de 
a hiány okára a j egyzék nem ad magyarázatot . Más végvárak ese tében (úgymint Zalavár, 
Szécsisziget, Szentgyörgyvár , Szigliget, Lövő) a királyi ka tonaság mellett az összeírás 
nem tüntet fel szabadosokat, ami - látni fogjuk - egyér te lműen az összeírás hiányossá
gának tudható be, és a forráskritika szükségességére világít r á . 3 7 

Gyöngyösi Nagy Ferenc főkapitány-helyettes hivatalviselése idején (1681-1695), ta
lán Kanizsa blokádja alatt készült az a névjegyzék, amely lehetőséget ad számunkra a 
vilajetközpontot övező várláncolat szabadosainak számbavételére (2. sz. t áb láza t ) . 3 8 A 
feltehetően a felszabadító háború egyik, „szabad rend" részvételével zajló hadművele té
vel összefüggésben, fizetési j egyzék gyanánt készült lajstrom a Murától északra fekvő 
zalai végvárakban szolgálatot teljesítő szabad rendű katonaságot veszi számba, megadva 
a fegyverforgatók nevét is . 3 9 Alsólendva és a mai országhatáron belül eső 13 zalai vég
vár, illetve - a főkapitányság várai közül egyedüliként a korszakban Vas megyéhez tar
tozó - Egervár szabadosait összesítve 326 fős létszámot kapunk. Az adat azonban csak 
tájékoztató je l legű. Tekintve, hogy nem ismerjük a névjegyzék összeál l í tásának okát, 
nem tudunk választ adni arra a kérdésre sem, hogy a „szabad rend" mekkora hányadát ír
ták ekkor össze, ám joggal feltételezhetjük, hogy a lista csak a fegyveresek egy részének 

A Kanizsa török kézre kerülését (1600) követően megszervezett végvidéki főkapitányság korai történe
tére Kelenik József: Egy végvidék születése. A Kanizsa ellen vetett végek kialakulásának története 1600-1601. 
In: Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. (Szerk. Hausner Gábor.) Budapest, 2005. 311-
357. o.; Uő.: A Kanizsa elleni végvidék katonai erejének változásai 1633-1638. In: Hadtörténelmi tanulmá
nyok. Zalaegerszeg, 1995. (Zalai Gyűjtemény 36/1.) 5-51. o. 

3 5 Portaösszeírás, fol. 704r. 

Z M L V. 1601. Zalaegerszeg. Zalaegerszeg város régi levéltára. No.7. 
3 7 Portaösszeírás, fol. 681., 706v., 708r., 675r., említésük sorrendjében. 
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A kanizsai végvidék főkapitány-helyettesének hivatalviselésére Iványi Emma: Gyöngyösi Nagy Ferenc 
vicegenerális. In: Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásából 1982-1983. Zalagerszeg, 1983. 
(Zalai Gyűjtemény 18.) 115-128. o. 
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MOL P 1322 A herceg Batthyány család levéltára. A Batthyány család központi igazgatósága. A földes

úri famíliára, illetve az uradalmi alkalmazottakra vonatkozó iratok (a továbbiakban: Föld. fam.) 55. cs. No. 
1386. 



névsorát őrizte meg. A Kanizsai főkapitányság Murán inneni végvára iban tehát a X V I I . 
század utolsó negyedében minimál isan ennyi szabados létével számolhatunk, a tényleges 
létszám azonban Szécsisziget - ismeretlen okból - hiányzó szabadosaival és a névjegy
zékből esetleg kimaradtakkal együtt tovább bővü l . 4 0 

A datálatlan névjegyzékben nem szereplő, szintén Zala megyei Légrád és a muraközi 
települések adatsorainak ismerete ugyancsak tovább növelheti a Kanizsai főkapitányság 
szabadosainak számát. A Dráva és a Mura által közrefogott „Szige t" 1671-ig, a Zrínyi 
Péter fej- és jószágvesztésé t k imondó ítéletig csaknem kizárólagosan a Zrínyi család 
uradalma volt, melynek birtokosi magánhadereje és központ i forrásokból fenntartott 
helyőrségei , valamint a közeli Légrád katonasága felett főkapitányi minőségben a grófi 
család tagjai rendelkeztek. 4 1 Amennyire a kutatás jelenlegi állásánál megál lapí tható , e sa
já tos védelmi övezet (mint olykor nevezték: Zerinische Grenze) inkább csak adminiszt
ratív módon kapcsolódott a Kanizsa elleni végek szerveze téhez . 4 2 Zrínyi Á d á m 1691. évi 
katonahalálával immáron teljes egészében a koronára szállt muraközi uradalom védelmi 
szervezete cél irányos kutatásokat igényel, különös tekintettel a mintegy 800-900 főre 
becsülhető katonaparasz tság további sorsát i l le tően. 4 3 A társadalom, had- és igazgatástör
ténet szempontjából egyaránt specifikus terület szisztematikus vizsgálata a közel jövő 
feladatai közé tartozik. Jelenleg csak annyit állí thatunk bizonyosan, hogy a korábbi ura
dalmi haderő vagy annak egy jelentős része a kamarai igazgatás alatt is ellátta a terület 
véde lmét . 4 4 Ezt egyébiránt az 1696. évi portaösszeírás meglehetősen szűkszavú bejegy
zései is megerősí teni lá t szanak . 4 5 

A Kanizsa ellen vetett végvidék esetében a „szabad rend" eloszlása távolról sem volt 
egyenletes. A prezidiális mezővárosok avagy végvárvárosok (korabeli szóhasználat tal 
praesidinmok), úgymint Szentgrót, Kapornak, Lendva, Lenti stb. esetében például a sza
badosok koncentrációja figyelhető meg, amit példáz Szentgrót legkevesebb 97 szabado
sa.4 6 A X V I I . század második felében a végvidék főkapitányait adó Bat thyány család bir
tokában lévő település tipikus abban a tekintetben, hogy rendelkezik a végvárváros , eme 
sajátos fejlődési utat bejárt település valamennyi i smérvéve l . 4 7 Szentgrót mezőváros tár-

4 U M O L P 1322 Föld. fam. 55. cs. No. 1387. 
4 1 Monumenta Zrínyiana: Pars oeconomia. Tom. II . Insula Muraköz (1635-1720). Digessit, introductio 

Germanica et indice instruxit István N. Kiss. Budapest, 1991. N. Kiss István fentebb hivatkozott, hadtörténeti tár
gyú tanulmányain kívül a hazai feldolgozások érdemben nem foglalkoznak a Muraköz történetével. A horvát 
nyelvű irodalomból jól használható Rudolf Horvát: Poviest Medimurja. Zagreb, 1944. (Reprint: Cakovec, 1993.) 

4 2 Pálffy 1996. 205. o. 
4 3 N.Kiss 1989. 49. o. 
4 4 A muraközi Kotori, Goricsán, Hudosán helyőrségeit például a kanizsai végvidék szervezetébe integrál

ták. Österreichisches Staatsarchiv (a továbbiakban: ÖStA), Finanz- und Hofkammerarchiv (a továbbiakban: 
FHKA), Hofkammerarchiv (a továbbiakban: HKA), Hoffinanz Ungarn (a továbbiakban: HFU) Rote Nummer 
370. 1695. Mai. fol. 110., 113. További vizsgálatok szükségességére világít rá, hogy 1696-ban Kotoriban a k i 
rályi katonaság mellett szabadosokat is találunk. Portaösszeírás, fol. 726v-727r. 

4 5 Portaösszeírás, fol. 725, 726v-727r. 
4 6 MOL P 1322 Föld. fam. 55.cs. No. 1387. 
4 1 Iványi 1964.4-5.0. 



sadalmában ugyanis a királyi katonaság jelenléte és főként a szabad katonaság betelepü
lése következtében a katonaelem jutott túlsúlyra, ami számos területen mélyreható válto
zásokat idézett elő. Ennek leglátványosabb jele a katonaság lakta erődített te lepülésmag 
[praesidium) és az úrbéres népességnek otthont adó városrész (oppidum) térbeli szepará
ciója, ami legtöbb esetben idővel j og i különállást is jelentett. 4 8 A végvárváros avagy pre-
zídium fogalma tehát alapjában véve a védözóna első vonalában fekvő, királyi helyőrsé-
gű végvárral rendelkező, zömmel fegyveresek lakta, fallal övezett mezővárosokat 
foglalja m a g á b a n . 4 9 

A prezíd iumok száma a kutatások jelenlegi állásánál nem határozható meg pontosan, 
tekintve, hogy a települést ípus vizsgálatát több körülmény is nehezít i . Maga a prez íd ium 
terminus pé ldának okáért e lsődlegesen a királyi helyőrség je lölésére szolgált, és csak ké
sőbb, új je lentés tar ta lommal gazdagodva alkalmazták az árokkal és palánkfallal övezett , 
többségében katonák által lakott mezőváros megnevezésére is . 5 0 Az 1696. évi összeírás 
mindazonál tal támpontot adhat a kutatásnak a települések kategor izálásához is. Lövő 
esetében például a prezídium mellett hasonnevű oppidumot is feltüntet, ami karakterisz
tikus vonás a végvárvárosok esetében, ugyanakkor a szakirodalom nem tud a zalai me
zőváros te lepülésszerkezetének török kori kettéválásáról és j o g i e lkülönülésérő l . 5 1 Igazo
lást nyert ellenben a szabados katonaság je lenléte , amiről viszont a X V I I . század végi 
conscriptio hallgat. 5 2 

Mindazonál ta l nyomatékosan hangsúlyozni szükséges, hogy a településmorfológiai 
ismérvek önmagunkban nem elegendőek annak megál lapí tásához, hogy egy adott telepü
lés a végvárvárosok csoportjába sorolható-e. El lenpéldaként a X V I I . században ugyan
csak két településfélre elkülönülő Sümeg mezőváros hozható fel, ahol je lentős szabados 
katonaság, (1696-ban 141 fő) ál lomásozott , így a prez íd iumok két lényeges ismérvével is 
rendelkezett. 5 3 Várában azonban állandó jelleggel nem ál lomásozot t királyi helyőrség, 
márpedig ennek je lenléte elengedhetetlen egy település prez íd iumok közé sorolásához. A 
szakirodalom által korábban tévesen a végvárvárosok közé sorolt Tapolca, Tűrje, Szeg
vár települések lényegében ugyanezen ok miatt rekedtek kívül a prez íd iumok csoportján, 
je lentős fegyveres népességük dacára . 5 4 Nyí lván nem véletlen, hogy a helyőrségeiket a 

„Praesidium seu oppidum Szent Groth" és az attól délkeletre fevő „Possessio Szentgroty Pogar varos", 
illetve „Praesidium Kapornak" és „Possessio Kapornakváros" kettőse jól példázza a korábban egységes mező
városok török kori kettéválását és a településrészek változatos elnevezését. Portaösszeírás, fol. 687. 

4 9 VéghlWl. 117-120. o. 
50 , , 

Uo. 
5 1 Portaösszeírás, fol. 706.; Dominkovits Péter: Zalalövő története 1690-1790. Kanizsa visszafoglalásától a 

Rákóczi-kor végéig. In: Zalalövő története az ókortól napjainkig. (Szerk. Molnár András.) Zalalövö, 1998. 
160. o.; Simon Éva: Zalalövő története 1566-1690. „Nagy két császár birodalmi között". Uo. 105-156. о. A 
kettős településszerkezet közvetett igazolása Z M L IV. H.a. Polgári perek. 3. d. 1697. pallium. No. 5. 

5 2 Simon 1998. 132. o. 
5 3 Portaösszeírás, fol. 683r. 
5 4 Szántó Imre: Zala vármegyei végvárak és mezővárosok lakosságának helyzete a X V I I - X V I I I . század

ban. Hadtörténelmi Közlemények, 31. (1984) 3-33. o.; Uő.: A végvárak mellett (presidiális) mezővárosok tele
pülési szerkezetének megváltozása Zala megyében. In: Mezőváros-kisváros. Rendi társadalom-polgári társada
lom 4. Szerk.: Mikó Zsuzsa. Debrecen, 1995. 75-83.; Pálffy Géza: Katonai igazságszolgáltatás a királyi 
Magyarországon. Győr, 1995. 103. o. A következetlen fogalomhasználat oka, hogy a prezidiális mezőváros 
terminust elsőként alkalmazó Rúzsás Lajos adós maradt annak tételes definíciójával. Rúzsás 1968. 225-254. o. 



korabeli szóhasználat nem is illette prezídium névvel , mivel az - m i n t láthattuk -
kizárólag a király által fenntartott várörségek je lölésére szolgál t . 5 5 

A témára vonatkozó alapkutatások nyomasz tó hiányát mi sem mutatja jobban, mint 
hogy a „szabad rend" lakta földesúri mezővárosok, mint sajátos katonatelepülés- t ípus 
esetében még a névadással is adós a kutatás. Jóllehet vizsgálatunkat objektív okok miatt 
a Kanizsával szemközt i generalatus helyőrségeire kényszerül tünk korlátozni , nyomaté 
kosan hangsú lyoznunk kel l , hogy a szabadosoknak csak egy része nyert a lkalmazást a 
végvárakban. Amennyire megállapí tható, a „szabad rend" zöme éppenhogy ezekben a 
frontvonaltól távolabb fekvő településeken, leginkább mezővárosokban élte mindennap
jait , ahol - királyi helyőrség nem lévén - katonai vonatkozásokban is a földesúr hatalma 
érvényesült felettük. 

Összegzésképpen megál lapí tható tehát, hogy a „szabad rend" a lkalmazása révén egy 
adott végvár helyőrsége lényegesen népesebb lehetett annál, mint ami a királyi katonaság 
keretlétszámait feltüntető, gyakorta idézett kimutatásokból kiolvasható. Min t láttuk, ese
tenként a helyőrség legnépesebb komponensét alkotó, ám ez ideig vajmi kevés figyelem
re méltatott szabad katonaelem jelenléte akár egy adott végház végvárrendszer hierarchi
ájában elfoglalt he lyének felülvizsgálatára kényszerítheti a kutatást . Ennek ugyanis 
éppen a végvárak (fő)kapitányainak parancsnoksága alatt álló (ám rendszerint csupán az 
iratos katonasággal azonosított) helyőrség létszáma a legfőbb - igaz, távolról sem kizá
rólagos - indikátora. 

A X V I I . század valójában a struktúraváltás időszaka, mikoris a királyi ka tonaság lét
számának fokozatos csökkentését el lensúlyozandó, a katonaparasztság kategóriájába so
rolható fegyveresek, köztük is mindenekelőt t a szabadosok lépnek előtérbe és válnak 
mindinkább meghatározóvá . A helyőrségek két alapvető összetevője között i választóvo
nal azonban nem volt éles. A végvárakban annak (fő)kapitánya alatt szolgáló szabadosok 
soraiban nyí lván nem kevés korábban elbocsátott végvári katona is lehetett, mint ahogy 
bizonyára a szabadosok közül is esküdtek fel a király ( jövedelmezőbb, biztosabb megél 
hetést garantáló) szolgálatára. A X V I I . század éppen a két, közös társadalmi gyökerű, 
gazdasági tekintetben egymáshoz közeledő csoport sorsközösségének és öntudatra ébre
désének tanúja, amiről legbeszédesebben Kun Péter tanulmányunk elején idézett szavai 
tanúskodnak. 

Portaösszeírás, fol. 675v., 686r., 685r. 



FÜGGELÉK 

1. 

A Kanizsai főkapitányság végváraiban állomásozó királyi katonaság 
keretlétszáma 1695-ben56 (Tervezet) 

Végvár Magyar lovas Magyar gyalog Összesen 

Könnend 5 7 150 100 250 

Egerszeg 300 150 450 

Kaposvár 30 70 100 

Kapornak 100 50 150 

Egervár 25 50 75 

Kemend 10 30 40 

Lövő 46 42 88 

Zalavár 15 100 115 

Szentgyörgyvár 25 40 65 

Szentgrót 25 50 75 

Bér 16 20 36 

Lenti 100 100 200 

Szécsisziget 50 100 150 

Kányavár - 15 15 

Alsólendva 50 50 100 

Légrád 100 200 300 

Kotori 30 100 130 

Goricsán 20 50 70 

Hudosán - 50 50 

Összesen 1092 1367 2459 

5 6 ÖStA FHKA H K A HFU RN 370. 1695. Mai. fol. 110. és fol. 113. A tervezet nem tartalmazza a tüzérek 
és a rendkívüli állományba soroltak létszámát. 

5 7 Körmend ténylegesen nem tartozott a Kanizsai főkapitányság végvárainak a sorába, de itt állomásozott a 
Batthyányak 250 főnyi dunántúli kerületi főkapitányi kontingense, mely ezáltal a határvédelem meghatározó 
részét alkotta. Lásd erre Pálffy Géza tanulmányát e számban. 



A Kanizsai főkapitányság Murától északra fekvő végváraiban állomásozó 
szabad katonaság 1690 köríil5& és 1696-banS9 

Végvár 1690 körül 1696 

Egerszeg 25 11 

Pölöske 14 nincs adat 

Kapornak 12 10 

Egervár 17 nincs adat 

Kemend 20 14 

Lövő 3 nincs adat 

Zalavár 8 nincs adat 

Szentgyörgyvár 32 nincs adat 

Szentgrót 97 64 

Bér 47 40 

Lenti 4 11 

Szécsisziget nincs adat nincs adat 

Kányavár 20 1 

Alsólendva 26 30 

Összesen 326 ' 181 

3. 

Az öt Balaton melléki végvárban állomásozó királyi katonaság 
keretlétszámai 1695-ben60 

Végvár Lovas Gyalog Extra Összesen 

Keszthely 100 100 2 202 

Tihany 20 50 2 72 

Vázsony 40 74 3 117 

Szigliget 10 25 - 35 

Csobánc 20 25 - 45 

Összesen 190 274 7 471 

ъ ъ MOL P 1322 Föld. fam. 55. cs. No. 1386. (1690 körül) 
59 

Portaösszeírás, fol. 665v-775v. 
6 0 Takáts Sándor: Kísérletek a magyar haderő feloszlatására 1671-1672. Századok, 38. (1904.) 338. o.; 

MOL P 125 Esterházy család levéltára. Pál nádor, Kormányzati iratok, 41. cs. No. 9940., No. 9884. 



Az öt Balaton melléki végvárban állomásozó szabad katonaság 
1696-ban61 és 1701-ben62 

Végvár 1696 1701 

Keszthely 198 223 

Tihany 24 39 

Vázsony 58 59 

Szigliget nincs adat 43 

Csobánc 18 53 

Összesen 298 417 

1 Portaösszeírás, fol. 665v-775v. 
6 2 MOL P 287 Forgács család levéltára. Series I I . Fasc. HH. (43. cs.) fol. 144-226. 



Ferenc Végh 

THE 'FREE ORDER' 

About a forgotten group o f the military society in Transdanubia in the 17th century 

Summary 

The Aulic War Council decreased the number of fortress soldiers serving in the Hungarian 
anti-Ottoman defence system by about a fourth during the Thirty Years' War (1618-1648), 
threatening the military balance of power to collapse. To substitute the dismissed fortress soldiers 
the landowners of the frontier region were forced to increase the number of their armed men. The 
lords obliged their serfs to do military service, or they settled armed men (whom the sources 
generally call libertines) on their estates along the border region. The 'free order' at the settlements 
with border fortresses served under the command of the captain(-general) of the fortress, who thus 
commanded significantly more soldiers than is indicated in the pay-rolls. One can find soldiers of 
the 'free order' in almost every border fortress commanded by the captain-generals of the borders 
facing Győr and Kanizsa. At the end of the 17th century their number was about the fourth than 
that of the soldiers paid by the king. The biggest numbers of'free order' soldiers could be found at 
the oppida with border fortresses (e. g. Keszthely, Szentgrót, Kapornak), and in these settlements 
soldiers gained majority in society. 

Ferenc Végh 

« L'ORDRE LIBRE. » 

Une catégorie oubliée de la profession militaire de la Transdanubie du 17е siécle 

Resume 

Au cours de la guerre de trente ans (1618-1648), le Conseil de Guerre de la Cour réduisit de 
prés de vingt-cinq pour cent l'effectif de « l'ordre des homines de guerre » en service dans les forts 
du Systeme de defense de Hongrie mis en place contre les Ottomans, ce qui risquait de détruire 
l'équilibre stratégique. Pour remplacer les soldats renvoyés des confins, les propriétaires de la zone 
frontaliére durent augmenter le nombre de leurs hommes en armes. Iis forcérent alors leurs serfs au 
service militaire ou ils établirent sur leurs domaines frontaliers des hommes armés en GENERAL ap-
pelés affranchis selon les sources d'époque. Dans les communes dotées d'un fort, « l'ordre libre » 
releva des capitaines (généraux) des forts des confins qui disposaient ainsi de beaucoup plus de 
soldats que le nombre indiqué sur le registre des soldes. Nous trouvons des hommes armés libres 
dans la quasi-totalité des forts appartenant au commandement GENERAL des confins de Győr ou dans 
celui combattant contre Nagykanizsa. A la fin du 17е siécle, leur nombre fut approximativement 
quatre fois moins élévé que celui des soldats payés par le roi. C'est dans les villes agricoles dotées 
d'un fort (par ex. Keszthely, Szentgrót, Kapornak) que « l'ordre libre » fut le plus nombreux et les 
soldats у devinrent majoritaires dans la population. 



Ferenc Végh 

DER „FREIE STAND" 

Über eine vergessene Gruppe der Soldatengesellschaft in Transdanubien 
des 17. Jahrhunderts 

Resümee 

Der Hofkriegsrat senkte zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) die Stärke des 
„Kriegerstandes", der in den Burgen des Verteidigungssystems gegen die Osmanen in Ungarn 
diente, um etwa ein Viertel. Es drohte, dass dadurch das strategische Kräftegleichgewicht kippt. 
Als Ersatz des entlassenen Militärs in den Grenzburgen mussten die Gutsbesitzer der Grenzregion 
die Stärke ihrer Bewaffneten erhöhen. Die Besitzer verpflichteten ihre Fronbauern zum Militär
dienst, oder siedelten Bewaffnete auf ihren Gutem entlang der Grenze an, die von den zeitgenössi
schen Quellen im Allgemeinen „Befreite" genannt wurden. In den über eine Grenzburg verfugen
den Siedlungen gehörte auch der „befreite Stand" unter dem Kommando des (Ober-) Hauptmann 
der Grenzburg, der auch der königlichen Armee vorstand. Auf diese Weise verfügten sie über we
sentlich mehr Bewaffnete, als von den Soldverzeichnissen angeführt. In nahezu sämtlichen Grenz
burgen der Oberhauptmannschaften des Grenzgebietes von Raab und des Kanischa gegenüber lie
genden Grenzgebietes finden wir Bewaffnete des „freien Standes". Ihre Anzahl war Ende des 17. 
Jahrhunderts etwa ein Viertel der Stärke der vom König besoldeten Armee. Der „freie Stand" war 
in größter Anzahl in den über eine Grenzburg verfügenden Marktflecken präsent (z. B. Keszthely, 
Szentgrót, Kapornak), wodurch das Militär in der Gesellschaft dieser Siedlungen in Überzahl war. 

Ференц Вег 

„СВОБОДНОЕ СОСЛОВИЕ." ОБ ОДНОЙ ПОЗАБЫТОЙ ГРУППЕ ОБЩЕСТВА 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗАДУНАВЬЯ В X V I I ВЕКЕ. 

Резюме 

Во время тридцатилетней войны  (1618-1648) Придворный Военный Совет сократил поч
ти на одну четверть число „витязей", служивших в  крепостях системы обороны  от турок, 
что угрожало нарушением стратегического равновесия  сил. Для  восполнения демобилизо
ванного воинства оконечных крепостей владельцы имений пограничной зоны были вынуж
дены увеличить численный состав стоявших под  ружьем защитников крепостей. Феодалы 
обязали своих крепостных  к  несению воинской службы  или  поселяли  на пограничных угро
жаемых территориях опытных в  обращении с оружием людей, которых имеющиеся источ
ники называли обычно вольноотпущенниками.  На поселениях, располагавших оконечными 
крепостями, „свободные сословия" также находились под  командованием главного комен
данта оконечной крепости, стоявшего также  и во  главе королевского воинства.  В главном 
командовавнии оконечных провинций Дьёр  и  Канижа во  всех оконечных крепостях  мы 
находим вооруженных бойцов  из  свободных сословий. Их численность в  конце  X V I I  века 
составляла примерно одну четверть наемников, оплачиваемых королем. „Свободные сосло
вия"  в  наибольшем количестве присутствовали  в  сельскохозяйственных городах, распола
гавших оконечными крепостями (например, Кестхей, Сентгрот, Капорнак), вследствие чего 
численный состав военных всегда превосходил численность гражданских жителей города. 



BÍRÓ TEOFIL 

A 92. ( G O R D O N H I G H L A N D E R S ) B R I T G Y A L O G E Z R E D T Ö R T É N E T E 

A K O A L Í C I Ó S H Á B O R Ú K K O R Á B A N * 

3. rész 

A waterloo-i hadjárat 

Napóleon száműzésével az európai hatalmak uralkodói fellélegezhettek. A forrada
lom fiának tartott „korzikai zsarnokot" száműzték, a Bourbonok dinasztiáját pedig visz-
szaültették a francia trónra. X V I I I . Lajos azonban nem volt képes hosszú távon felszá
molni a különböző társadalmi osztályok között lappangó feszültségeket. A forradalom
ban megszületet t új francia nemzet hangos szószólói és a hosszú távollét után hazaérkező 
emigránsok egyaránt e légedet lenek voltak a király mérsékelt , óvatosan tapogatózó pol i 
tikájával. Nem értették meg X V I I I . Lajos konszolidációs törekvéseinek lényegét, amely 
az Ancien Regime régi rendje és a Forradalom vívmányai között próbál t meg egyfajta 
arany középutat találni. A társadalmi feszültség így egyre nőtt az országban. 

Az Elba szigetére száműzött , s csak a kedvező alkalomra váró Napó leon hírszerzői 
révén pontosan értesült a franciaországi eseményekről . A Bourbonokkal szemben egyre 
növekvő társadalmi elégedet lenség kedvező alkalmat biztosított számára ahhoz, hogy új 
ra kezébe kaparintsa Franciaország, s egyben Európa sorsának irányítását. 

1815. február 26. éjszakáján Napóleon ezer fős kicsiny hadseregével és háromszáz 
helyi önkéntessel elvitorlázott Elba szigetéről, s március l-jén Franciaország földjére lé
pett. Háromhetes diadalmenet következett ezután. A Napóleon ellen küldött francia csa
patok egy emberként álltak oldalára. X V I I I . Lajos felmérve a körülményeket , március 
19-én elhagyta Párizst, s a Németalföldi Királyságba menekült . Egy nappal később , már
cius 20-án Bonaparte Napó leon nagy diadalmenetben bevonult a fővárosba. Ápril is 10-re 
ismét ő uralta egész Franciaországot . A szövetséges hatalmak - Nagy-Britannia, Porosz
ország, Ausztria, Oroszország - kötelezték magukat, hogy Napó leon ellen hadseregeket 
állítanak fel, s mindaddig folytatják a harcot, amíg az „tökéletesen képtelen lesz arra, 
hogy újabb zavargást robbantson k i . " 1 Napóleon ezt követően úgy vélte, helyzetét csak a 
harctéren konszolidálhatja. Ezzel el is kezdődött a háború végső, s egyben döntő csatájá
ról elnevezett waterloo-i hadjárat. 

Napóleonnak rövid idő alatt mintegy háromszázezer főre sikerült felduzzasztania se
regét. Az ellene felsorakozott erők a következők voltak: százötvenezer orosz Németor 
szágban várta az indulási parancsot, száztizenhétezer porosz Blücher parancsnoksága 
alatt Liége-nél gyülekezett , Wellington hercegének száztízezer fős brit, holland és han
noveri csapatai Brüsszel körül ál lomásoztak, míg az osztrák Schwarzenberg herceg két
százhetvenötezer katonát gyűjtött össze a Habsburg Monarchia területéről, akik egyrészt 

* A tanulmány 1. része: Hadtörténelmi Közlemények, 121. (2008.) 3-4. sz. 625-659. o.; 2. része: Hadtör
ténelmi Közlemények, 122. (2009.) 1. sz. 127-174. o. 

1 Neillands 1995. 230. о. 



Németországon, másrészt Itálián keresztül szándékoztak Napó leon ellen vonulni. N a p ó 
leon számára nyi lvánvaló volt, hogy ezen seregek közül először a közeli Belgiumban 
gyülekező Blücher és Wellington hadseregeire kell gyors vereséget mérnie . 1815. június 
14-én erőit közvet lenül a belga határtól délre összpontosította. A francia hadsereg k i 
lencvenezer gyalogost, huszonkétezer lovast és háromszázhatvanhat ágyút számlált . Na
póleon tervei szerint a francia hadseregnek Liége és Brüsszel között kellett e lőrenyo
mulnia, hogy megakadályozza Wellington és Blücher seregeinek az egyesítését . További 
tervei szerint külön-külön győzte volna le a porosz, illetve a br i t -belga-hol land
hannoveri hadakat. 

A porosz hadsereg százötezer gyalogosból , t izenkétezer lovasból és kétszázki lenc
venhat ágyúból állott. Négy hadtestre volt felosztva, melyek Charleroi-ban, Namurban, 
Ciney-ben és Liége-ben ál lomásoztak. A hadtestek élén Zeiten, Pirch, Thielemann és 
von Bü low állt. A poroszok főhadiszállása Namurban volt, mintegy nyolcvan kilométer
re Wellington brüsszeli főhadiszállásától. A Wellington hercegének parancsnoksága alatt 
álló brit-belga-holland-hannoveri hadsereg mintegy hetvenkilencezer gyalogosból , t i 
zennégyezer lovasból és százkilencvenhat ágyúból állt. A hadseregnek a fele sem volt 
brit, veterán pedig ugyancsak kevés akadt közöttük. A haderő zömét belga, holland és 
német katonák adták. A hadtestparancsnokok Oránia hercege, H i l l , Picton, Kempt és 
Coulbourne voltak. A lovasságot és a lovastüzérséget Lord Uxbridge vezette. 2 

A 92-es ezred, vagyis a Gordon Highlanders Picton hadtestében, az 5. hadosztály kö
telékében várta a bevetési parancsot. A hadosztály két brit, egy hannoveri és egy tüzér
dandárból állt. A 92-esek Sir Dennis Pack brit dandárjához tartoztak. Pack dandárját a 
Royal Highlanders harmadik zászlóalja, a Black Watch Highlanders, a Gordon High
landers és az East Essex ezred alkotta. 

A m í g azonban a spanyolországi hadjárat végétől a waterloo-i csata kezdeté ig eljutot
tak, a Gordon Highlandereknek is hosszú utat kellett megtenniük. Miután Napóleont 
száműzték Elba szigetére, a 92-es gyalogezredet Bordeaux városában ál lomásoztat ták, 
ahol 1814. június 20-ig maradtak. Ezután behajózták őket Őfelsége NORGE nevü het
vennégy ágyús sorhajójával Cove o f Cork-ba. Onnan Fermoy-ba mentek tovább, ahol az 
ottani kaszárnyába lettek beszállásolva. Egészen 1815. január 26-ig maradtak ott, akkor 
visszameneteltek Corkba, hogy onnan Edinburgh-ba hajózzanak tovább. Corkban azon
ban visszatartották őket egészen május 1-jéig, amikor újra behajózták őket. Skócia he
lyett azonban újra a kontinensre kellett menniük. Miután Aberdeen, Inverness és Elgin 
környékéről ismét feltöltötték a spanyolországi hadjáratban megcsappant ezred személyi 
ál lományát , a behajózáskor az ezred létszáma hétszázhuszonnégy fö volt. Ebből huszon
nyolcan voltak tisztek, hetvenötén altisztek és ha tszázhuszonegyen köz legények . 3 

Ahogy Thomas Hobbs kapitány naplójában leírja, a behajózás, ahogy az a hadsere
gekben történni szokott, némi fejetlenség közepette folyt. A katonák felszerelése és cso
magjai nem érkeztek meg időben, így hosszú órákat voltak kényte lenek tétlenül várni , 
amíg a délutáni órákban végre megkapták a szükséges felszerelést. A rossz előjel ellené-

2 Neulands 1995.231.0. 
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re nagyon szép időt fogtak k i , utazásuk több napon keresztül verőfényes napsütésben 
zajlott le. Az egyhetes hajóút során érintették Carlisle Fort-ot, Lizard Point-ot, Wight 
szigetét, Brightont, Beachy Headet, Calais-t. Ezután érkeztek meg május 9-én reggel tíz 
órára Os tendébe . 4 Onnan azonnal tovább indulnak, és még aznap este megérkeznek 
Brugge-be, ahonnan másnap reggel mentek tovább a főhadiszál lásukként kijelölt Gentbe. 
A kvártélyért felelős Hobbs kapitány előresietett az úton, így már a kora esti órákban 
Gentben tartózkodott , el lentétben az ezreddel, amely David Robertson őrmester emlék
iratai szerint csak május 11-én, a hajnali órákban érkezett meg a városba. Hobbs kapi
tány kiváló szervezésének köszönhetően a 92-es ezred remek helyen került beszál láso-
lásra. Ezt a Hobbs kapi tány naplójában olvasható eseményt Robertson őrmester 
feljegyzései is megerősí t ik. A Gordon Highlanderek szállása Gent központ jában volt. A 
helybéliek jóindulatáról és szíves vendégszeretetéről tanúskodnak az őrmester azon so
rai, melyekben leírja, hogy szállásadóik megkülönbözte tés nélkül úgy bánnak velük, 
mintha közéjük tar toznának. Az őrmester továbbá azt is említi, hogy a helybél iek csodá
j á r a j á rnak az általuk eladdig soha nem látott skót katonai uniformisnak. 5 

Ezzel nem csak Gent lakosai voltak így. M i n d a spanyolországi , mind a waterloo-i 
hadjárat során élénk érdeklődést váltott k i a britekkel szövetséges katonák soraiban a 
skót ka tonák sajátos, egyedi öltözéke. A győztes waterloo-i hadjáratot követően maga 
I. Sándor, minden oroszok cárja fejezte k i óhaját, hogy szeretné személyesen megnézni a 
skót katonai egyenruhát és felszerelést. Wellington ezért egy őrmester t , egy közlegényt 
és egy skót dudást küldött a cár szállásául szolgáló Elysée Palotába a 42-es, 79-es és 92-
es ezredekből . A 79. ezredhez tartozó Thomas Campbell őrmester a következőket írja az 
eseményről : „Mikor előreléptünk, a látványtól megdöbbent orosz nemesség körülállt 
minket. A cár elkezdett vizsgálgatni minket, és kérdéseket tett fel. Először a kardomat 
húzta k i a hüvelyéből , s arra kért, hogy mutassak be vele valamilyen gyakorlatot. Ezután 
kíváncsian megvizsgál ta a lábszárvédőmet és térdharisnyámat. A lábamon megcs íp te a 
bőrt, s végül , hogy személyesen győződjön meg az igazságról, mit is hordunk a ki l t alatt, 
felhúzta azt egészen a kö ldökömig . " 6 Mindezek után biztosak lehettünk benne, hogy a 
skót ezredek megjelenése mindenhol nagy népszerűségnek örvendett . 

A Gordon Highlanderek május 28-ig maradtak gyülekezési körzetükben, Gentben. 
Ottani tar tózkodásuk alatt folyamatosan, napról-napra érkeztek a különböző brit ezredek. 
A legnagyobb örömet a 92-eseknek az okozta, amikor honfitársaikat, a 42. (Black 
Watch) és a 79. (Cameron Highlanders) ezredeket üdvözölhet ték. Ahogy Robertson őr
mesternél olvashatjuk, bizony nagy örömet jelentett az egész ezred számára , hogy a sok 
tapasztalatlan, újonc ezred között végre harcokban jár tas , veterán alakulatokkal találkoz
hattak. Magának az őrmesternek külön öröm lehetett viszontlátni régi bajtársait, akikkel 
együtt küzdött már Egyiptomban és Dániában is, és végigharcol ták az egész spanyolor
szági hadjáratot. Ezen skót ezredek (92., 42., 79.) egymáshoz fűződő viszonyát jó l érzé
kelteti David Robertson őrmesternek az a mondata, ahol együt tesen a há rom ezredről ír
ja, hogy „testvérek vagyunk a csatában, de riválisok a d icsőségben ." 7 

4 The Diary of Hobbs, 3. о. 
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6 Henderson 1989. 9. о. 
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A Gentben eltöltött 18 nap amúgy kellemesen telt el az egész ezred számára. Két-
három naponként ugyan kimasíroznak az antwerpeni útra gyakorlatozni, az idő nagy ré
szét azonban a városban való nézelődéssel , csavargással töltötték. A tisztek bálokra jár
tak, istentiszteleteken vettek részt, kijártak vidékre lovagolni, s más különböző érdekes 
szórakozással töltötték napjaikat. Az időszakot Thomas Hobbs kapitány naplója ismerte
t i , í rásaiból bátran levonhatjuk azt a következtetést , hogy bizony a sorok írója sokkalta 
jobban élvezte a genti és brüsszeli életet, mint magának a tényleges katonai hadjáratnak 
a veszélyes kalandjait. Napló jában elkalauzol minket a Gent környéki vidéki tájakra, 
részletesen leírja, milyen élet folyt a kolostorokban és egy helyi apácazárdában. Több
ször is dicséri a belga utak j ó minőségét , s ennek már van katonai je len tősége is. Gyö
nyörű helynek tartja Belgiumot a sok-sok kanálissal és botanikus kerttel. Pontosan meg
számolja, hogy Gent városának százhuszonhárom hídja van és hét bejárati kapuja. 
Ezeken a kapukon csak ellenőrzés után lehet áthaladni, és szigorúan őrzik őket. 

A m ú g y Gent városa a nagy középületektől kezdve a katedrál ison keresztül az egész 
egyszerű lakóházakig teljesen francia stílusban épült. A helybéli emberek szintúgy fran
cia módra öl tözködnek, ruházkodnak. Azt azonban határozottan kijelenti Hobbs, hogy 
habár a belga nők hűen követik a francia divatot, szépségben nem versenyezhetnek a 
francia asszonyokkal. Útleíráshoz hasonlóan, részletesen bemutatja a genti hús- , zöldség
es ruhapiacot. „Itt sokkal nagyobb a választék, mint az otthoni piacokon, de az árak drá
gábbak az o t thoniaknál . " 8 Ezek a feljegyzések jobbára Thomas Hobbs egyéni érdeklődé
sét tükrözik, viszont mindenképpen kur iózumnak számítanak. Csakúgy, mint a bálokról , 
estélyekről szóló leírások, amelyeken az egész brit tisztikar, a helyi nemesség és az újból 
menekülni kényszerült francia royalisták szórakoztak esténként. A gyakran megrendezett 
mula tságokon maga X V I I I . Lajos is rendszeresen megjelent. I lyen körü lmények között 
érkezett meg május 26-án a parancs, miszerint tovább kell menniük Brüsszelbe, Well ing
ton hercegének főhadiszállására. 

Thomas Hobbs szerint május 27-én hajnali három órakor indultak el Gentből , és esté
re érkeztek meg a francia royalisták főhadiszállásul szolgáló Alost városkába. A Bour
bonok oldalán harcoló francia csapatok Berry herceg vezetése alatt gyülekeztek, s igen 
kedvesek voltak a skót ka tonákhoz. Ahogy Robertson őrmester írja, „majdnem az összes 
közöttük lévő francia tiszt szolgált a spanyolországi francia hadseregben, s néhányan 
még Egyiptomban is. Miután meglát tak minket, odarohantak hozzánk, s azt kérdezték, 
ugye mi már találkoztunk azelőtt? A mi igenlő válaszunkat követően visszamentek, és 
elmondták mindezt a hercegnek is. О végtelenül boldog volt, hogy most nem egymás el
lenében, hanem egymás mellett, egymást erősítve harcolunk majd." 9 

Másnap tovább indultak Brüsszelbe. Délután három órakor Brüsszeltől huszonnégy 
ki lométerre, Aosche-ban csatlakoznak az 5. hadosztályhoz, és annak köte lékében mene
teltek tovább. Hobbs kapitány nagyon kellemesnek és j ó hangulatúnak írta le a Brüsszel
be való masírozást . A fák hüs árnyékában kíváncsiskodó emberek sorfala szegélyezte a 
hadosztály útját, miközben gyerekek sípjai és lányok éneke biztosította a katonák számá
ra igencsak v idám hangulatot. Brüsszelbe érve a helybéli belga és angol nemesség üdvö
zölte a hadosztályt , és folyt az újoncozás a brüsszeli ifjúság soraiból is. Robertson őr-

8 The Diary of Hobbs, 5. о. 
9 Robertson 1842. 142. о. 



mester szerint „igen j ó kinézetű fiatalok voltak, katonás kü l sőve l . " 1 0 A brüsszeli beszál
lásolás a gentinél már sokkal szervezettebb keretek között folyt. Külön listákon vezették, 
hogy melyik katona hol, melyik házban van elszállásolva. Ügyel tek arra, hogy minden 
század és ezred lehetőleg egy utcában kerüljön elhelyezésre. így meg lehetett előzni a 
mozgósí táskor ál talában fellépő zűrzavart. 

A tisztek természetesen Brüsszelben is kivették részüket a szórakozásból . Genttel el
lentétben, ahol csak britek voltak, itt már minden nációhoz tartozó katonákat , tiszteket, 
diplomatákat lehetett látni. Ahogy Hobbs kapitány írja, előfordult, hogy egy és ugyan
azon a délután, szokásos lovaglása közben látta a holland királyi párt, Wellington, 
Braunschweig és Richmond hercegét, Richmond hercegnőjét , Blücher marsallt, s szá
mos, legkülönbözőbb rangú orosz, porosz, lengyel, kozák ka toná t . " A leírás tanúsítja, 
hogy Brüsszel je lentős poli t ikai és katonai központ volt ezekben a hetekben. Nem csoda, 
hogy Napóleon ide is beépítette a kémeit , akik akár a legmagasabb vezérkarból is eljut
tatták hozzá információikat . Azt, hogy a napóleoni kémek milyen magas körökben mo
zogtak a szövetségesek között , nagyon jó l mutatja az eset, mikor jún ius l-jén lelepleztek 
egy francia tábornokot , aki Napóleonnal folytatott levelezést. Az elfogott tábornok fon
tos információkat juttatott el a császárnak a szövetségesek terveivel, készülődéseivel , 
tényleges katonai erejével kapcsolatban. A kémet természetesen letartóztatták, a levele
ket pedig lefoglal ták. 1 2 

Az, hogy még a felső vezérkarba is sikerült ügynökei t beépíteni , csak sejteti velünk, 
hogy mennyien lehettek az alacsonyabb szinteken. Ezek ismeretében természetes , hogy 
Napóleon tisztában volt a szövetségesek haderejének fő hiányosságaival : csapatainak he
terogenitásával és tapasztalat lanságával . Ekképpen Napóleonnak módjában állt, hogy k i 
dolgozza ellenük azokat a taktikai és hadászati módszereket , melyek vé leménye szerint 
Wellington csapatainak legyőzéséhez szükségesek. Abban számítot ta csak el magát a 
császár, hogy már az ő hadereje sem csak kizárólag harcedzett veteránokból állt, hanem 
főképp hasonlóan tapasztalatlan „zöldfülűekből", mint Wel l ingtoné. 

Visszatérve a 92-es ezredhez, Brüsszelben már sűrűn követ ték egymást a reggeli gya
korlatok és a különböző seregszemlék. Június l-jén és 3-án Sir Dennis Pack, majd maga 
Wellington tartott csapatszemlét a Gordon Highlandereknél . Az ezred egészen jún ius 15-
ig maradt Brüsszelben. A katonák sokat gyakorlatoztak, készültek a küszöbön álló hábo
rúra. Az indulási parancsot 14-én kapták meg. A Namur felé vezető úton m é g tartottak 
egy lőgyakorlatot , majd felkészültek a másnapi indulásra. Az őrmesterek és tizedesek a 
főhadiszálláson élelmiszert vételeztek, amit a katonák között közvet lenül indulás előtt 
osztottak szét. Ahogy Matthew Orr közlegény szüleinek írott utolsó levelében tudomá
sunkra hozza: „Az 5. hadosztály már kora reggel gyülekezett a parkban. A 92-esek Sir 
Dennis Pack 9. dandárjának részét alkották. Felszerelésünk az ál talános felszerelésen kí
vül hat napra e legendő kenyérből és kétszersültből állt. A skót dudások já téka közben 
ragyogó fegyverekkel és kitűnő formában masíroztunk k i Brüssze lbő l . " 1 3 Ehhez teszi 
még hozzá Robertson őrmester , hogy „dacára a hajnali indulásnak, a namuri kapun kivo-
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nuló hadosztá lyunkat a brüsszeli lakosok nagyszámú csoportja kísérte el egészen a vá
roshatárig, ahol háromszoros hurrával köszöntek el tőlünk, s szomorú tekintetükből azt a 
gondolatot vé l tem kiolvasni, hogy milyen sokan nem fognak közülünk v i ssza té rn i . " 1 4 A 
helyi lakosok jó indula ta ál talánosnak volt nevezhető. Minden forrás egyönte tűen kiemeli 
a helybéliek kedvességét , segítőkészségét. Amikor hosszú és fárasztó menete lésük után 
megérkeztek Genappe településhez, ahol lakosok vizet és tejet adtak az elcsigázott kato
náknak. Ezt mind Robertson őrmester , mind pedig Orr közlegény említik írásaikban. 
Genappe-ban viszont már hallották a nem is olyan messze dörgő ágyúk hangját, így egy 
rövid kis p ihenő után tovább meneteltek Quatre Bras-ba. 

Quatre Bras kis falucska volt, és csupán földrajzi fekvésének köszönhet te a hadjárat 
során szerzett je lentőségét . A Brüsszelt Charleroi-val összekötő észak-déli irányú, és a 
Nivelles-t Namurral összekötő kelet-nyugati irányú utak ugyanis éppen Quatre Bras-ban 
keresztezték egymást . Stratégiai szempontból tehát igen fontos helyet foglalt el, hiszen 
akinek a bir tokában volt Quatre Bras, az bármelyik irányba képes lehetett hadseregével 
manőverezni a kiváló minőségű utakon. Napóleon jún ius 14-én koncentrál ta hadseregét 
a belga határ mentén, Phillippeville és Beaumont között. Június 15-én a francia hadsereg 
Charleroi i rányában átlépte a határt. Az előrenyomuló hadsereg két szárnyra és egy tarta
lékra oszlott. A balszárny parancsnokságát Ney marsall kapta meg azzal a feladattal, 
hogy foglalja el és biztosítsa a Quatre Bras-i létfontosságú útkereszteződést . A francia 
jobbszárnynak Gérard vezetésével Blücher porosz hadserege ellen kellett vonulnia. A 
centrum magának Napó leonnak a parancsnoksága alatt állt, s kész volt megsemmis í tő 
csapást mérni bármelyik irányban, mihelyt el lenséges erőre bukkannak. Napóleonnak 
először Gillynél kellett szembenéznie az ellene felvonuló poroszokkal, ám gyorsan kive
tette ál lásaikból, s visszavonulásra kényszerítette őket. Blücher ezt követően Ligny mel
lett vonta össze erőit. A poroszok több falut is birtokba vettek, úgy várták Napó leon had
seregét. Well ington eközben Nivelles és Quatre Bras között koncentrál ta hadserege 
zömét, mivel még mindig nem tudta, merre is indult el Napóleon . 

Wellington meg volt róla győződve, hogy a Charleroi elleni francia támadás csupán 
elterelő hadművelet , s hogy Napóleon főerőivel Möns i rányában fog észak felé előre
nyomulni. Ezért, hogy a Brüsszelbe vezető utat elvágja a császár elől, hadseregét a fran
ciák feltételezett vonulási irányába, vagyis Nivelles és Quatre Bras között vonultatta fel. 
Wellingtont i ly módon becsapva Napóleonnak módjában állt, hogy a Ligny-nél várakozó 
Blüchert közvet len csatára kényszerí tse. A francia balszárnynak jutott a feladat, hogy a 
Quatre Bras elleni támadásával megakadályozza az esetleges brit segítségnyújtást a po
roszok részére. Min t látni fogjuk, taktikai szempontból Napóleon mesteri m ó d o n végezte 
munkáját. 

Mialatt a francia főerők csatát vívtak a porosz hadsereggel, addig a Ney parancsnok
sága alatt álló francia balszárny folyamatos harcban áll Well ington csapataival Quatre 
Bras-nál, így akadályozva meg, hogy a herceg a porosz marsall segítségére siethessen. 
Nézzük, pontosan m i is történt Quatre Bras-nál . 

14 Robertson 1842. 143. о. 



A jún ius 15-én Quatre Bras irányába vonuló Ney marsall elkövette azt a hibát, hogy 
az éjszakai pihenövel nem várt addig, amíg Quatre Bras-ba érnek, hanem attól öt k i lomé
ternyire délre, Frasnes falujában táborozott le. így a Szász-Weimar i Bernát hercegnek 
lehetősége nyílt arra, hogy hat ágyúval rendelkező, négyezer-ötszáz fős holland gyalo
gosdandárjával megszáll ja Quatre Bras-t. Ez a dandár könnyedén visszaverte a Ney által 
reggel előreküldött csapatokat, s amikor maga a marsall jelent meg, hogy felderítést vé
gezzen, igen nagy je len tőségűvé vált az az apró célzás, amelyet napokkal az esemény 
előtt Thomas Hobbs kapitány jegyzett fel naplójába: „Miután kilovagoltam az 
oudenarde-i úton a városon kívülre, gyönyörű szép tájat láttam magam előtt, sok-sok 
kastéllyal, és a fő gabonának számító rozzsal teleültetett földeket, amerre a szem ellát. 
Skóciával ellentétben, ahol a rozs ilyenkor épphogy csak elkezdett nőni , itt már a hét és 
fél láb magasságot (?) is e l é r i . " 1 5 Június 16-ra ennek a látszólag je lentékte len informáci
ónak az adta meg a katonai je lentőségét , hogy a már igen magasra megnőt t rozs eltakarta 
Ney marsall szeme elől a vele szemben álló el lenséges hadak tényleges erejét. Ney túl
becsülte erejüket, és támadás helyett inkább futárt küldött Napóleonhoz , további utasítá
sokat kérve. A császár támadást elrendelő parancsa csak dél után érkezett meg. A franci
ák délután két órakor kezdték meg támadásukat a Quatre Bras-nál magukat elsáncolt 
angol-holland erők ellen. Azok gyengesége hamar kiderült , s a franciák már -már elsö
pörték az egész el lenük felállított arcvonalat, amikor megérkezet t Brüsszelből az 5. had
osztály. Nagyon kemény összecsapásra került sor a Quatre Bras körüli e rdőkben és me
zőkön. 

Miután a 92-esek elhagyták Genappe-ot, egyenesen Quatre Bras-ba meneteltek. Maga 
a falu nem állt másból , mint fél tucat házból az útkereszteződés körül. Stratégiai fontos
sága viszont megkövete l te , hogy bármi áron megtartsák. Az egész hadosztály elindult a 
falu keleti felébe a Namur felé vezető úton. Ott találtak egy töltést és egy árkot, ahol vé
delmi állásba helyezkedtek el a hadosztály jobb szélén. Délután há rom óra volt, s maga 
Wellington hercege a 92-es ezred háta mögött alakította k i parancsnoki állását. Parancs
ba adta a katonáknak, hogy feküdjenek le, mert úgy észrevét lenek maradnak a franciák 
előtt, és védve lesznek az ágyútüztől . A csata további menetéről beszél jenek a források. 

„Mikor Kellerman tábornok vértesei élén rohamra indult a brit arcvonal ellen, Wel
lington odakiál tot ta nekünk: 92-esek, ne tüzeljetek, míg én nem mondom! Miu tán a ne
hézvértesek húsz -ha rminc lépésnyi távolságon belülre értek, kiadta a tűzparancsot . Ha
talmas tüzet zúdí tva rájuk megfutamítot tuk őket, de a többségük holtan maradt a 
c sa t amezőn . " 1 6 „Közvet lenül azután, hogy a lovasság megfutamodott és részben meg
semmisült , a franciák két gyalogsági oszlopot küldtek ellenünk. Az egyik közvet lenül 
szemből támadot t ránk, míg a másik az erdőn keresztül próbált a jobbszá rnyunk oldalába 
kerülni. Ekkor érkezett meg és csatlakozott hozzánk a 30., 69. és 73. ezred. így megerő
södve megrohamoztuk az alattunk levő, minket veszélyeztető két francia oszlopot. A ro
hamot Sir John Cameron ezredes személyesen vezette. Miután megfutamítot tuk a franci
ákat, újra védelmi állásokat vettünk f e l . " 1 7 „Nem sokkal ezután történt, hogy a francia 
lovasok egy csoportja Wellington hercegét üldözte. A herceg egyenesen felénk igyeke-

1 5 The Diary of Hobbs, 89. о. 
1 6 Letters from Brownlie, 15. о. 
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zett, miközben a francia dzsidások és a könnyűlovasság, tüzet zúdítva rá, üldözte őt. E 
veszedelmek között Wellington végül is elérte a biztonságot je lentő árkot, s megparan
csolta nekünk, hogy álljunk készenlétben. Amikor a francia lovasság ismét megfelelő 
köze lségbe jö t t , gyilkos tüzet zúdítot tunk rájuk, mire megfutamodtak." 1 8 

A források igen aprólékosan és pontosan érzékeltetik, milyen heves és elkeseredett 
küzdelembe csöppentek bele a Gordon Highlanders ezred katonái jún ius 16-án Quatre 
Bras mellett. Az azonban nem derül k i sem Robertson őrmester , sem Orr közlegény, de 
még Hobbs kapi tány írásaiból sem, hogy a 92-es ezred számára oly dicsőséges esemény
nek, Wellington herceg megmentésének mi is volt az e lőzménye. Ennek megismeréséhez 
C. Greenhill Gardyne ezredes könyvét kell segítségül hívnunk, melyből igen részletesen 
megismerkedhe tünk az ezred történetével a napóleoni korszakban. A szinte kizárólag 
forrásokra épülő kötetből megtudhatjuk, hogy a két francia oszlop elleni sikeres gyalog
sági rohamot követően a Braunschweig huszárok megrohamozták a francia főerőket. A 
franciák azonban visszaverték a támadást , s lovasságuk elkezdte üldözni a huszárokat . A 
menekülök ekkor sodorták el az éppen ott tar tózkodó Wellington herceget, akit a franci
ák felismertek, és ü ldözőbe is vettek. A herceg, mivel a 92-es ezred állásai voltak hozzá 
a legközelebb, természetes módon náluk keresett menedéket . Az eset után a franciák is
mét megpróbál ták kivetni állásaikból Wellington katonáit, de nem jár tak sikerrel . 1 9 

Maga Wellington, aki még mindig a 92-esek védelmében volt, azt írja egyik levelé
ben, hogy „a franciák két lovassági oszloppal újra megtámadták az ezredet [a 92-eset], 
de támadási stratégiájuk ugyanaz volt, mint elődeiké, s végeredményben ugyanúgy siker
telenül fejezték is be akc ió juka t . " 2 0 Ekkor érkezett meg erősítésként a britek 3. hadosztá
lya. A Gordon Highlanderek számára azonban még hátra volt a végső küzdelem. A két, 
tüzérséggel támogatot t francia gyalogsági oszlop elfoglalta az útkereszteződéstől mint
egy kétszáz méterre lévő két emeletes épületet. Ezzel nagyon kedvező pozíc ióba kerültek 
a britek oldalában, amit nem lehetett tétlenül tűrni. Maga Well ington adta k i a parancsot 
az ezrednek a rohamra. A mintegy hatszáz főt számláló Gordon Highlandereknek egye
dül, segítség nélkül kellett megrohamozniuk és szétverniük a körülbelül eze rké t száz 
ezerötszáz fős két francia ezredet. A rohamot ismét Cameron ezredes vezette. A véres 
csata há rom órán keresztül hullámzott , ám a skót katonák, lépésről lépésre haladva, vé
gül is meghátrá lásra kényszerí tet ték a franciákat. Este nyolc órára elhallgattak a fegyve
rek, de a győze lem feletti ö römbe nem kevés ü röm is vegyült . Parancsnokuk, Sir John 
Cameron halálos sebet kapott az ü tközetben . 2 1 Rajta kívül nyolc tisztet és hatvanegy köz
legényt, vagyis mintegy hetven embert vesztett az ezred. Ez az ezred eredeti lé tszámának 
a tíz százalékát jelentette. Az egyesült brit-belga-holland erők együt tesen körülbelül 
négyezerhétszáz főt veszítettek. 

1 8 Letters from Brownlie, 15. о. 
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A Quatre Bras-i siker ellenére taktikai szempontból nem a britek, hanem Napóleon 
mondhatta magát a jún ius 16-ai nap győztesének. Amíg Well ington szövetséges seregei 
Quatre Bras-nál harcoltak a Ney vezette francia balszárnnyal , addig maga a császár, se
regének föerőivel, Ligny mellett vereséget mért a Blücher parancsnoksága alatt álló po
rosz hadseregre, amely a vereséget követendően Wavre i rányába vonult vissza, északke
let felé. A poroszok veresége, majd visszavonulása hatással volt Wellington csele
kedeteire is. A herceg világosan látta, hogy a poroszok visszavonulásával védtelen 
marad az ő hadseregének balszárnya. Ezért, ha nem akarja kitenni magá t a bekerí tés ve
szélyének, mindenképp vissza kell vonulnia Brüsszel felé. Lépését az a szándék is moti
válta, hogy nem akarta a fővárost védtelenül hagyni. Ugyanakkor maga Napó leon is több 
kedvező alkalmat szalasztott el, hogy számára sokkal kedvezőbb körü lmények között 
kényszerí tse harcra Wellingtont. Amikor végül is jún ius 18-án szembenézet t egymással a 
két hadsereg, a britek jó l kiválasztott, erős védelmi ál lásokból várhat ták a napóleoni se
reg támadását . 

A nagyjából öt négyzetki lométeres csa tamezőn 1815. június 18. reggelén majdnem 
száznegyvenezer katona és több mint négyszáz ágyú nézett egymással szembe. Napóleon 
hadserege negyvenkilencezer gyalogosból , közel tizenhatezer főnyi lovasságból , s több 
mint hétezer fős tüzérségből állt, amely kétszáznegyvenhat ágyúval rendelkezett. A fran
cia hadsereg összesen mintegy hetvenkétezer főt számlá l t . 2 2 Bonaparte seregével szem
ben Wellington hercege nem egészen hatvannyolcezer fős hadsereg élén állt. A szövet
séges hadsereg negyvenkilencezer hatszáz gyalogosból , t izenkétezer négyszáz lovasból, 
valamint ötezer hatszáz tüzérből állt, valamint százötvenhat ágyúval rendelkezett. 2 3 

A meglehetősen kicsiny waterloo-i csatamező a Mont St. Jean hegygerinc déli lábánál 
elterülő völgyben helyezkedik el. A Quatre Bras irányából Brüsszelbe tartó út átszeli a 
völgyet. A völgy déli szélén, az út mentén várta vendégei t a „La Belle All iance" fogadó, 
ahol Napó leon a csata előtti éjszaka megszállt . A fogadótól néhány száz méterre balra 
helyezkedik el a hougoumonti kastély. A fogadótól északra az út mentén található a La 
Haye Sainte-i majorság. A majorságtól mintegy kétszáz méterre északra egy útkereszte
ződés volt, a Mont St. Jean hegygerinc mentén elhaladó úttal. Ennek a hegygerincnek a 
mentén helyezkedett el Wellington hadserege. Előretolt állásként a britek megszál l ták a 
hougoumonti kastélyt és a La Haye Sainte-i majorságot, valamint, arcvonaluk balszár
nyán, két másik kisebb majort keletebbre, La Haye-t, és Papelotte-ot. Well ington cent
ruma a hegyger incnél található útkereszteződésnél helyezkedett el. Ennek a centrumnak 
a keleti részén foglalta el állásait az 5. hadosztály köte lékébe tartozó 9. dandár is, mely
nek részét képezték a veterán Gordon Highlanderek is. 

Az egész napi esőben a katonák bőrig áztak. A 92. ezred jún ius 17-én este foglalta el 
állásait, és az egész napos, kimerí tő menetelést követően a katonák legfőbb gondja az 
volt, hogyan tudnák magukat egy kissé kipihenni. Ez azonban nem volt egyszerű a sáros, 
nedves talajon. Először is valamiféle száraz fekhelyet kellett készí teniük, ahová ledőlhet
tek. Robertson őrmester naplójából megtudhatjuk, hogy mi ly ta lá lékonyak voltak a fel-

22 Chandler 1966. 1064-1065. о. 
23 Chandler 1966. 1066. о. 



földi katonák: „A há tunk mögöt t lévő mezőn zöld lóhere volt, amiből rengeteget gyűjtöt
tünk össze, az út szélén végighúzódó sövénykerí tésből pedig j ó kötegnyi gallyat vág
tunk. A földön egyenletesen elhelyezett gallyakra rászórtuk a zöld lóherét, így aránylag 
kényelmes fekhelyet kaptunk, ami megóvot t minket a sá r tó l . " 2 4 Négy óra alvás után 
azonban, éjféltájban riadóztatták az ezredet. Felfegyverkezve kellett ál lniuk mindaddig, 
amíg k i nem derült, hogy a riasztás téves volt. Egy franciául beszélő és éppen já rőröző 
belga lovascsapatról hit ték azt a brit katonák, hogy Napóleon seregéhez tartozik, s ezért 
verték fel álmából az egész ezredet. A félreértés tisztázását követően ismét lefeküdhettek 
a katonák, de újból bőr ig áztak, és halálosan kimerültek voltak. Ahogy Robertson őrmes
ter írja, a reggeli ébredés után az emberek úgy dideregtek a hidegtől , mint a rezgő nyár
falevél. Ekkor minden katona kapott egy-egy adag gint, amely felmelegítette őket. Reg
gel hat órakor megmosakodtak, megtisztogatták fegyvereiket, és elkezdtek főzni. 
Reggeli közben egy bajtársukat lelőtték a franciák, így vonalba fejlődve, teljes harcké
szültségben várták a csata kezdetét . Napóleon a szokásos tüzérségi tűzzel készítette elő 
az ütközetet . Ahogy az őrmester említi , az ágyútűz nem tett kárt az ezredben, mivel kívül 
voltak hatókörén, á m annál nagyobb pusztítást végeztek a Highlanderek soraiban a fran
cia g ráná tok . 2 5 Ez azonban csupán a bemelegítés volt. Napó leon körülbelül 11 órakor ad
ta k i a parancsot, s az első rohamot a hougoumonti udvarház ellen indította. Ezzel kezde
tét vette a waterloo-i csata. 

A francia gyalogság és a brit gárdalövészek hougoumonti udvarházér t folytatott harca 
külön csatát képezett a csatában, és mindvégig vívták. Ezt tekintjük a csata első szaka
szának . 2 6 A második szakaszban d 'Erlon indított gyalogsági támadás t a brit arcvonal kö
zepén. A Gordon Highlanders ezred ebben az arcvonalban nézet t farkasszemet a támadó 
francia oszloppal. Egy jóko ra tüzpárbajt követően Sir Dennis Pack tábornok kiadta a tá
madási parancsot a 92-eseknek, akik rohamra indultak. A csata egyik leghíresebb roha
ma lett ez, mert a Gordon Highlanderek a Scots Greys lovasezreddel együtt rohamozták 
meg a franciákat. A két skót ezred „Old Scotland for Ever!" csatakiáltással vetette rá 
magát a franciákra, s a lovassággal támogatott gyalogosroham óriási pusztí tást végzett 
soraikban - emlékezet t vissza az ő rmes te r . 2 7 Miután visszavetet ték és megfutamítot ták 
az ellenséget, a 92-esek visszatértek eredeti védelmi állásaikba, és onnan várták a csata 
további folytatását. 

Eközben a francia lovasság bőszen támadta az 5. hadosztály jobbszárnyát , de a zárt 
alakzatba tömörült gyalogság könnyedén verte vissza a legfélelmetesebb lovassági ro
hamokat is. A lovasok támadásának visszaverését követő két órában az ezred kissé fellé
legezhetett. A franciák szüneteltet ték az ellenük irányuló támadásokat . Az arcvonal tehát 
megáll ta helyét, kitartott. Robertson naplójában feljegyzi, hogy ezalatt módjában állt 
megfigyelni az arcvonal tőlük jobbra helyezkedő részén folyó küzdelmet . Ez azért érde
kes, mert az általa leírtakból képet kaphatunk arról, hogyan harcolt a napóleoni háborúk 
lovassága a gyalogság ellen. „Minden egyes alkalommal, amikor a francia lovasság egy-

Robertson 1842. 156. o. 

Robertson 1842. 157. о. 

John Keegan: Waterloo. Budapest, 1990. 19-20. o. 

Robertson 1842. 154. o. 



egy félelmetes rohamot indít gyalogságunk ellen, s már-már azt hinnénk, hogy könnye
dén eltiporja azt, a gyalogság pusztító sortüzet zúdít a lovasságra, amely minduntalan 
kénytelenek meghátrálni ez e l ö l . " 2 8 

Ezután kezdődött a csata harmadik szakasza, ami a centrum ellen intézett sorozatos 
francia lovassági rohamokból állt. Körülbelül délután négy órakor újabb lovas támadá
sokkal kellett a Gordon Highlandereknek szembenézniük. Ezúttal dzs idások rohamozták 
meg az ezredet, s habár jól irányzott sortüzekkel visszaverték őket, elhajított, hosszú 
dárdáikkal a dzs idások is megtizedel ték a védekező skót egységet . A dzsidások támadá
sát követően újabb gyalogsági rohamra fejlődnek fel a francia oszlopok, többek között a 
92-es ezreddel szemben. Ezt a gyalogsági támadást azonban már nagyszámú tüzérség is 
támogatta . így a briteknek - köztük a Gordon Highlandereknek is - erős tüzérségi nyo
más alatt kellett szembenézniük az ellenséggel. Robertson leírja, hogy a legényeknek 
csupán a kitartásra vonatkozó legegyszerűbb parancsokat mer ték kiadni. Minden más , a 
legkevésbé is félreérthető parancs azzal fenyegetett a rájuk nehezedő nyomásban , hogy 
az egész ezred megzavarodik, páni félelemmel futamodik meg és szétszéled. Mindazon
által az őrmester büszkén írja le naplójában, hogy az ijesztő francia felvonulás ellenére 
minden egyes embere szilárdan állt helyén a sorban. A francia roham kezdetekor az em
berek mozdulatlanul kivárták, míg az ellenséges oszlop harminc-negyven lépésnyi tá
volságra megközel í t i soraikat, s akkor pusztító sortüzet zúdítottak rájuk. A franciák v i 
szonozták a tüzet, és heves tűzpárbaj alakult k i a sorban álló brit és az oszlopban 
rohamozó napóleoni ka tonák között. A hosszú tűzpárbajt a britek nyerték meg, s az 
egész arcvonalon meghátrá lásra kényszerítet ték a franciákat. 

A brit és a francia gyalogság közötti összecsapások az esetek döntő többségében brit 
győzelemmel végződtek. Ennek oka az volt, hogy a francia gyalogság szűk oszlopokban, 
de mély, tömöt t sorokban rohamozott. A taktika nagyon jó l bevált a fegyelmezetlen és 
képzetlen kontinentál is hadseregekkel szemben, amelyek a lendületes francia oszlopok 
támadásától megrémülve ijedten futottak szét. A fegyelmezett és jó l kiképzett brit gya
logság azonban hosszú sorokban, rendíthetetlen hidegvérrel állta a franciák támadását , és 
a kellő pillanatban, parancsszóra zúdította rájuk sortüzet. A sor és az oszlop közötti kü
lönbség e redményez te azt, hogy a közvetlenül szemben álló első sorokban mindig brit 
fölény érvényesüljön. Ráadásul a britek nem is egyszerre, hanem há rom szakaszban sü
tötték el fegyvereiket. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy valamennyi francia sortűzre 
három elsöprő erejű brit sortűz volt a válasz. Ekkora tűzerővel szemben pedig m é g a re
mek francia gyalogságnak is meg kellett hátrálnia. 

Ez történt a waterloo-i csatatéren is. Miután a Gordon Highlanderek visszaverték a 
francia rohamot, már este 7 óra volt. Az ezred igen sok tisztet és közkatonát vesztett. A 
parancsnokon, a segédtiszten és pár őrmesteren kívül az egész tiszti á l lomány elesett.2 9 

Ezek után a 92-es ezred csupán szemtanúja volt a csata végső eseményeinek. Végignéz
ték, ahogy a híres Császári Gárda - Napóleon utolsó reménye - megindul, és harcba bo
csátkozik Well ington 30., 73., 33. és 69. gyalogezredével . Látták, amint a már megtépá
zott, de még mindig rohamozó Öreg Gárda előtt felállt a britek addig a hegygerinc 
túloldalán hasaló 1. gyalogdandára , és gyilkos sortüzekkel fogadta támadóit . Ekkor tör-

28 Robertson 1842. 158.0. 
24 Robertson 1842. 162. о. 



tént az, ami a napóleoni háborúk addigi történetében soha ezelőtt nem fordult még elö. A 
Császári Gárda megremegett, majd életében először megfutamodott. A napóleoni hadse
reg legjobb egységének veresége nagy hatással volt a még harcban álló franciákra. Meg
kezdődött az egész francia hadsereg fejvesztett menekülése . Maga Napóleon sem tudta 
már megáll í tani a fegyvereiket eldobálva menekülő katonáit. 

A franciák rendezetlen menekülésével párhuzamosan megkezdődöt t a brit hadsereg -
és a 92-es ezred - e lőrenyomulása . A szövetségesek gyilkos dühvel vetették magukat a 
megfutamodó ellenség után. Semmi más fegyvert nem használ tak már akkor, egyedül 
csak a szuronyt - emlékezet t vissza Robertson. Úgy kaszabol ták le a szerencsét len me
nekülő franciákat, mint ahogyan vágóhídon ölik le a magatehetetlen á l la toka t . 3 0 Addig 
tartott a gyilkos, tomboló őrület, míg az egész waterloo-i csatateret meg nem tisztították 
az ellenségtől. Ezt követően az egész brit hadsereg egy emberként merült á lomba, hisz a 
végkimerülés határán álltak a már napok óta tartó megpróbál ta tások miatt. 

A menekülő franciák üldözését a britek a sokkal kevésbé kimerül t poroszokra hagy
ták, akik egész éjszaka folytatták a hajszát. A sebesültek összeszedését és ellátását más
napra halasztották. Well ington megnyerte az ütközetet, de iszonyatos árat kellett fizetnie 
érte. Több mint huszonötezer főt vesztett hadserege, melynek mintegy ké tharmada brit 
volt. A tisztikar több mint a fele meghalt vagy megsebesül t . A sebesültek összeszedése 
és elszállítása napokig tartott. Az ezred harmincnégy tisztet és kétszázki lencvennyolc 
közlegényt vesztett a waterloo-i csatában. Amennyiben ehhez hozzáadjuk a hetven fos 
Quatre Bras-i veszteséget , az ezred összes vesztesége a hadjárat során négyszázkét főt 
tesz k i , vagyis a behajózott hétszázhuszonnégy emberből csak háromszázhuszonke t tő ér
te meg a hadjárat végét . A 92-esek vesztesége tehát jóval ötven százalék fölött volt. 
Mindazonál tal a csatát követő napon Wellington személyesen ment megköszönni az ez
rednek az ütközetben tanúsított nagyszerű helytállását, kiváló teljesítményét. A herceg 
csupán egyetlen hibát vélt felfedezni az egész csata alatt, mégpedig azt, hogy az ezred a 
csata második szakaszában túl korán kezdte meg rohamát a franciák ellen. Wellington 
elmondta, hogy egy esetleges kudarc esetén ez az e lhamarkodot tság veszélybe sodorhat
ta volna az egész brit balszárnyat . Ez azonban nem következet t be, hisz a Highlanderek 
rohama sikeres volt, s elsöpörte az ellene felálló francia gyalogságot . 

A waterloo-i csata után az ezred végigmenetel t Möns Malplaquet, Catue és St. Dennis 
városokon, s hamarosan megérkezet t Párizsba. Itt á l lomásoztak egészen novemberig, s 
ugyanazt az é le tmódot folytatták, amit Gentben és Brüsszelben éltek. Barangoltak a vá
rosban, megnéz ték a Szajnát, a Tuileriák kertjét, és folyamatosan mula tságokon vettek 
részt. Novemberben behajózták az ezredet, és átszállították Angl iába. Rövid angliai tar
tózkodásukat követően végre hazatérhettek Skóciába, és november végére befutottak 
Edinburgh-be. 

A waterloo-i csatával lezárult a 92. (Gordon Highlanders) brit gyalogezred történeté
nek több mint húsz esztendőig tartó korai szakasza. Az ezred a napóleoni háborúkban b i 
zonyította harci értékét, s azt, hogy helye van a brit hadseregben. Sikerének legfőbb b i 
zonyítéka, hogy elődeivel ellentétben a 92. (Gordon Highlanders) ezredet a harcok véget 

Robertson 1842. 159. о. 



értével sem szerelték le, s mind a mai napig szolgálatban tartják. így a Nagy-Britannia 
által megvívot t későbbi háborúkban tovább gazdagíthatták ezredük dicsőséges történetét. 
Még a X I X . században részt vettek a krími háborúban, a búr háborúban, s ott voltak Af 
ganisztánban is. A X X . században főleg a németekkel szemben védték Nagy-Britannia 
érdekeit az első, és második vi lágháborúban, de harcoltak Argent ína ellen a Falkland
szigeteken, s Irak ellen az öbö lháborúban . 3 1 A század végén rendfenntartóként szolgála
tot teljesítettek az egykori Jugoszláviában is. Az elmúlt évek nemzetköz i konfliktusaiban 
pedig mind Afganisztánban, mind Irakban ott voltak illetve vannak a skót Gordon 
Highlanderek. 

Összegzés 

A X V I I I . század második felének nemzetközi konfliktusai - hétéves háború, észak
amerikai függetlenségi háború, francia forradalom és a napóleoni háborúk - arra ösztö
nözték a brit kormányt , hogy folyamatosan növelje szárazföldi hadseregének létszámát. 
Logikus megoldásnak tünt felhasználni a gazdaságilag elmaradott és népfelesleggel ren
delkező skót Felföld emberanyagát . Az 1745-1746-os utolsó jakobita felkelést követően 
meginduló , s 1800-ig tartó skót felföldi katonai toborzások utolsó hul lámában, 1794-ben 
került sor az aberdeenshire-i székhelyű Gordon Highlanders gyalogezred felállítására. 

Az ezredet tulajdonképpen a koalíciós háborúk egyre nagyobb követe lményei hívták 
életre. Nagy-Britannia immáron nem csak a tengeren és a gyarmatokon, hanem egyre 
gyakrabban és nagyobb erőkkel - habár a kontinentális hatalmakhoz képest még mindig 
je lentéktelen mér tékben - a kontinensen is részt vállalt a Franciaország elleni harcból . A 
Gordon Highlanders gyalogezred felállítása, majd a koalíciós háborúkban való alkalma
zása ezt a tényt a gyakorlatban is igazolta. Az 180l-es egyiptomi hadjárattól eltekintve -
amely amúgy szervesen részét képezte a Napóleon ellenes küzde lemnek - az ezred kor
szakunkban mindvégig Európában került bevetésre. 1799-ben Hollandia, 1807-ben Dá
nia, 1809-ben Belgium, 1808-1813 között Portugália és Spanyolország, 1814-ben Fran
ciaország, s végül 1815-ben ismét Belgium volt az ezred harci tevékenységének színtere. 
A harcokban való hasznos és aktív részvételüket büszkén bizonyítják az ezredlobogóra 
felkerült nevek: az „Egmont -op-Zee , " a „Sphinx," az „Egypt ," a „Mandora , " a „Penin-
sula," a „Corunna ," a „Fuentes d'Onor," az „Almarez ," a „Vit toria ," a „Pyrenees ," a 
„Nive ," az „Or thes" és a „Wate r loo" mind-mind az ezred korai tör ténetének egy-egy d i 
csőséges szakaszát jelentik. 

Habár a közel hat évig tartó ibér-félszigeti hadjáratokban a brit expedíciós hadsereg 
kitartásának és sikereinek elengedhetetlen alapfeltétele volt egyrészről a Királyi Hadi
tengerészet, másrészről a spanyol gerillák támogatása, ezen felül azonban mind Moore, 
mind Wellesley tábornokok sikeréhez hozzájárult, hogy olyan jó l kiképzett , fegyelme
zett, s jó l felszerelt katonákból álló hadsereg felett rendelkeztek, mint annak idején senki 
más a világon. Ahogy Thomas Bugeaud francia marsall mondta: „A brit gyalogság Eu
rópa legjobb gyalogsága. Szerencse, hogy nincs túl sok b e l ő l e . " 3 2 

31 Henderson 1989. 133. о. 
32 Neillands 1995.4.0. 



A brit hadsereg kötelékében szolgálatot teljesítő, annak részét képező skót ezredek 
nem csak hogy tökéletesen megál l tak helyüket Nagy-Britannia szárazföldi katonai hadjá
rataiban, de elismerten az elit alakulatok közé tartoztak. Ez alól a 92. (Gordon 
Highlanders) gyalogezred sem jelentett kivételt. 1794-től 1815-ig zöldfülű újoncokból 
harci tapasztalatokban gazdag veteránokká váltak. Ezt köszönhet ték egyrészt Moore tá
bornok kiképzési módszerének , aki már a korai évektől kezdve az ezred parancsnoka 
volt, másrészt a Highlander katonák velük született harcos mental i tásának, melyet a zor
don skót Felföld fiai talán a génjeikben hordoztak. Nem csoda, hogy W i l l i a m Pitt büsz
kén dicsekedett azzal, hogy „a férfiaknak egy olyan szívós és rettenthetetlen fajtáját sike
rült az ál lam szolgálatába állítania, akik hűséggel és bátorsággal harcolva meghódít ják a 
világ minden talpalatnyi földjét ." 3 3 
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Teofll Bíró 

THE HISTORY OF THE 92ND (GORDON HIGHLANDERS) REGIMENT OF FOOT 
IN THE WARS OF THE COALITIONS 

Summary 

International conflicts in the second half of the 18th century (the Seven Years' War, the 
American War of Independence, the French Revolution and the Napoleonic Wars) urged the Brit
ish government to gradually increase the strength of the country's land forces. It seemed to be rea
sonable to make use of the manpower of the economically disadvantaged and overpopulated Scot
tish Highlands. In the last wave of the recruitment campaign that was launched in the Highlands 
after the last Jacobite Rising in 1745-1746 and ended in 1800, the Gordon Highlanders Regiment 
of Foot, recruited from and garrisoned in Aberdeen, was raised in 1794. 

Principally, the Regiment was called to life by the growing needs of the Wars of the Coalitions. 
At that time, Great Britain did not only fight at sea and in the colonies, but also took part in the 
wars against France on the Continent more and more frequently and with increasing numbers of 
troops. 

Except for the Egyptian Campaign in 1801, which was an integral part of the struggle against 
Napoleon, the Regiment was deployed in Europe throughout the period. They fought in Holland in 
1799, in Denmark in 1807, in Belgium in 1809, in Portugal and Spain between 1808 and 1813, in 
France in 1814 and again in Belgium in 1815. Their Battle Honours ("Egmont-op-Zee", "Sphinx", 
"Egypt", "Mandora", "Peninsula", "Corunna", "Fuentes d'Onor", "Almarez", "Victoria", "Pyre
nees", "Nive", "Orthes" and "Waterloo") all prove the Regiment's involvement and valuable ser
vice in the battles, and represent the glorious stages of the early regimental history. 

In the study, the author gives an account of the second period of the Gordon Highlanders' his
tory, from the "adventure at La Coruha" to the short French campaign and Napoleon's resignation 
in 1814. 

Teofll Bíró 

L'HISTOIRE DU 92 е REGIMENT D'INFANTERIE BRITANNIQUE (GORDON HIGHLANDERS) 
Ä L'ÉPOQUE DES GUERRES DE COALITION 

Resume 

Les conflits internationaux de la deuxiéme moitié du 18е siécle - guerre de sept ans, la guerre 
d'indépendance en Amérique du Nord, la revolution francaise et les guerres napoléoniennes - ont 
incite le gouvernement britannique á augmenter progressivement les effectifs de son année de 
terre. II paraissait logique d'exploiter les ressources humaines des Hautes Terres d'Écosse, une ré
gion économiquement en retard avec un excédent de population. Les recrutements у ont débuté 
aprés la demiére insurrection jacobite de 1745-1746 et ont duré jusqu'en 1800. C'est lors de la der-
niére vague de ces recrutements que le régiment d'infanterie Gordon Highlanders établi á Aberdeens
hire fut főnné en 1794. 

Le régiment est né pour répondre aux besoins grandissants des guerres de coalition. En plus de 
la mer et des colonies, la Grande Bretagne intervenait contre la France de plus en plus souvent sur 
le continent et avec des forces accrues. 



Hormis la Campagne d'Égypte de 1801 - qui faisait partié intégrante de la lutte contre Napo
leon - le régiment fut toujours engage en Europe dans la période examinee. Les theatres de leurs 
operations militaires furent les Pays-Bas en 1799, le Danemark en 1807, la Belgique en 1809, le 
Portugal et l'Espagne entre 1808 et 1813 avant de retoumer en Belgique en 1815. Les inscriptions 
sur le drapeau du régiment témoignent de leur participation utile et active aux combats : «Egmont-
op-Zee», «Sphinx», «Egypt», «Mandora», «Peninsula», «Corunna», «Fuentes d'Onor», «Almarez», 
«Vittoria», «Pyrenees», «Nive», «Orthes» et «Waterloo» indiquent chacun les différentes étapes glo-
rieuses au début de leur histoire. 

La présente étude examine la deuxiéme période de l'histoire du régiment, de «l'aventure de La 
Coruna» á la breve Campagne de 1814 en France jusqu'á l'abdication de Napoleon. 

Teofil Bíró 

DIE GESCHICHTE DES 92. (GORDON HIGHLANDERS) BRITISCHEN INFANTERIEREGIMENTS 
ZUR ZEIT DER KOALITIONSKRIEGE 

Resümee 

Die internationalen Konflikte der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts - Siebenjähriger Krieg, 
nordamerikanischer Unabhängigkeitskrieg, französische Revolution und Napoleon-Kriege -
spornten die britische Regierung an, die Stärke ihrer Festlandtruppen ständig zu erhöhen. Dabei er
schien es als eine logische Lösung, das Menschenmaterial der schottischen Highlands heranzuzie
hen, die wirtschaftlich rückständig waren und über einen Bevölkerungsüberschuss verfugten. Im 
Jahre 1794, in der letzten Welle der militärischen Werbung auf dem Gebiet der schottischen High
lands, die nach dem letzten Jakobiten-Aufstand von 1745-1746 begann und bis 1800 dauerte, er
folgte die Aufstellung des Infanterieregiments Gordon Highlanders mit Standort in Aberdeenshire. 

Das Regiment wurde im Grunde von den immer größeren Anforderungen der Koalitionskriege 
ins Leben gerufen. Großbritannien nahm nunmehr nicht nur auf der See und in den Kolonien, son
dern immer öfter und mit immer größeren Kräften auch auf dem Kontinent im Kampf gegen 
Frankreich teil. 

Abgesehen vom Ägypten-Feldzug des Jahres 1801 - der einen organischen Teil des Kampfes 
gegen Napoleon bildete - wurde das Regiment in unserer Zeit bis zuletzt in Europa eingesetzt. Die 
Schauplätze der Kampftätigkeit des Regiments waren 1799 die Niederlande, 1807 Dänemark, 
1809 Belgien, zwischen 1808-1813 Portugal und Spanien, 1814 Frankreich und schließlich 1815 
erneut Belgien. Die auf die Regimentsstandarte damals aufgezeichneten Namen beweisen stolz die 
nützliche und aktive Teilnahme der Einheit in den Kämpfen: „Egmont-op-Zee," „Sphinx," „Egypt," 
„Mandora," „Peninsula," „Corunna," „Fuentes d'Onor," „Almarez," „Vittoria," „Pyrenees," „Nive," 
„Orthes" und „Waterloo" bedeuten allesamt jeweils ein ruhmreiches Kapitel in der frühen Ge
schichte des Regiments. 

Die vorliegende Studie gibt einen Überblick über den zweiten Abschnitt der Geschichte des 
Regiments, vom „Abenteuer von La Coruna" bis zum kurzen Frankreich-Feldzug im Jahre 1814, 
der Abdankung Napoleons. 



Теофил Биро 

ИСТОРИЯ 92-ГО БРИТАНСКОГО ПЕХОТНОГО ПОЛКА  (GORDON HIGHLANDERS) 
В ПЕРИОД КОАЛИЦИОННЫХ ВОЙН 

Резюме 

Международные конфликты второй половины  X V I I I века  - семилетняя война, северо
американская война  за независимость, французская революция  и  войны Наполеона  -  побу
ждали британское правительство  к  непрерывному повышению численного состава своей 
сухопутной армии. Логическим решением казалось воспользоваться человеческим материа
лом Шотландского севера, бывшего экономически отсталым  и  располагавшим избытком  на
селения. В последней волне военных вербовок  в  Шотландии, начавшихся после последнего 
якобитского восстания  1745-1746 гг., в  1794 году  был  сформирован пехотный полк  Gordon 
Highlanders  в  Аберденшайре. 

Этот полк  по  существу  был  вызван  к  существованию все  более возраставшими требова
ниями коалиционных войн. Великобритания теперь  уже не только на море  и в  колониях,  но 
все чаще и со все  более крупными силами вступает  в  борьбу  на суше против Франции. 

За исключением военной кампании  в  Египте 1801 года, которая была органической частью 
войны против Наполеона, полк  в это  время  до  конца воевал  в  Европе. В 1799 году театром 
военных действий полка была Голландия,  в  1807 году -  Дания,  в  1809 году - Бельгия,  в 
1808-1813 году - Португалия и  Испания,  в  1814 году - Франция,  и в  конце концов  в  1815 
году вновь Бельгия. Результативное  и  активное участие в  боях  с гордостью подтверждается 
следующими надписями, нанесенными на полковое знамя:  „Egmont-op-Zee," „Sphinx," 
„Egypt," „Mandora," „Peninsula," „Corunna," „Fuentes d'Onor," „Almarez," „Vittoria," „Pyre
nees," „Nive," „Orthes," „Waterloo,"- все они  являются одними  из  славных этапов прежней 
истории полка. 

В настоящей статье рассматривается второй этап истории полка, начиная  с „корунай-
ского приключения"  до  короткой кампании  1814 года во  Франции,  до  отречения Наполеона. 



Cseh Valentin 

ostroma 
1456 

9\ándorfefiérvár 



MŰHELY 

ÁCS PÁL 

T I N Ó D I S E B E S T Y É N ÉS B O R N E M I S S Z A G E R G E L Y * 

„Bornemissza Gergely, jer ide. Fogd ezt a kardot. A tiéd. Légy hü vitéze a hazának, 
j ámbor szolgája Istennek. Áldás és szerencse legyen a fegyvereden" - ezekkel a szavak
kal avatta vitézzé ruszkai Dobó István, az egri vár későbbi kapi tánya a bátor legénykét 
valamikor az 1530-as években: „Felkötötte a kardot a gyerek derekára, és homlokon 
csókolta a kis vitézt ." 1 így történt - legalábbis az Egri csillagok írójának fantáziájában. 
Ennek köszönhető , hogy a történelmi köztudatban immár mindörökre összekapcsolódik 
az idősebb és az ifjabb egri hős sorsa. Ok ketten együtt valóságos csil lagpárt alkotnak: 
„Két csillag száll fel az égre. Egyik a bör tönből . . . Más ik a tengerpar t ró l . . . Ragyognak 
ö rökké" 2 - így hangzik a regénybeli jóslat , utalva Dobó keserű pozsonyi bör tönéve i re 3 és 
Bornemissza Gergely kivégzésére az isztambuli Hét toronyban. 4 

A két vitéz végvári katona barátságáról a hiteles történeti források hallgatnak. Egy
máshoz való viszonyukról , kapcsolatuk természetéről vol taképpen nem tudunk semmit. 
Ismerhették egymást már 1552 előtt is, hiszen Bornemissza Gergely már korábban meg
fordult Egerben. De valójában az egri vár török ostromakor, a harcban találkoztak össze. 
A várháború heteiben együtt küzdöttek az oszmán t ámadók ellen. A török elvonulása 
után D o b ó lemondott a főkapitányságról , és Bornemissza lépett a he lyébe . 5 Kedvel ték 
egymást vagy sem, megválaszolhata t lannak tünő kérdés. Mindketten Ferdinánd király 
hűséges magyar katonái voltak, ám származásuk, emberi alkatuk, viselkedésmódjuk, 
személyes kapcsolataik rendszere erősen különbözött . Nehezen képzelhető el, hogy 
együt tműködésük súr lódásmentes lett volna. Az egykorú beszámolók szoros olvasata 
akár a kettejük közti feszültségre is következtetni enged. 

Dobó és Bornemissza „páros cs i l lagának" legendáját a X V I . század historiográfiai 
hagyományának csíráiból fejlesztette k i Gárdonyi Géza. Forgách Ferenc Emlékirata 
plasztikusan ecseteli Gergely deáknak az 1552-es egri város t romkor véghezvi t t kiváló 

* Előadásként elhangzott 2006. május 5-én, az MTA Irodalomtudományi Intézet Illyés Archívumban meg
rendezett Tinódi-konferencián. Korábbi változata megjelent a konferenciakötetben: Tinódi Sebestyén és a régi 
magyar verses epika. A 2006. évi budapesti és kolozsvári Tinódi-konferenciák előadásai. (Szerk. Csörsz Ru
men István), Kolozsvár, 2008. 43-54. o. 

1 Gárdonyi Géza: Egri csillagok. (Kiad. Császtvay Tünde.) Budapest, 2005. 48. o. 
2 Uo. 51. o. 
3 „A regény olvasói számára azonban a legtöbbször megfejthetetlen ez az utalás, hiszen rendszerint nem 

tudják, hogy Dobó élete második felében [ . . . ] Balassa Jánossal [ . . . ] az akkor regnáló uralkodó, I I . Miksa ellen 
szervezkedett. A szövetkezés kitudódott, s a két főurat börtönbe zárták." Hóvári János: A hűtlen Dobó. Buda
pest, 1987. (Labirintus) 6., 86-97. o. 

4 Sugár Ist\>án: Bornemissza Gergely deák élete. Eger, 1984. (Studia Agriensia 4.) 113. o. 
5 Dercsényi Dezső - Voit Pál: Heves megye műemlékei. I I . k. Budapest, 1972. (Magyarország Műemléki 

Topográfiája 8.) 66. o. 



tetteit. 6 Istvánffy Miklós pedig kitüntető figyelmet szentelt földijének, a pécsi Borne
missza Gergelynek. Az ő megfogalmazásában Bornemissza nem csupán egyike a vár vé
dőinek, hanem az a katona, aki bátorsága és le leményessége révén olyan érdemeket szer
zett, amelyek csak D o b ó kapitány cselekedeteihez mérhe tők . 7 Ezt a Gárdonyi Géza által 
kiszínezett évszázados tradíciót igyekezett hiteles adatokkal alátámasztani a Bornemissza 
Gergely deák életéről szóló monográfia is: „Bornemissza Gergelyt mél tán tartja nemcsak 
a hálás utókor, de a tárgyilagos történetírás is az 1552. évi nagy egri katonai siker egyik 
kulcsszereplőjének, s emlegeti a vár hat »föhadnagya« között Dobó István után a máso
dik helyen." 8 

A „tárgyilagos tör ténet í rásnak" mindenképp számot kell vetnie azzal, hogy az 1552. 
évi egri ostromra vonatkozóan sem a kortárs történetírók, sem a „hálás u tókor" nem is
mertek más , az eseményeket összefüggően elbeszélő forrást, mint Tinódi Sebestyén Eger 
vár viadaljáról való énekét és annak Summáját.9 Semmi okunk sincs arra, hogy kételked
jünk Tinódi adatainak és tör ténetmondásának hitelességében. Sőt, a tör ténészek között 
egyre inkább erősödik az egyetértés abban, hogy Tinódi é le tmüve „igaz tör ténelem -
versben és énekben e lbeszé lve" . 1 0 A kassai lantos hírösszefoglalói és hírértékelései több
nyire megfelelnek a legkényesebb modern történetkritikai k ívána lmaknak is ." A 
Cronica szerzője - mél tán viseli ezt a címet Tinódi é n e k e s k ö n y v e 1 2 - pontosság, gyorsa
ság, jólér tesül tség dolgában a humanista történetírókat is felülmúlta. Nem is t i tkolt szán
déka volt ez: „Készörí t te tém enmagamat ez szegín eszömmel ezöknek gondviselésére 
foglalnom, és ez egynéhány istóriát megírnom, öszveszednöm, és az községnek kiad
nom, ki lenne az több krónikák között végemléközet, kinek munkájába sokat fáradtam, 
futostam, tudakoztam, sokat es kö l tö t tem." 1 3 Forgách Ferenc, Istvánffy Miklós és 
Schaeseus Keresztély pontról pontra az ő verseiből írták k i az egri város t rom eseménye
i t . 1 4 Tudjuk, hogy maga Ferdinánd király is olvasta Tinódi beszámolóját , Z s á m b o k y Já
nos latin to lmácso lásában . 1 5 

6 Forgách Ferenc: Emlékirat Magyarország állapotáról Ferdinánd, János, Miksa királysága és I I . János er
délyi fejedelemsége alatt. (Ford. Borzsák István.) In: Humanista történetírók. (Szerk. Kulcsár Péter.) Budapest, 
1977. (Magyar remekírók) 618-634. o. 

7 Istvánffy Miklós: Magyarok dolgairól írt históriája Tállyai Pál 17. századi fordításában. 1/2. (13-24. 
könyv.) (Kiad. Benits Péter.) Budapest, 2003. 207-223. o. 

s Bodola Gyula: Dobó István a magyar költészetben. Kolozsvár, 1908. 6-15. o.; Sugár: Bornemissza Ger
gely, i . m. 40. o. 

9 Tinódi Sebestyén: Cronica. Kolozsvár, 1554. - Fakszimile kiadás: (Szerk. Varjas Béla. Kísérő tanulmány 
Bóta László.) Budapest, 1959. (Bibliotheca Hungarica Antiqua 2.) N2b-Y2b. - Modern kiadása: Tinódi Sebes
tyén: Krónika. (Kiad. Sugár István. Bev. Szakály Ferenc.) Budapest, 1984. (Bibliotheca Historica) 221-309. o. 

1 0 Ezt az álláspontot a legmarkánsabban Szakály Ferenc képviselte az 1984-es Tinódi-kiadás bevezető ta
nulmányában: Igaz történelem - versben és énekben elbeszélve. Tinódi Sebestyén élete és életmüve. In: Tinó
di: Krónika, i . m. 5-85. o. Vö. még Szakály Ferenc - Dávid Géza: Újabb adalék Tinódi Sebestyén történetírói 
hiteléhez. Irodalomtörténeti Közlemények, 100 (1996). 481-489. o. 

1 1 Vö. Hóvári: A hűtlen Dobó. i . m. 21. o. 
1 2 A Cronica az első magyar verskötet: történetmondás és poézis sajátos együttese. A szerző nemcsak his-

tóriaszerzö volt, hanem „korának mércéjével mérve rendkívüli költő". Vö. Vadai István: Kolozsvárott kötetet 
komponálni. In: Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika. i . m. 79. 

13 Tinódi: Cronica. i . m. aa2a. 
1 4 Vö. Szakály: Igaz történelem, i . m. 40. o. 
15 Joannes Sambucus: Rerum ad Agriam gestarum narratio, 1553. - Kiadásait lásd: Kulcsár Péter: A ma-



Ismerjük Tinódi munkamódszeré t . A legnagyobb figyelmet a Cronicába foglalt ese
mények valóságtar ta lmának és az elbeszélés megbízható kronológiájának szentelte: 
„Sem adományér t , sem barátságért , sem félelemért hamissat bé nem írtam, az m i keveset 
írtam, igazat í r t am." 1 6 Egyúttal elismerte, hogy a megverselt tör ténetek hitele forrásköz
lőinek emlékezetétől függ: „ Igazmondó, j ámbor vitézöktül, k ik ez dolgokba j e lön voltá
nak, ér teköztem. [ . . . ] Ha valahol penig vétők volna benne, azt ne én vé tkömnek , hanem 
az kiktől ér teköztem, tulajdonítsátok, és kérlek titokét, é n n é k ö m megbocsás sa tok . " 1 7 Azt 
is kifejezésre juttatta a szerző, hogy a Cronicába „beír t" vi tézek je len tőségük és hadi tet
teik arányában kaptak kisebb vagy nagyobb szerepet. A végvári hősök „végemiéköze té t" 
egy szilárd alapokon nyugvó hierarchikus rend szerint rögzítette. Ez a sajátos kifejezés a 
szerző legfontosabb történetírói törekvéseire utal. A minden tudó krónikás a vége felől 
láttatta az e semények sorát. Visszatekintve ésszerűen újragondolta, egyszersmind érzel
mileg megrostá l ta az elbeszélt történeteket. Vergiliust idézi annak tanúságául , hogy em
lékezni öröm: „Tanúbizonság erről az tengör vizébe Éneás társait mint biztatja volt, hogy 
az ott való nyomorúságok végre emléközetre ö röm lészön . " 1 8 Tinódi tehát az igazat, a 
„meglőtt dolgot" 1 9 írta, de ez mindig átszűrődött adatközlőinek szubjektív emlékezetén 
és a dolgok maga formálta „végemléköze tén" . 2 0 

Tinódi különös gonddal érzékeltette a végvári vi tézek közti rangkülönbségeket . Az 
egri históriás ének arról igyekszik meggyőzni közönségét , hogy minél magasabb beosz
tású egy katonatiszt, annál több és je lentősebb hőstett fűződik a nevéhez . Porkoláb , fő
hadnagy, hadnagy, főlegény, drabant, katona - rangjának megfelelő helyet kap a vers
ben: „Hogy mind éltig eljön az ő j ó nevök ." 2 1 Ez az ábrázolásmód a krónikás szem
léletére oly igen j e l l emző „szervitori é thoszbó l" 2 2 eredeztethető. Tinódi ugyanis minden 
más értéknél fontosabbnak tartotta az engedelmesség erényét . 

Lássuk tehát, miként rögzítette Tinódi Sebestyén az egri vár gya loghadnagyának , 
Bornemissza Gergelynek „végemiéközeté t" . Az egri „nagy h i s tó r ia" 2 3 kezdetén megtud-

gyar történeti irodalom lelőhelyjegyzéke a kezdetektől 1700-ig. Budapest, 2003. 611-612. o. Vö. Dézsi Lajos: 
Tinódi Sebestyén (15057-1556). Budapest, 1912. (Magyar Történelmi Életrajzok) 104. o.; Bodola: Dobó Ist
ván a magyar költészetben, i . m. 15-19. o.; Hóvári: A hűtlen Dobó. i . m. 22. o.; Zsámboky Tinódi-feldol
gozásának magyar fordítását és elemzését lásd: Domokos Gyöngyi: „Ferdinandus királnak hív voltába". Zsám
boky János Tinódi-adaptációja. Pécs, 2006. Kézirat. 

16 Tinódi S.: Cronica. i . m. aa2b. 
1 7 Uo. 
18 Tinódi S.: Cronica. i . m. aa3b. - „revocate animos, maestumque timorem / mittite: forsan et haec olim 

meminisse iuvabit". - „Bátorságotokat nyerjétek vissza. A gyásztól / sem kell félni, hiszen majd emlékezni 
öröm lesz". Vergilius: Aeneis. (Ford. Kartal Zsuzsa.) Budapest, 1987. I . 202-203. vsz., 17. o. Vö. Bodola: Do
bó István a magyar költészetben, i . m. 8. o. 

1 9 Tinódi szóhasználatában a „lött dolog" a „história", „krónika" szinonimája. Pl. „ez könyvnek második 
része, kiben külömb-külömb időben és országokban lött dolgok, históriák vannak"; „Sokat szólhatok az 
meglőtt dolgokról, / Régieknek az ő krónikájukról"; stb. Tinódi: Cronica. i . m. a la, f4a. Lásd: Pirnát Antal: 
Fabula és história. Irodalomtörténeti Közlemények, 88 (1984). 137-149. o. 

20 
„Vigyázat, az igazmondó szerző metanyelven hazudik!" - jegyzi meg Vadai István: História és fabula. 

In: Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika. i . m. 29. o. 
21 Tinódi: Eger vár viadalja. 541. sor. 
22 Szakály: Igaz történelem, i . m. 59. o. 
2 3 Ezzel a kifejezéssel különbözteti meg Tinódi a részletekben gazdag Eger vár viadalját annak Summájá

tól: Tinódi: Summa. 457. sor. 



juk, hogy „Gergői deák harmadfélszáz gyalogval", 2 4 királyi utasításra, királyi h a d e r ő 2 5 

élén érkezett a várba, és ő lett a mintegy kétezer főnyi védősereg főtisztjeinek egyike. 
Eger hat főhadnagya 2 6 között nem volt katonai rangkülönbség, a porkoláboknak nevezett 
várnagyokra, Dobó Istvánra és Mekcsey Istvánra mégis mindenkinél nagyobb felelősség 
hárult, a legnagyobb Dobóra , aki tiszttartóként a vár gazdasági ügyeit in téz te . 2 7 Az újon
nan odavezényel t egységek parancsnokait arra kötelezték, hogy: „Az porkolábokkal 
együtt szóljanak, / Egymás t értvén szeretettel lakjanak". 2 8 A vár négy új főhadnagya kö
zött Bornemissza lehetett a legtekintélyesebb, mivel egymagának több mint kétszer any-
nyi katonája volt, mint három társának együttvéve. Ez persze még nem elég ok arra, 
hogy az egri hősök sorában Dobó István után a második helyen emlí tsük őt. 

Ha figyelmen kívül hagyjuk Bornemissza Gergely később kialakult n imbuszát , és 
csupán a véde lem stratégiai je lentőségű eseményei t vesszük számításba, D o b ó és 
Mekcsey nemcsak t isztségük révén, de tetteikkel is fölülhaladják őt. A várháborúkban 
sok múlot t a személyes bátorságon, a győzelem kulcsa mégis a tüzérség kezében volt. 
Az egri ágyúkat D o b ó irányította, mégpedig kiválóan: jó l irányzott lövéseivel két ízben 
is súlyos csapást mér t az el lenségre. A várfalakon ütött sérüléseket megfeszítet t éjszakai 
munkával mindig sikerült feltöltetnie, befoltoztatnia. 2 9 Lecsapott a vár feladását fontol
gató árulókra, és úrrá lett a lőporraktár robbanását követő általános pánikon. Jól gazdál
kodott a munícióval , és mindig e legendő pihent katonát tudott a falakra küldeni . 
Mekcsey kapi tány kevesebb hőstettet hajtott végre, de ezek közt említhetjük a várfal alá 
fúrt török akna felfedezését, a fal felrobbantásának megakadályozásá t . Mekcsey tehát a 
vár egyik megmentő je vo l t . 3 0 

Bornemissza Gergely nem vitt végbe ezekhez mérhető cselekedeteket. Részt vett egy 
bátor rajtaütésben, égő oldalszalonnákkal felgyújtott egy farakást, amit a törökök a vár
árokban halmoztak fel, és magára vonta a figyelmet pirotechnikai találmányaival, amelyek 
alighanem nagy riadalmat keltettek, de kevés pusztítást okoztak az ellenség soraiban.3 1 

14 Tinódi: Eger vár viadalja. 276. sor. 
2 5 Bornemissza Gergely gyalogos drabantokból álló csapatát a későbbi források is a „király embereiként" 

emlegetik. Sugár: Bornemissza Gergely, i . m. 57. o. 
26 Sugár István: Az egri vár históriája. Budapest, 2002. 60. o. 
27 Sugár: Bornemissza Gergely, i . m. 21. o. 
28 Tinódi: Eger vár viadalja 271-272. sor. 
2 9 „Dobó kivált a célzásra s a megrongált várfalak gyors helyreállítására ügyelt, s ekként a török tüzelés 

eredményét paralyzálta." Thallóczy Lajos: Csömöri Zay Ferenc. Budapest, 1885. (Magyar Történelmi Életraj
zok) 61. o. Ez a megállapítás még akkor is helyes, ha a szerzőnek a várvédők tüzérségi fölényéről vallott néze
teit a modern kutatások már megcáfolták. Dobónak négy, a törököknek húsz nagy kaliberű „öreg" ágyúja volt. 
Sugár: Az egri vár históriája, i . m. 49., 70. o. A vár védmüveit már az ostrom előtt úgy megerősítette Dobó, 
hogy később a törököknek intenzív ágyúzással sem sikerült szétlőniük azokat. О építtette a nevét viselő mo
dern, óolasz rendszerű bástyát a vár nyugati részén, A Dobó-bástya történetét lásd: Bercsényi - Voit: Heves 
megye műemlékei. (II.) i . m. 93. o.; vö. Hóvári: A hűtlen Dobó. i . m. 21. o.; Domokos György: Ottavio Bal-
digara. Egy itáliai várfundáló mester Magyarországon. Budapest, 2000. 21. o. 

3 0 Tudjuk, hogy az erődítményekben az aknászok okozhatták a legkomolyabb károkat. Végül Eger várát is 
aknaháborúban foglalták el a törökök 1596-ban. Sugár: Az egri vár históriája, i . m. 141-143. o. 

3 1 Mindezt kimerítően tárgyalja Sugár: Bornemissza Gergely, i . m. 19-41. o. A könyv részletesen elemzi 
Bornemissza haditechnikai furfangjait, de kísérletet sem tesz ezek hatásvizsgálatára. Kritika nélkül azonosul a 
hagyományos szemlélettel, miszerint Bornemissza Gergely „az egri ostrom Archimedese" volt. А X V I . századi 
várvédelemben általánossá vált a különböző tüzes szerszámok (pl. a Tinódi által gyakran emlegetett „aprópus-



Tinódi mégis minden lehetőséget megragadott arra, hogy öregbítse Bornemissza hír
nevét. A Bornemissza által összeszerkesztett tüzes kereket eposzba illő szárnyas szavak
kal illette: „Ta lám i ly fortéit kevés embör látott, / Gergöly deák mint szörzé ez bölcs 
dolgot". 3 2 A látványtól és a robbanásoktól megrémül t törökök állítólag Isten csodáját lát
ták a félelmetes tákolmányban: 

„Nám, az puskák, szakállosok ropognak, 
Sokan az terekek földre burulnak, 
Csudálkoznak, mondják Isten haragjának, 
Csak az ő bölcseségének, hatalmának." 3 3 

A „nagy história" „harmad részé"-nek első szakaszából szokása szerint akrosztichont 
alkotott Tinódi . Ebben a strófában előre felsorolta az énekrész legfontosabb témáit , isteni 
beavatkozásként jellemezve Bornemissza ötletes hadigépezetét : 

„Mégis halljatok szép viadalokat, 
Porfelgyúlást, szép csuda ostromokat, 
Az jó Isten mint mutatá meg magát, 
Nagy szégyenbe hozá az császár hadát." 

Semmiképpen sem lehet véletlen, hogy az akrosztichon-strófa harmadik sora - A Z 10 
ISTEN M I N T M V T A T A M E G M A G Á T - éppen azokra a versszakokra esik, amelyek
ben Gergely deák csuda tetteiről esik s z ó . 3 4 

Bornemissza dicsőségét növeli egy apró, ám árulkodóan elfogult jelenet is. Ismeretes, 
hogy a várfal felrobbantását Mekcsey kapitány akadályozta meg egy j ó időben és helyen 
fürt e l lenaknával . Tinódi az izgalmas epizód kulcsjelenetében - a török és magyar akna
vájat összetalá lkozásakor - mégsem Mekcseyt, hanem Bornemisszát szerepelteti, aki 
egy mordály puskával hasba lövi a török pallért: 

„Az két ásás hogy közel öszvejuta, 
Egy mordály puskával Gergely deák juta. 

Vaj, mikoron egy likacskát nyitának, 
Löve hasába az terek pallérnak, 
Lön halála egy fópatyolatosnak."35 

kák") használata. Nem Bornemissza találta fel, noha kétségtelenül ügyesen alkalmazta ezeket a szerkezeteket 
az ostrom idején. A X V I . századi erődítmények fejlődéstörténete - a tüzérség hatékonyságát megnövelő, olasz 
rendszerű bástyák elterjedése - azt mutatja, hogy a támadókra zúdított ágyú- és puskatüzet sohasem pótolhat
ták, legfeljebb kiegészíthették a gyorsan, könnyen elkészíthető égő-robbanó szerszámok. A Bornemissza Ger
gely által bevetett haditechnikai eszközökről legutóbb Kelenik József tartott előadást az egri vár védelmének 
450. évfordulója alkalmából rendezett X. végvári konferencián (Eger, 2002. április 23-24.) Hausner Gábor: 
Az egri vár diadala 1552. Hadtörténelmi Közlemények, 115 (2002). 456. o. 

32 Tinódi: Eger vár viadalja. 1175. sor. 
3 3 Uo. 1183-1186. sor. 
3 4 Vö. Vadai István: A függőleges beszéd. Tinódi akrosztichonjairól. In: Művelődési törekvések a korai új

korban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. (Szerk. Balázs Mihály.) Szeged, 1997. (Adattár 16-18. száza
di szellemi mozgalmaink történetéhez 35.) 633-634. o. 

35 Tinódi: Eger vár viadalja. 1205-1210. sor. 



Egyetlen török harcos halála - még ha „fő török" 3 6 is - önmagában nem tűnik emlí tés
re méltó dolognak. Az oszmánok is elismerték, hogy „a vár alatt elesett vér tanúknak nin
csen s z á m a " 3 7 - n y o m ó s oka lehetett Tinódinak, hogy egy egész versszakon keresztül 
ecsetelje azt a tényt, hogy a török „főpaty о latost" Bornemissza Gergely puskája küldte át 
a „paradicsomba" . Ezt az okot az Eger vár históriájának keletkezéstör ténetében és Tinó
di Sebestyén szervitori szemléletében kereshetjük. 

Tudjuk, hogy az énekszerző nem sokkal az ostrom után, valamikor még az 1552. év
ben jár t Egerben, ahol személyesen találkozhatott a hősökke l . 3 8 Á m az is ismeretes, hogy 
csak fél évvel később, 1553 augusztusában fejezte be az egri éneke t . 3 9 Ez alatt sok válto
zás történt a vár életében. 

Dobó és Mekcsey nem sokkal a törökök elvonulása után lemondott a kapi tányság
ró l . 4 0 A királyi hadvezetés - több-kevesebb eltökéltséggel - igyekezett maradásra bírni a 
sértődött főporkolábot, valójában azonban már folytak a tárgyalások a vár vezérkarának 
átalakí tásáról . 4 1 Bornemissza Gergely, aki csapatával együtt a várban maradt, dacolva a 
téli ú tv iszonyokkal , 1553 január jában Grazba utazott, ahol személyesen találkozott Fer
dinánd királlyal, eszmecseré t folytatott vele az egri vár helyreál l í tásának és megerős í té
sének teendőiről . Ekkor született meg a döntés, melynek ér te lmében rövidesen Borne
misszát nevezték k i az egri vár főkapi tányának. 4 2 

Általános vélekedés szerint a várvédelem során tanúsított hősiessége juta lmául nyerhet
te el ezt a tisztet. 4 3 Á m számos körülmény azt a gyanút ébresztheti bennünk, hogy az ural
kodó és tanácsosai már az ostromot megelőzően fontos szerepet szántak Bornemissza Ger
gelynek az egri vár vezérkarában. Tudvalevő, hogy amikor 1552 júniusában bizonyosnak 
látszott, hogy a török haderő megtámadja Egert, Dobó István segítséget kért Bécstől, és 
megnevezte azokat a tiszteket, akikben megbízott - Bornemissza egyébként nem volt köz
tük. 4 4 A Habsburg hadvezetés választása azért esett Bornemisszára, mert jól ismerték őt az 

3 f i Tinódi némiképp túloz, mivel ez a kifejezés a végvári küzdelmek nyelvhasználatában a török méltósá
gokra, katonai és politikai tisztségviselőkre vonatkozott. Az aknászok (lagimdzsik) vezetője alacsonyabb rangú 
tiszt lehetett. Vö. Pálffy Géza: A rabkereskedelem és rabtartás gyakorlata és szokásai a 16-17. századi tö
rök-magyar határ mentén. Az oszmán-magyar végvári szokásjog történetéhez. Fons, 4 (1997). fasc. 1. 23-24. o. 

3 7 Dzselalzáde Musztafa oszmán történetíró beszámolóját lásd: Sugár: Az egri vár históriája, i . m. 101. o. 
3S Sugár István: Mikor írta Tinódi az Egri várostrom históriás énekét? Irodalomtörténet, 14 (1982). 181.0. 
39 Dézsi: Tinódi, i . m. 95. o. Vadai István és Domokos Gyöngyi a vers akrosztichonjának bővüléseit meg

vizsgálva rámutattak arra, hogy Tinódi többször átdolgozta, kiegészítette müvét, ezek a betoldások azonban 
nem módosítják Bornemissza Gergely szerepének értékelését. Vadai: A függőleges beszéd, i . m.; Domokos 
Gyöngyi: Függőbeszéd Zsámbokyra, avagy Az Eger vár viadaljáról való ének szövegvariánsai. In: Tinódi Se
bestyén és a régi magyar verses epika. i . m. 55-78. 

4 A lemondás oka az volt, hogy sem a bécsi hadvezetés, sem a vármegyék küldöttei nem adták meg azt a tá
mogatást Dobónak, amit ő a vár újjáépítésének érdekében méltányosnak tartott. Mindazonáltal az eset hátterében 
régebbi, anyagi természetű sérelmek és konfliktusok is meghúzódhattak. Sugár: Az egri vár históriája, i . m. 107. o. 

4 1 Nem valószínű, hogy „Bornemissza Gergelyt úgy kellett a király küldöttjének, Pallavicini Sforza Mátyás fő
kapitánynak a várkapitányság elfogadására rábeszélni". Dercsényi - Voit: Heves megye műemlékei. (II.) i . m. 66. o. 

42 Sugár: Bornemissza Gergely, i . m. 45-47. o. Bornemissza még két másik alkalommal is felkereste a 
Habsburg-udvart. 

43 Sugár: Az egri vár históriája, i . m. 108. o. 
4 4 Dobó Pethő Gáspár, Zolthay István és Káldy Márton hadnagyokat hívatta Egerbe. Hármójuk közül ket

ten meg is érkeztek, ám Káldy Márton helyett Bornemisszát küldték. Sugár: Bornemissza Gergely, i . m. 20. o. 



udvari körökben, és maga az uralkodó is megbízott benne. Föltételezhető, hogy rokonság

ban állt Bornemissza P á l 4 5 erdélyi püspökkel, és bírta Oláh Miklós egri püspök támogatását 

is, aki egyébként az egri vár birtokosa vol t . 4 6 Már a korábbi időkben megfordult Konstanti

nápolyban, alighanem futárszolgálatot teljesített, 4 7 máskor pedig az udvar által elkonfiskált 

Forgách-birtokok provizoraként bizonyította rátermettségét és királyhüségét . 4 8 Egy eddig 

figyelmen kívül hagyott adat tanúsága szerint Bornemissza Gergely már 1547-ben királyi 

ellenőrként működött Egerben. Az volt a feladata, hogy felülvizsgálja Dobó István szám

adásait, képviselje a király érdekeit, kezelje az állami jövede lmeke t . 4 9 

Dobó István kortársai szemében is valóságos hős volt. Mindenki tudta róla, hogy el

évülhetetlen érdemeket szerzett e lőbb Egervár megerősí tésében, majd v é d e l m é b e n . 5 0 A 

Kamara mégis elégedet len volt vele, mert elszámolásai rendre hibásnak, h iányosnak b i 

zonyultak: „bor, az Isten tudja, mennyi fogyott, mert kapi tány uram nem mére t te" — ezt 

jelentet ték ró la . 5 1 Közkele tű vé lemény szerint a vitéz nemesúr rendkívül pénzsóvár volt 

- mérhetet len kapzsiságáról Bornemisza Péter is feljegyzett egy gonosz anekdotát az 

4 5 A Bornemissza Gergelyhez hasonlóan pécsi származású Bornemissza (Abstemius) Pál rendkívül nagy 
befolyású egyháznagy volt. Vö. Mikó Árpád: Bornemisza (Abstemius) Pál püspök végrendelete 1577-ből. 
Adatok a nyitrai, az óbudai, a veszprémi és a gyulafehérvári egyház középkori kincseinek sorsához. Művészet
történeti Értesítő, 45 (1996). 203-221. o.; Acs Pál: Katolikus irodalom és kultúra a reformáció századában. 
Vigília, 64 (1999). fasc. 5. 360-374. о. Ha bebizonyosodna, hogy közvetlen rokonságban állt Bornemissza 
Gergellyel, akkor joggal következtethetnénk arra, hogy ő is egyengette a gyaloghadnagy gyorsan felívelő kar
rierjét. Sugár: Bornemissza Gergely, i . m. 8-9., 100. o. 

4 6 A fennálló törvények értelmében az egri püspöknek járó tizedet Dobó István szedte be, és ő rendelkezett 
vele oly módon, hogy a püspök kapta a befolyó összeg egyharmadát, a fennmaradó kétharmad részt a várkapi
tány a katonák zsoldjára, illetve várépítkezésekre volt köteles fordítani. Az új kapitányok kinevezése Oláh 
Miklós jóváhagyásával és támogatásával történt. Hóvári: A hűtlen Dobó. i . m. 17. o. 

4 7 Szakály Ferenc és Sugár István feltételezése szerint ö volt az a Bornemissza Gergely, aki egy Nádasdy 
Tamásnak küldött jelentés szerint szemmel látta, amint a szultán magához hívatta a moldvai vajdát, és körül
metéltette. Takáts Sándor: Rajzok a török világból. I . k. Budapest, 1915. 322. o. 

4 8 A Forgách családtól konfiskált Gimes vára és a Komjáti uradalmak királyi udvarbírája és várnagya volt. 
Számadása: MOL E 554 Fol. Lat. 1219. Sugár: Bornemissza Gergely, i . m. 15-17. o. 

4 9 Bornemissza Gergelyt contrascriba-ként említik Dobó István és Zay Ferenc 1547. évi utasításában. Az adat 
Kenyeres István disszertációjából való. Kenyeres István: Uradalmak és végvárak Budapest, 2008; Kenyeres István 
már a X. végvári konferencián tartott előadásában is beszélt az egri vár jövedelmeinek kettős, püspöki és kamarai 
kezelésének rendszeréről és a két funkció elhatárolódásáról. Dobó István ugyan egy személyben volt »castellanus 
és provizor«, várnagy és udvarbíró, de udvarbíróként kizárólag Oláh Miklós püspöktől (a váruradalom birtokosá
tól) függött. A királyi érdekeket ekkor az ellenőr (contraseriba) képviselte." Hausner: Az egri vár diadala 1552. i . 
m. 457. о. V. ö. még Kenyeres István: Uradalmak és végvárak. Budapest, 2008. 

50 Bodola: Dobó István a magyar költészetben, i . m. 15-19. o. Zsámboky Dobóhoz címezte latin nyelvű Tinó
di-átdolgozásának ajánlását. Sambucus: Rerum ad Agriam gestarum narratio. i . m.; Dézsi: Tinódi, i . m. 104. о. A 
dobóruszkai síremlék felirata Istvánffy Miklós Dobóhoz címzett epigrammájának felhasználásával készült. A köl
temény kizárólag Dobó egri hőstetteiről beszél. Nicolaus Istvánffy: Carmina. (Ed. losephus Holub et Ladislaus Ju
hász.) Lipsiae, 1935. 48. sz. Vö. Galavics Géza: Kössünk kardot az pogány ellen. Török háborúk és képzőművé
szet. Budapest, 1986. 54. o. (további irodalommal.) A Dobó-kultuszról, valamint Dobó személyiségének árny
oldalairól legújabban lásd: Lőkös Péter: Tinódi Sebestyén és Csabai Mátyás: az 1552-es egri ostrom két első meg-
örökítöje. In: Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika. i . m. 199-214.. 

5 1 Tudjuk, hogy Dobó pénzügyi elszámolásai nem mindig voltak kifogástalanok. (1551. november 23-án 
Oláh Miklós egri püspök és kancellár Dobó István számadásainak felülvizsgálatát sürgette. MOL E 41 1551 -
No. 128.) A várkapitányi tisztség átadása azért tartott hónapokig, mert ennyi időbe tellett a kapitány számadá
sainak az ellenőrzése. Dercsényi-Voit: Heves megye műemlékei. (II.) i . m. 66. o.; vö. Kenyeres Ist\>án: 16. szá
zadi uradalmi utasítások. Utasítások a kamarai uradalmak prefektusai, udvarbírái és ellenőrei részére. Buda
pest, 2002. (Fons Könyvek, 2.) I . k. 141-143. o. 



Ördögi kis írtetekben.52 Ismeretes az is, hogy Dobó Istvánt és testvéreit korábban e lköve
tett erőszakoskodásaikér t 1551-ben fő- és jószágvesztésre ítélte a király. Noha az ítéletet 
felfüggesztették, érvényét nem vesztette. 5 3 Nem lehetetlen, hogy I. Ferd inánd jobban 
megbízot t Bornemisszában , a frissen megnemesí te t t , 5 4 udvarhü katonai adminisztrátor
ban, mint Dobóban , a főrangú katonatisztben. Annál is inkább, mivel számtartót isztként 
Bornemissza már korábban is betekintést nyert a vár gazdasági ügyeibe . Úgy tűnik, hogy 
az egri vár fenntar tásához és megerősí téséhez szükséges anyagi eszközökhöz Borne
missza, ha nem is könnyebben , de kényelmesebben hozzájutott , mint D o b ó . 

Nem tudni, hogyan zajlott le a kapitányváltás Egerben. A leköszönő Dobó t mintegy 
kárpótlásul erdélyi vajdává nevezték k i . Ma úgy mondanánk: fölfelé bukott. Rendkívül 
megtisztelő, de igencsak perspektívát lan pozíció volt ez. M á r 1553-ban sejthető volt, 
hogy a Habsburgok nem sokáig tarthatják kezükben Erdélyt - Forgách Ferenccel szólva 
„nyi lvánvaló volt az erdélyi vá l tozás" . 5 5 

Amikor 1554 októberében a hatvani bég tőrbe csalta és rabul ejtette Bornemissza 
Gergelyt, D o b ó István talán tehetett volna valamit kiszabadí tása érdekében. О tartotta 
rabságban az egyik legér tékesebb török foglyot az akkori Magyarországon . Á m Dobó
nak nem állt szándékéban az, hogy kincset érő rabjával megvál tsa Bornemissza Gergely 
szabadságát , hiszen ö ennek csak kárát látta volna. 5 6 így esett, hogy Bornemisszát hama
rosan Isztambulba szállították, ahol - miután megtagadta az együt tműködés t az oszmá
nokkal - fe lakasztot ták. 5 7 

Tinódi négy-öt hónappa l a kapitányváltás után fejezte be az egri históriát: „ A z j ó Do
bó bírja már vajdaságát, / Gergöly deák tisztiben Egör vá rá t . " 5 8 A z 1552. évi ostrom iga
zi hőse tehát ekkor már távozott dicsőségének színteréről. Többek szemében kívánatos
nak tűnhetett , hogy Bornemissza Gergely ne csupán Dobó tisztségét, hanem hírnevének 
egy részét is örökölje. Vi lágosan látta mindenki, hogy az új várkapi tány az ura lkodó és 
az immár esztergomi érsekké lett Oláh Miklós bizalmasa: 

„Az jó király vitéz Gergöly deákot 
Ajándékozá, ada szép jószágot, 
Az mellett ada nagy szép ajándékot, 
Miklós pispök adá egri bánságot." 5 9 

5 2 „Dobó Istvánnak, mikor ötszáz hordó bora lött volna, kérdezte az kolcsárt, töltelékre valót hol vegyenek. 
Mert annak a számát nem örömest kezdené meg." Bornemisza Péter: Ördögi kisírtetek. (Kiad. Eckhardt Sán
dor.) Budapest, 1955. 208. o. Hasonló tartalmú, Dobóról közszájon forgó történeteket Forgách Ferenc is elbe
szélt. Forgách: Emlékirat Magyarország állapotáról, i . m. 704. o. 

53 Csipes Antal: Dobó István élete és szerepe Magyarország 16. századi történetében. Eger, 1972. 76-77. o. 
5 4 Istvánffy Miklós „pécsi kovács fia"-ként beszél Bornemisszáról; Istvánffy: Magyarok dolgairól írt histó

riája Tállyai Pál 17. századi fordításában. 1/2. i . m. 207. o. 
55 Forgách: Emlékirat Magyarország állapotáról, i . m. uo. 
5 5 „Dobó István rideg álláspontját a korszak gyakorta embertelenül kemény szellemének tükrében kell elbí

rálnunk" - írja a monograms. Sugár: Bornemissza Gergely, i . m. 98. o. 
5 7 Uo. 113. 
58 Tinódi: Eger vár viadalja. 1716-1717. sor. 
5 9 Uo. 1708-1711. sor. Nemcsak Ferdinánd király, hanem Oláh Miklós is több birtokot adományozott Bor

nemisszának. Sugár; Bornemissza Gergely, i . m. 41-44. o. 



Köztudomású , hogy az egri vár históriája révén maga az énekszerző is elnyerte a k i 
rály és az érsek el ismerését , megbecsü lésé t . 6 0 Az a kérdés , megpróbál t -e igazodni Tinódi 
a vár é le tében bekövetkezet t vál tozásokhoz? Nyomot hagyott-e a város t rom és a vers 
megfogalmazása közt eltelt idő magán az egri éneken? 

Erre a kérdésre - ami a história lényegét i l leti - bízvást nemmel felelhetünk. Tinódi 
nem tartozott a tör ténelmet a mindenkori hatalom szája íze szerint alakító krónikások 
közé. Más lapra tartozik, hogy amit mel lékesnek vagy oda nem il lőnek tartott, arról nem 
beszélt. D o b ó lemondását például a kapitány fáradtságával indokolta: „Elgondolá Dobó 
István magába , / Hogy már megnyugodjék otthon házába" . 6 1 Tinódi tá rsadalomszemléle
tének ismeretében az is könnyen belátható, hogy mindig tiszteletben tartotta a fennálló 
hatalmi struktúrákat. Ezzel magyarázható , hogy az új várkapi tány kétségtelenül 
„meglőt t" tetteinek valós je lentőségüknél nagyobb hangsúlyt adott. így működ ik a száj
hagyományozó tör téne tmondás és a Tinódi-féle „végemléközef ' -gyár tás gépezete: a 
rangemelkedés dicsfénye az elmúlt idők tetteit is beragyogja. 

Az igazságot Tinódi nem akarta eltussolni. Finoman érzékeltet te, hogy nem mindenki 
fogadta ki törő ö römmel az új tiszttartót. Ha így lett volna, h iábavalóan és üresen csengett 
volna az egri vi tézekhez intézett szózata - közvetlenül a kapi tányvál tás bejelentése után: 

„Kik hívőn szolgálátok Egör várba, 
Kevélségbe és felfúalkodásba 
Ne essetök, légyetök hallgatásba, 
Az Úristennek nagy hálaadásba. 

Szálláskoron ki nagy sok viadalba 
Titokét megtarta jó szerencsába, 
Ne légyetök ti hálaadatlanságba, 
Kiért végre jussatok mennyországba." 6 2 

Tinódi sohasem szólt h iábavalóan és üresen. Á m a magyar vi tézség legfényesebb di
adala kapcsán e légedet lenkedésről , zúgolódásról beszélni nem lett volna ildomos. Erről a 
tárgyról éppen ezért nemcsak az egri békét lenkedőknek, de önmagának is hallgatást pa
rancsolt. 

6 0 Tinódi az Eger vár viadalja elismeréseképpen kapott nemességet. Nemeslevelét az uralkodó mellett Oláh 
Miklós is aláírta. Dézsi: Tinódi, i . m. 99-105. o; Dr. Szádeczky Lajos: Tinódi Sebestyén címeres levele. Erdé
lyi Múzeum, 18 (1901), 391-395. o.; Nyulásziné Straub Éva: Öt évszázad címerei. A Magyar Országos Levél
tár címereslevelein. Corvina, Bp., 1987, 9. (A címerkérő levél színes képe); vö. Szentmártoni Szabó Géza: T i 
nódi-kronológia (Életrajz és kultusz). In: Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika. i . m. 318. o. (további 
irodalommal) 

61 Tinódi: Eger vár viadalja. 1656-1657. sor. 
6 2 Uo. 1760-1767. sor. 



NÉGYESI LAJOS 

G O N D O L A T O K S Z I G E T V Á R I Z R Í N Y I M I K L Ó S 
V Á R K A P I T Á N Y I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 

2008-ban szinte észrevét lenül siklott át a magyar (had)történetírás egy jeles dátumon, 
szigetvári Zrínyi Mik lós születésének 500. évfordulóján. Egy Szigetvárott rendezett 
nemzetközi konferenciát leszámítva, 1 sem a magyar tudományosság , sem a Magyar Hon
védség erre hivatott fórumain nem emlékeztek meg alakjáról, katonai pályafutásáról és 
Szigetvár véde lmében mutatott helytállásáról. 

Anélkül , hogy ennek okairól részletesebben kívánnék szólni , meg kell emlí teni a for
ráskutatások és a régészet i feltárások hiányosságait . M á r 1966-ban, a Szigetvár os t romá
nak négyszázadik évfordulóján tartott kétnapos emlékülés egyik ál talános megál lapí tása 
volt, hogy az elmúlt évt izedekben nem kerültek elö olyan források, melyek lényegesen 
bővítenék az ostrommal kapcsolatos, meglehetősen hiányos ismereteinket. Éppen ezért 
megfogalmazódot t az újabb forrásfeltáró munka szükségessége . 2 S bár az azóta eltelt 
több mint negyven évben előrelépés történt - gondolok itt néhány kiváló forráskiadvány, 
illetve feldolgozás elkészültére, 3 valamint a vár területén végzett újabb ásatásokra 4 - , a 
legutóbbi szigetvári konferencia tanulsága szerint még mindig sok a tennivaló ezen a téren. 

Az 1966-os évforduló résztvevői ugyancsak egyetértet tek abban, hogy egy történeti 
probléma megismerésének a forráskutatás mellett másik tényezője, „az utókornak a min
denkori jelen aktuali tásából következő új és új kérdésfel tevése" . 5 Azaz a tudományos 
vizsgálatnak időről-időre meg kell próbálkoznia új nézőpontokat adni az ismert adatok 
ér te lmezéséhez és így az események értékeléséhez. Ez történt akkor is, amidőn Benda 
Kálmán alapvetően Barabás Samu közel hetven évvel azelőtti forráskiadványára támasz-

z r í n y i Miklós, a szigetvári hős élete és öröksége" címmel 2008. november 7-én és 8-án a Szigetvári 
Várbaráti Kör rendezésében Szigetvárott került sor egy nemzetközi konferenciára, amelynek előadásai remél
hetőleg nyomtatásban is megjelennek a közeljövőben, némiképp enyhítve a magyar tudományosság adósságán. 
Itthon az évforduló küszöbén mindössze egy életrajzi összefoglalás jelent meg róla, a Zrínyi család tagjait be
mutató kötetben: Bessenyei József: Szigetvári Zrínyi Miklós. In: Bene Sándor-Hausner Gábor (szerk.): Hösgalé-
ria. A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában. Budapest, 2007. 67-86. o. Ez annál is szembeszökőbb, mivel 
Horvátországban a 2008-2009-es iskolai tanévet hivatalosan Zrínyi-évnek nyilvánították, és állami ünnepségek 
és tudományos konferenciák sorát tartották ebből az alkalomból. 

2 
Lásd Benda Kálmán hozzászólását a Szigetvári emlékkönyv vitájához: Hadtörténelmi Közlemények, 

1966. 4. sz. 898.0. 
3 Sugár István: Szigetvár és viadala. Budapest, 1976.; Szigetvári levelek a török hódoltság korából. (Vál. 

Pataki János, a latin leveleket ford. Molnár Imre.). Pécs, 1982.; Szakály Ferenc: Egy végvári kapitány hétköz
napjai. (Horváth Márk szigeti kapitány levelezése Nádasdy Tamás nádorral és szervitoraival, 1556-1561.) In: 
Somogy megye múltjából. (Szerk. Kanyar József.) Levéltári évkönyv 18. Kaposvár, 1987. 45-126. o.; Tímár 
György: Királyi Sziget. Szigetvár várgazdaságának iratai 1546-1558. Pécs, 1989. (Baranya török kori forrásai 1.); 
Tanulmányok a török hódoltság és a felszabadító háború történetéből. A szigetvári történész konferencia előadásai 
a város és a vár felszabadításának 300. évfordulóján. (Szerk. Szita László.) Pécs, 1993.; Szigetvár története. {Szerk. 
Bősze Sándor, Ravazdi László, Szita László.) Szigetvár, 2006. (a továbbiakban: Szigetvár 2006.) 

Erről lásd Gere László: A szigetvári vár 2004. és 2006. évi ásatásának főbb eredményei. Műemlékvéde
lem, 2007. 1. sz. 28-30. o. 

Heckenast Gusztáv hozzászólása a Szigetvári emlékkönyv vitájához. Hadtörténelmi Közlemények, 1966. 
4. sz. 901. o. 



kodva vázol ta fel a szigetvári hős életpályáját , 6 Bende Lajos pedig a régóta hozzáférhető 
elbeszélő irodalom (Forgách, Istvánffy, Crnko) alapján mutatta be részletesen az ostrom 
történetét . 7 Összegzésük egyúttal ráirányította a figyelmet azokra a feladatokra, amelyek 
az ostrommal kapcsolatban a (had)történetírás előtt álltak - és ál lnak ma is: „Nem tud
juk, hogy a vár erődí tményei , védelmi berendezései korszerűek voltak-e (a vár építésé
nek története sincs kel lően t isztázva), nem látjuk, hogy Zrínyi véde lmi tervei, az ostrom 
idején tett intézkedései a kor katonai tudásának színvonalán áll tak-e? Nem ismerjük a 
várbeli tüzérség e re jé t - igaz a törökét sem. Majdnem semmit nem tudunk a védőkről : m i 
volt katonai értékük, elkülönültek-e fegyvernemenként , ha igen, volt-e közöt tük együtt
működés? Egyáltalán kikből állt a szigetvári őrség? ... Megannyi kérdés, amelyre ma 
még nem tudunk vá laszoln i . " 8 

Négy évtizeddel ezelőtt Horváth Miklós hadtörténész, a Hadtör ténelmi Intézet és 
Múzeum munkatársa az emlékülésen elhangzott re fe rá tumában 9 Zrínyi Miklós várkapi
tányi működésé t górcső alá véve megkísérel t választ keresni ezek közül néhányra , neve
zetesen: 1.) „vajon Zrínyi juthatott volna-e az adott körü lményeket mérlegelve a vár 
eredményes védelme szempontjából helyesebb elhatározásra"; 2.) „vajon az adott hely
zetben legcélszerűbben végezte-e a szervező és irányító t evékenységé t?" 1 0 A kor várhá
borúinak kialakult hadművésze te alapján Horváth arra a végkövetkezésre jutott , hogy 
Szigetvár elestét Zrínyi hibás parancsnoki döntései okozhatták. Az évforduló emelkedett 
légkörében vé leménye megbot ránkozás t keltett a hal lgatóság körében, így írása nem is 
került be az évfordulóról megjelent Szigetvári emlékkönyvbe , s álláspontját komoly bí
rálatok érték a tör ténészek részéről is. Horváth gondolatai ennek el lenére jelen vannak a 
köztudatban, és időről időre felbukkannak, amikor az 1566-os ostrom kerül szóba. Jog
gal mondhatta a 2008. évi szigetvári Zrínyi-konferencia egyik, Horvá th Miklós gondola
tait felelevenítő résztvevője, hogy a hadtörténetírás mindmáig adós a négy évt izede fel
vetett p rob lémák megválaszolásával . 

Az a lábbiakban ezért arra teszek kísérletet, hogy a kiadott források alapján a magyar 
hadtör ténelemmel hivatásszerűen foglalkozó katona szemszögéből válaszol jam meg a 
Szigetvár védelmével , Zrínyi várkapitányi működésével kapcsolatban korábban megfo
galmazott kérdéseket . 

Zrínyi védelmében 

A hadtör ténelem sajátossága, hogy a kutatás módszer tani lag történészt kíván, azon
ban a hadművészet - tör ténet kérdéseiben a hivatásos katona szakmai tudására is szükség 
van. A hadművészet - tör ténet , a katonai tapasztalatok tárháza a had tudomány egyik leg
fontosabb forrása. Kortól függetlenül, a parancsnok éles helyzetben hozott döntései , 

6 Benda Kálmán: Zrínyi Miklós, a szigetvári hős. In: Szigetvári emlékkönyv. (Szerk. Rúzsás Lajos.) Buda
pest, 1966. 15-51.0. 

Bende Lajos: Sziget ostroma 1566-ban. In: uo. 61-104. o. (a továbbiakban: Bende 1966.) 
8 Benda Kálmán hozzászólása a Szigetvári emlékkönyv vitáján. Hadtörténelmi Közlemények, 1966. 4. sz. 898. o. 
9 Horváth Miklós: Szigetvár védelmének néhány katonai kérdése. Hadtörténelmi Közlemények, 1966. 4. sz. 

844-861. o. (a továbbiakban: Horváth 1966.) 
1 0 Uo. 844. o. 



harcvezetöi tevékenysége , a fegyveres küzdelem emberi tényezői , a katonai vezetők 
számára fontos tanulságot jelentenek. A jelen kor katonája a források leírásaiban felis
merheti a katonai t evékenység ma is létező je lenségei t és súlyponti kérdéseit , de a mo
dern had tudomány törvényszerűségei t nem vetíthetjük egy az egyben a múltba, hiszen a 
fejlődő hadművésze t a történelmi tapasztalatok szintézisének te rméke. 

E feladat nehézségét jó l példázza Horváth Miklós Zr ínyi- tanulmánya. A történész 
szakma első reakciói érzelem vezérelt reakciók voltak. Nem vélet lenül , hiszen Horváth 
gondolatmenete erősen hasonlít egy katonai fegyelmi vizsgálatra, melynek mottója: „a 
parancsnok felelős mindenért , amit megtett vagy megtenni elmulasztott."" A vizsgálat 
e redményeként Horváth bűnösnek találta Zrínyit az aktív véde lem e lmulasz tásának vád
pontjában. 

Több mint négy évtized távlatából ezt a nézőpontot a marxista történetírás szel lemé
nek is betudhatjuk két sajátossága miatt. Ilyen egyrészt a szocialista ér tékrendbe nehezen 
beil leszthető, gátlástalan vagyonszerző főúr átértékelése, másrészt az ostrom megí té lésé
nél a katonai szakmai szempontok túlhangsúlyozása. Tény, hogy már a kor társak sem 
szimpatizál tak a nagybirtokos Zrínyi Miklóssal , azonban a vár véde lme során kifejtett 
tevékenysége ettől függetlenül biztosította számára a hallhatat lanságot. Katonai vezetői 
a lka lmasságának firtatása éppen ettől foszthatja meg, hiszen személyében a szigetvári 
vár kapitányát tiszteljük. 

Horváth Miklós t anu lmánya azon a felismerésen alapul, hogy a történetírás hajlamos 
az események és a végkifejlet ismeretében az embert a külső körü lmények áldozataként 
láttatni, míg az egyén döntéseit csak másodlagos tényezőknek tekinti. A vesztes eleve 
esélytelen, a győztes mindig erősebb és jobb. Ezzel szemben a va lóságban ri tkák az 
olyan összecsapások, ahol csak az egyik félnek van esélye a sikerre. A mohács i mezőn 
nem csatát és országot veszteni sorakozott fel a magyar had, még akkor sem, ha tudatá
ban voltak a törökök je lentős túlerejének. A körü lmények döntő hatással vannak a harc 
lefolyására, azonban a harcosok tevékenységét a parancsnok j ó vagy rossz döntései hatá
rozzák meg, tehát a siker elsősorban ennek függvénye. Horváth megfoga lmazásában: „A 
hadvezér helyzetfel ismerése, elhatározása, szervező és irányító képessége stb. mind 
olyan tényezők, melyek ugyancsak meghatározzák a harc k imene te l é t . " 1 2 

A j ó alapgondolat el lenére az előítélet félrevitte a kutató gondolatmeneté t . Megí té lése 
szerint a várharc a védő szempontjából csak akkor lehet e redményes , ha az el lenség nem 
tudja elfoglalni az erősséget . Szigetvár esetében az 1556. évi ostrom megmutatta, hogy a 
vár védhető , tehát tíz évvel későbbi elvesztését Horváth szerint - a fentiekben vázolt 
gondolatoknak megfele lően - Zrínyi hibás parancsnoki döntései okozhat ták. A hadtörté
netírás feladatát a vezetés hibáinak vizsgálatában látta, hiszen „Amikor a történeti iroda
lom nem mutat rá a véde lem vezetésének hibáira, Zrínyi hősiessége légüres térbe kerül, 
és alakját naivan idealizál ják." Ezek után megenged egy előzetes értékelést: „Zrínyi hős 
volt mert nem rendítette meg az ellenség túlereje, a várt segí tség e lmaradása és saját si
kertelensége. [Kiemelés tő lem - N . L . ] " 1 3 

1 1 Ált/20 Szolgálati Szabályzat. 
12 Horváth 1966. 844. o. 
1 3 Uo. 844-845. o. 



Az erőviszony kérdése 

Horváth tanu lmányának első lényeges pontja, annak bizonyítása, hogy a török túlerő 
mértéke nem tette esélytelenné a védelmet. Fontos tétel ez, hiszen Zrínyi hőstet tének 
egyik legfontosabb alappillére, hogy a kilátástalan helyzetben is eleget tett kötelességé
nek, hasonlóan Szondi Györgyhöz vagy Dobó Istvánhoz. A katonai sikernek azonban 
nem csak egy megítélése van. Taktikai szinten valóban az a kérdés , hogy megtartot ták, 
avagy elvesztet ték a várat, csakhogy a stratégiában vesztett csatákkal is lehet háborút 
nyerni, Thermopülé t pedig hiba lenne Leonidász sikertelen parancsnoki működése foly
tán bekövetkező vereségként értékelni. 

Az első tétel tehát, annak bizonyítása, hogy Zrínyi azért vállalta az ostromot, mivel a 
török erőfölény nem volt olyan mértékű, amit a védelem nem tudott volna el lensúlyozni . 
Ennek bizonyítására Horváth a katonai gyakorlatból ismert erőviszony-számvetés t al
kalmazza. Ismeretlen forrásból származó tapasztalati értéket használ alapként, mely sze
rint a X V I . századi várháborúkban egy megfelelő adottságokkal rendelkező vár 25-
szörös túlerőben lévő ellenséget képes feltartóztatni, ha a tüzérség aránya 1:1-hez. Pél
daként közli az 1556. évi szigetvári ostrom adatait, ahol 1800 védő , 25 000 ostromló 
arányszáma 14 volt l : l -es tüzérség mellett. Ez tehát eleve borí tékolta a sikert. 1566-ban 
2300 védőre 55 000 ostromló jutott, ami 24-szeres erőfölényt jelez 1:1 -es tüzérséggel . 
Az arányok, tehát a véde lem sikerét je leznék, de az Újváros felépítése miatt megnőt t a 
vár nagysága, melynek védelme több embert kívánt volna. A kedvező erőviszonyokat 
tehát az Újváros felépítése rontotta le. 

Az erőviszony-számvetés a katonai vezetés ingoványos területe. A legfontosabb ele
mei: a harcoló erők és a tüzérség összehasonlí tása, azonban az egyes fegyvernemek, csa
patnemek, lövegt ípusok eltérő harci értékkel jelennek meg. 

1566-ban, hasonlóan más török hadjáratokhoz, az oszmán sereg nagyságáról nincse
nek pontos adataink. Tanu lmányának elején, maga Horváth Miklós is 50-55 000 főre be
csülte az os t romlók harcos ál lományát . Ez a kevésnek tűnő 5000 fős eltérés a védők lét
számának több mint kétszerese, öt ezred, legalább egy roham létszáma a vár ellen. Az, 
hogy a 100 000-re becsült török seregben több tízezer irreguláris harcos van, egy mezei 
csatában rontja a harcértéket , de egy ostromnál ők is fontos tényezőt jelentenek. Ha 
máshol nem, a logisztikánál és az ostrom műszaki munkálata inál . A sáncok, közel í tő ár
kok és töltések elkészítése fontos részét képezi az ostromnak. Ebben a vonatkozásban 
még a környékről odahajtott magyar jobbágyok is a török harcértéket növelik. Ugyanígy 
Zrínyi oldalán az erődítési munkákba , őrszolgálatba bevont várbeli c iv i l lakossággal is 
számolnunk kellene. Az igazat megvallva az 1566. évi ostrom e rőv i szonyá t j e l ző 24-es 
arányszám önmagában mesterkél tnek tűnik, tekintve, hogy a 25-nél magasabb érték már 
felmentené Zrínyit a vár elvesztésének felelőssége alól. 

A török kor heterogén löveganyaga és a források eltérő számadata i alapján arányt 
számolni , teljességgel értelmetlen. Főleg, hogy a tüzérség aránya a harc során alkalma
zásra kerülő tüzérségi anyaggal számol, míg a várostromnál a kü lönböző eszközöket el
térő időszakokban, más feladattal vetik be. Ilyen számítást egy-egy rohamra lehetne el
végezni , a tüzérségi anyag pontos számának ismeretében, de nem az egész ostromra. 
Másrészt a számítás nem veszi figyelembe a sérült, valamint a zsákmányol t lövegeket. 



Szigetvár és a városrészek egy korabeli vázlat alapján 

Az Újváros szerepe 

Az Újváros kérdésére maga Zrínyi adott választ, amikor az ostrom kezdetén felgyúj
tatta. A vár védelmét kedvezőt lenül befolyásoló létesí tmény felépítésének okát Horváth 
Zrínyi pénzéhségében látja, amit Benda K á l m á n 1 4 és Rúzsás Lajos 1 5 az Emlékkönyv v i 
táján egyhangúlag cáfolt. 

Szigetvár megítélésénél figyelembe kell vennünk, hogy katonai és polgári funkciót 
egyaránt betöltött . Pécs elvesztése után a térség közigazgatási , kereskedelmi és kulturális 
központja lett. A lakosság száma csaknem megegyezett az itt á l lomásozó katonaságéval . 
A sikeres 1556. évi véde lem arról győzte meg a környékbeli embereket, hogy a vár biz
tonságos lakóhely, ezért sokan beköltöztek a közeli településekről . 

Már 1551-ben a városnak 1334 lakosa volt, akik közül 281 gyermekkorú , a lakosság 
21%-a. Számukra iskola működöt t . Min t minden rendes városban, itt is éltek koldusok, 
akik a lakosság 2,7%-át tették k i . Vé leményem szerint ez j e lz i legjobban a település el
tartó képességét . A városnak két utcája volt, a házakban át lagosan 13 fő lakott. A kato-

Hozzászólások a Szigetvári emlékkönyv vitájához. Hadtörténelmi Közlemények, 1966. 4. sz. 898. o. 
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naság adta a lakosság több mint 30%-át. A helyi ipar elsősorban az ő kiszolgálásukra 
szakosodott, ami erősen militarizálta a várost. 6 

A katonai funkciók legnagyobb tételét a környék folyamatos el lenőrzése, a rend fenn
tartása és a közigazgatás támogatása tette k i . Kétségtelen, hogy a vár szerepe az ostro
mok kivédése volt, azonban erre csak ritkán került sor. A mindennapi életben a katona
ság és a készletek védet t elhelyezését szolgálta. A város lakóinak biztonságot nyújtott a 
por tyázókkal szemben. A nagy hadjáratok idején fel kellett tartóztatnia az el lenséges se
reget, de annak legyőzése nem a vár őrségének volt a feladata, hanem a birodalmi ha
daknak. 1556-ban és 1566-ban a vár betöltötte szerepét, azonban a tragikus végű máso
dik ostrom idején a felmentés elmaradt. 

Az Újváros felépítése a város zsúfoltságának csökkentését és az új beköl tözők érde
két szolgálta. Helyének kijelölésénél bizonyosan szerepet játszot t , hogy illeszkedjen a 
védelem rendszerébe, azonban a feladása jó l mutatja, hogy nem töltött be fontos szere
pet. Palánkja, vizesárka inkább a bentlakók biztonságát és a forgalom korlátozását , el
lenőrzését szolgálta. Az , hogy a törökök az Újváros területére telepítettek ágyúsáncokat , 
akkor is bekövetkezet t volna, ha nem épül fel. 

Zrínyi szerepe a vezetésben 

Zrínyi hadvezetői tel jesí tménye csak a körülmények ismeretében ér te lmezhető. A leg
fontosabb tényező, mely a kortársak tiszteletét is kivívta, a töretlen kötelességtudata, 
mellyel a véde lem vezetését felvállalta a szultáni sereggel szemben. Ez a feladat jóval 
meghaladta azt a szintet, amivel egy katonai vezető élete során találkozhatott . Lelkileg 
nem lehetett felkészülni arra, hogy 2500 védő útját állja egy közel százezres hadigépe
zetnek. Tisztában voltak vele, hogy csak kevesen élhetik túl az ostromot, de a katonák
nak nem volt választási lehetősége. Őket a várban teljesített szolgálatukért fizették, ha az 
ostrom előtt elhagyják a szolgálati helyüket, az szökésnek, dezer tá lásnak minősül . Ezzel 
szemben Zrínyinek lett volna lehetősége biztonságosabb helyre húzódni és átadni a veze
tést valamelyik tisztjének. Jól jel lemzi kötelességtudatát és helyzetértékelését az a levél, 
amelyet 1566. április 19-én írt Nádasdy Tamás nádor özvegyéhez: „A nagy Isten nevé
ben bezá rkózom Szigetbe, hogy hűséggel , ál lhatatosan és v idám orcával , vé rem ömlésé-
vel és, ha a sors úgy hozza, életem elvesztésével is szolgáljak a jóságos Istennek, ő szent 
császári és királyi felségének, a keresztény közösségnek és végső romlásra jutott édes 
h a z á m n a k . " 1 7 

Az a Gárdonyi által az Egri csillagok c ímű történelmi regényében Dobó István szájá
ba adott szállóige, hogy „Inkább kevés oroszlán, mint sok gyáva nyú l " j ó l hangzik, de a 
végvári ka tonák többsége egyik kategóriába sem tartozott. A fegyveres szolgálat a meg
élhetésüket jelentette, aminek része volt a vár védelme is. Vállal ták a harccal j á ró veszé
lyeket, a szolgálat és a fegyelem kötöttségeit . K e m é n y és öntudatos férfiak voltak, akik 
jól tudtak harcolni. Az ostrom azonban csak kisebb részben harcból , mint inkább feszes 

16 Varga Szabolcs: A vár és mezőváros története 1526 és 1566 között. In: Szigetvár 2006. 66—69. o. 
17 Barabás Samu: Zrínyi Miklós, a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok. I I . k. Budapest, 
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szolgálatellátásból állt. Nem véletlen, hogy a Zrínyi által kihirdetett hadi törvények a pa
rancsmegtagadást , az őrhelyek engedély nélküli elhagyását , a lopást, a sugdolózást (tit
kos szervezkedés , e légedet lenkedés, lázadás előkészítése) és az el lenséggel való paktá-
lást sújtják ha lá l la l . 1 8 A 2500 fős várőrség nem állhatott 34 napon keresztül a falakon, és 
Zrínyi sem lehetett ott mindenhol, ahol valami fontos történt. Az ostrom hétköznapjai őr
szolgálatot, készül tséget és szűkre szabott pihenést jelentettek. Ál landó idegi terhelést 
okozott a folyamatos ágyúzás , az ellenség tevékenységének figyelése, szándékainak k i -
következtetése. Az összezártság, a társak elvesztése, a fáradtság, a szolgálat egyhangú
sága folyamatosan morzsolta a védők kitartását. A fegyelem és a parancsnoki szigor fon
tos eszköz volt a véde lem szi lárdságának fenntartásában. 

Horváth szerint Zrínyi nem volt képzett a várvédelemben, ezért jobb lett volna, ha rá
bízza valamelyik tapasztalt tisztjére a kapitányságot, ő pedig inkább csapatot gyűjt a 
fe lmentés re . 1 9 A csapatgyüjtés értelmetlenségére már Benda K á l m á n 2 0 rámutatot t az Em
lékkönyv vitájában. Az összegyűjthető kb. 8000 katona nem pótolhat ta volna a felmentő 
sereget, főleg, hogy a környék fegyvereseinek egy része a várban volt, a többi pedig be
vonult a győri táborba. Ehhez kapcsolódva még azt is megjegyezte, hogy Zrínyi értéke
lése szerint a vár véde lméhez 500 fővel több katonára lenne szüksége, ami azt j e l z i , hogy 
még ennyit sem tudott összeszedni . 

Azt, hogy a vár tisztjei képzet tebbek lettek volna a vár véde lmének vezetésében, a 
források cáfolják. A döntések Zrínyi sajátjai, de figyelembe vette a beosztottak vé lemé
nyét is. A véde lem előkészítése során utasítást adott az Újváros felgyújtásának előkészí
tésére, valamint a katonákkal elbontatta az Óvárosban álló házaikat , és a törmeléket k i 
hordatta. Ez jelentheti azt, hogy a város összes házát elbontották, de azt is, hogy a 
katonák házai önálló tömböt alkottak vagy az ostrom szempontjából fontos területekre 
épültek, így gazdáik t isztában voltak azzal, hogy szükség esetén le kell bontaniuk. Ez 
utóbbit tartom valószínűnek. A lényeg, hogy először az Újváros feladásával és az Óváros 
védelmével számol t . 2 1 Az Újváros feladása után azonban a veszteségeket és a török ost
romtevékenységet figyelembe véve, fel akarta adni az Óvárost i s . 2 2 A problémát az okoz
ta, hogy a Szigetvár esetében szokásos - először az Óváros , azután a vár - ostrom sor
renddel szemben A l i Portug egyszerre kezdte mindket tő i rányba az előkészítést . Zrínyi 
t isztában volt a várost a várral összekötő több mint 150 méter hosszú híd manőverezés t 
gátló hatásával . A keleti oldalon az Almás-patak csatornájának szájához telepített ágyú
sáncok csak kb. 300 méterre feküdtek, így nagyobb kötelékek átjárása inkább éjszaka 

1 Budina Sámuel históriája magyarul és latinul Szigetvár 1566. évi ostromáról. (Ford. Molnár Imre.) Szi
getvári Várbaráti Kör. Pécs, 1978. (A továbbiakban: Budina) 14-15. o. Budina Zrínyi kamarásának, az ostro
mot személyesen is átélt Cserenko (Crnko) Ferencnek a horvát nyelven írt beszámolóját fordította latin nyelvre. 
Megerősíti ezt Istvánffy krónikája is. Istvánffy Miklós: A magyarok történetéből. (Ford. Juhász László.) Buda
pest 1962. (A továbbiakban: Istvánffy 1962.) 341. o. 

1 9 Horváth 1966. 856. o. 
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tés. A következőkben Istvánffy mellett Tállyai szöveghelyét is jelzem. Istvánffy Miklós: Szigetvár ostroma. 
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volt lehetséges a két rész között. Nem véletlen, hogy Istvánffy Miklós Históriájának ko
rabeli magyar fordításában az szerepel, hogy az Újváros felégetése után 600 védő „bere
kesztette " 2 3 magát az Óvárosba . 

Visszatérve Zrínyi és tisztjeinek viszonyára, az Óváros esetében láthatjuk, hogy figye
lembe vette a véleményüket . Bár az eredeti elhatározása az Óváros kiürítéséről szólt, az 
Újváros felgyújtása után haditanácsot tartott arról, hogy védjék-e? Véleménye szerint a vé
dők létszáma nem elég az Óváros és a vár egyidejű védelmére, ezért annak felgyújtását ja
vasolta: „Zrínyi, tudván az övéinek kevés voltát, kiket mind a varasnak s mind a várnak ol
talmazására való munkákra semmiképen elégségeseknek lenni nem ítél vala, az új erős
ségnek módja szerént elégettetni s egyedül az várnak oltalmazására, melynek megtartásá
ban állana az győzedelemnek sommája, minden erejét fordítani kellene, azt javallja vala." 2 4 

A gyalogosok azonban Szecsödi Máté vezetésével igyekeznek rábeszélni a város vé
delmére. Megígérték, hogy a város megerősí tésével magukra vonják a török erőkifejtés
ét, és így a vár mentesül a támadásoktól : „kérni kezdték, hogy hozzájok bíznék, s még 
egynéhány napig az óvárast megépí tvén, az várnak is oly gondját viselnék, hogy az el
lenség annak ostromlásától elszünni kényszer í t te tnék ." 2 5 Zrínyi persze nem egykönnyen 
adta be a derekát. Vázol ta a védelem nehéz helyzetét, valamint azt, hogy a török lét
számfölénye lehetővé teszi, hogy egyidejűleg indítsanak támadást a vár és a város ellen, 
és képesek meggátolni , hogy a városból visszavonuljanak a várba: „Zrínyi, eleikben ad
ván az rajtok lévő veszedelemnek nehéz voltát, s az ellenségféle nép sokaságát , mely 
mind az ket tőnek vívására elég nagy erőt előállathatni láttatnák, ököt az várast e lhagyván 
az várban bemenni hagyja." 2 6 Végül azután a vitézek mégis rábeszél ték a város megtar
tására, amiben nagy szerepe volt, hogy sokan az 1556-os ostrom veteránjai voltak. 

Persze nem véletlen ez a nagy igyekezet főleg a gyalogosok részéről, hiszen a saját va
gyonukat és családjukat védelmezték, a legtöbbjüknek ugyanis az Óvárosban volt háza. 
Ennek feladásával mindez a törökök martalékává válik, hiszen azt nem vihetik be a várba. 
A város védelme azonban több erőfeszítést követelt a védőktől. Ezzel szemben a lovas ka
tonák általában a városon kívül laktak, és csak szolgálatra jár tak a várba. A város hosszabb 
falain több őrhely volt, a törések kijavítása pedig a lakosságnak is munkát adott. 

Amikor Horváth Mik lós számon kéri, hogy Zrínyi miért nem bízta a vár védelmét va
lamelyik tapasztalt tisztjére, valószínűleg nem veszi figyelembe Istvánffy (Tállyai) leírá
sát, mert Zrínyi éppen ezt tette az Óváros esetében. A véde lem szolgálatának irányítását 
Szecsődire bízta, de a véde lem menetére hatást gyakorló döntéseket továbbra is ő hozta. 
Amikor a város védői észlelik, hogy a törökök a tó töl tésének á tvágásán munká lkodnak , 
Radovan és Dandó Ferenc Zrínyihez mennek engedélyért , aki csak hosszas könyörgés 
után egyezik bele a veszélyes vá l la lkozásba . 2 7 Zrínyi a döntéseinél nem csak figyelembe 
vette tisztjeinek, katonáinak javaslatait, hanem az Óváros és a vár elszigetel tsége miatt rá 
is kényszerült , hogy megossza a vezetést. 

* Tállyai 15. bekezdés. 
24 t I Uo. 
2 5 Uo. 
2 6 Uo. 
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Szorosan kapcsolódik az előbbi gondolatmenethez Horváth azon állítása, miszerint 
Zrínyi nem élt a belső manőverezés lehetőségével: az Óvárosból nem vonta k i időben a 
katonákat, ami 1200 fős veszteséghez vezetett. 

Az Óváros védelméről folytatott megbeszélésen elhangzottak bizonyítják, hogy Zrí
nyi t isztában volt az erők kivonásának nehézségével . A jó l belőhető híd nem adott lehe
tőséget je len tősebb erők gyors átcsoportosítására, azonban az 1200 fős adat, valószínűleg 
a megelőző 17 nap összes veszteségét adja, amiben szerepelnek az Újváros körüli harcok 
és a török ágyúzás áldozatai is. Budina szerint amikor „Zrínyi gróf látta, és felmérte, 
hogy az ágyúzás következtében milyen sok ember pusztul el", akkor döntött az Újváros 
föladása mellett . 2 8 A kezdeti nagyobb veszteségek valószínűleg a védelmi rutin kialaku
lása előtt keletkeztek, amikor még nem rendeződött a mozgás rendje, a török tüzérség ál
tal belőtt területek elkerülésének módja. 

A véde lem vezetésének egyik nehézségét az adja, hogy az átlátható és kezelhető 
alapál lapotban rendkívül gyorsan és váratlanul alakulhatnak k i kritikus helyzetek, ahol a 
döntéseket csak korlátozott információk alapján lehet meghozni. Zrínyi sem volt téved
hetetlen, voltak hibás döntései , de nem lehetünk biztosak abban, hogy képzett katonák az 
adott helyzetben jobban döntöttek volna. Figyelembe kell vennünk, hogy a rossz dönté
sek sokfélék lehetnek. Van olyan rossz döntés, aminek nincs alternatívája, mivel az adott 
helyzetben csak egy lehetőség van. Lehet olyan, aminél lett volna jobb döntés is, de 
adott helyzetben az információhiány miatt fel sem merült annak gondolata, és van olyan 
rossz döntés, ahol van döntési alternatíva, de vállalva a felelősséget, sokszor személyes 
okokból mégis rosszul dönt a vezető. Ez utóbbi esetben ítélhető meg a felelősség kérdése. 

Horváth vé leménye szerint Zrínyi hibát vétett, amikor elhanyagolta az aktív védel
met. Szemben az 1556. évi ostrommal, a védők csak kétszer hajtottak végre kirohanást . 
M i lehetett az oka Zrínyi passzivi tásának? Valószínűleg az erőviszonyok reális felméré
se. A töltés á tvágásán dolgozó csoport elleni támadásnál , tapasztalt századosaira hallgat
va, engedélyezte a vállalkozást . Az eredmény Zrínyi óvatosságát bizonyítot ta , hiszen 
nem csak a töltés átvágását nem tudták megakadályozni , hanem a két százados is életé
vel fizetett a merészségéér t . Tény, hogy az 1556. évi ki rohanások során a farönkökből 
készült os t romsáncokat gyújtották fel, ami jobban i l l i k egy kirohanáshoz, mint a töltés 
kijavítása. Elvileg az 1566. évi ostrom során épített ostromtöl tések ellen is indíthattak 
volna támadást , megkísérelve a felgyújtásukat, azonban az e lmaradásuk mögöt t nem fel
tétlenül Zrínyi cselekvésképtelenségét kell látnunk, hanem sokkal inkább a tapasztalt ka
tonát. Felismerte ugyanis, hogy a törökök tanulva az előző ostrom tapasztalataiból , előre 
felkészültek a töltések építésére. A mocsaras helyekre rozséból összefont lapokat fektet
tek, és ezen keresztül jutottak a vár árkáig, amit földdel, t rágyával és gyapjúval töltött 
zsákokkal töltöttek föl. A magasítot t töltéseket is földes trágyával töltött zsákokból épí
tették. Haszontalan próbálkozás lett volna a felgyújtásukkal p róbá lkozn i . 2 9 

Zrínyi passzivi tásának másik bizonyítékát Horváth a vár délkeleti bástyájánál lezaj
lott e seményekben látja. A Nádasdy-bás tyáig a törökök a sáncnál magasabb töltést emel
tek, ahonnan képesek voltak tüz alatt tartani a védőket . Zrínyi a bástya szájához egy an-

Budina 17. o. 
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nál magasabb tömésfalat építtetett, elé árkot ásatott és még lőport is rejtett a bástyába, 
hogy azt fölrobbantsák, ha a törökök elfoglalják. Mive l mindkét fél műszaki munkákat 
végzett , Horváth lehetőséget lát arra, hogy a két szembenál ló tevékenységének jel legét 
összehasonlí tsa. M i v e l a török töltés a janicsárok támadását készítette elö, így a harcte
vékenységük aktív, míg a Zrínyi által készített sánc a védelem passzivi tását e rős í te t te . 3 0 

A külső vár elfoglalása azután a török nézetet igazolta. 

Annak ellenére, hogy a vár sorsa ekkor dőlt el, Horváth csak az aktív-passzív reláció 
bemutatásának lehetőségét látja benne, melynek eredménye nem is lehetett más , mint a 
külső vár elvesztése. Ezzel azt sugallja, hogy a vereség már akkor eldőlt, amikor Zrínyi a 
passzivitást választotta. 

A belső palánk kérdése 

Bende Lajos részletesebben foglalkozik a történtekkel, szintén nagy figyelmet szen
telve a belső palánk kérdésének. Az információ forrása a győri táborból Miksa királyhoz 
küldött je lentés , mely leírja, hogy szeptember 10-én egy szigetvári gyalogos érkezett , aki 
beszámolt a vár pusztu lásáról . 3 1 Itt a vár elvesztésének egyik okaként szerepel a belső 
palánk elé ásott lőpor robbanása. Zrínyi ugyanis a külső vár bástyája mögöt t fából és 
földből, magyar módra erős palánkot építtetett, és mögöt te ismét egy másik hasonló falat 
emeltetett, közöt tük pedig sok puskaport ásatott el, és úgy készítette elő, hogy amint az 
ellenség a külső bástyát meghódít ja és azon keresztülhatol, nyomban az elásott puskapor 
meggyújtásával , aminek belülről kellett történnie, azok valamennyien felrobbanjanak. A 
bástyában keletkezett tüz azonban begyújtotta a lőport, ami felrobbant és komoly veszte
ségeket okozott a védőknek. 

Furcsa mód, a leírásban szerepel egy további lőporrobbanás, ami a belső várban tör
tént egy asszony vigyázat lansága folytán, azonban a török aknákról egy szó sem esik. 
Ezzel szemben Csányi Á k o s , 3 2 az ostrom másik résztvevője, levelében mindjárt három 
helyet is megemlí t , ahol a törökök befúrták magukat a sáncba. 

Mive l az információk hitelét nehéz kétségbe vonni, el kel l fogadni, ahogy leírták. 
Már csak azért is, mivel az aknázást Istvánffy is megerősí t i , ráadásul az említett tevé
kenység illeszkedik az ostrom és védelem rendjébe. A törökök aknákat fúrtak a sáncok
ba, Zrínyi pedig egy záró palánkot építtetett. Bende Lajos 3 3 azonban nem elégszik meg 
ennyivel, hanem egy érdekes konstrukciót fabrikál. Kiindulási alapja, a megmagasí to t t 
török ostromtöltés , ahonnan a janicsárok képesek belőni a bástyákat. A győri je len tésben 
szereplő palánk erre válaszul készül, mégpedig a töltésnél magasabbra, a bástya szájá
hoz, annak lezárására. A konstrukció lényegének megér téséhez egy rajzot is mellékel . 
Ezen a bástya belseje üres, ahova Zrínyi árkot ásatott, a bejáratot pedig a palánkkal zárta 
le, mely gerenda sövény közé döngölt földből állt, alá pedig lőport ásatott. Min t már em-

3 0 Horváth 1966. 853-854. o. 
3 1 Egy végvári katona beszámolója Szigetvár elestéről. In: Szemelvények a magyar hadtörténelem tanul

mányozásához. I . k. (Szerk. Rohonyi Gábor, Nagy László, Tóth Gyula.) Budapest, 1955. 165. o. 
3 2 Zrínyi Miklós a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok. I I . k. (Szerk. Barabás Samu.) Bu
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3 3 Bende 1966. 94-95. o. 



Bende Lajos vázlata a Szigetvári emlékkönyv nyomán. 
(Szerk: Rúzsás Lajos. Budapest, 1966. 95. o.) 

lítettem, ez a palánkfal a török töltés fölé magasodott. Figyelembe véve a bástya min i 
mum 6 méteres magasságát , a török sánc ennél legalább 2 méterrel magasabb volt, h i 
szen a bástya tetejét kellett innen belátni a janicsároknak. A végeredmény egy 15 méter 
széles és 9-10 méter magas palánkfal. Megítélése szerint, a jan icsárok az aknákat ennek 
megsemmis í tése é rdekében ásták, mégpedig úgy, hogy ahol a palánk a várfalhoz csatla
kozott - a bástya nyakánál - átfúrták a falat és behatoltak a lezáró palánkba. A já ra tokba 
tömött éghető anyagokkal azután felgyújtották a palánkot, mire az aláásott lőpor felrob
bant, megölve a védők egy részét. 

A rekonstrukció bonyolult, erőltetett és vitatható. A je lentés egyér te lműen leírja, 
hogy Zrínyi két palánkot építtetett a bástya mögé , és a lőport a pa lánkok közé ásatta be. 
Szó sincs arról, hogy ezek magasabbak lettek volna, mint a kb. 6 méteres bástya és a vé
dők ennek tetejéről lövöldöztek volna. 

Tanu lmányának első részében Bende pontosan leírja a boronafal készí tésének techni
káját, ahol a sürün levert oszlopok közét vesszőkkel befonják, majd mögöt te újabb sö
vényt készí tenek, végül a közét döngölt földdel töltik k i . A végeredmény 6-7 méter szé-



les és ugyanolyan magas földsánc, melyet belülről a faszerkezet tart össze és tesz rugal
massá. A kötőgátak rekonstrukciója helyes, azonban a bástyák esetében Bende téved, h i 
szen azt pusztán a fal-sánc ki türemkedéseként értelmezi . Annyi különbséget enged meg, 
hogy itt erősebb gerendákat alkalmaztak, sűrűbben elhelyezve. Igazából ebben sem té
ved, hiszen a bástyák szerkezete tényleg erősebb anyagokat kívánt. A vastag gerendákat 
a pontosabb illesztés érdekében megfaragták és vaskapcsokkal erősítették egymáshoz . A 
boronafalak mellett a belső térben gyakran kazettás szerkezetet alkalmaztak. A sánc lé
nyege, hogy a beépített földet együtt kell tartani. Erre szolgál a faszerkezet. A bástyáknál 
a nagyobb tömegű földet kell megfogni és megakadályozni a szétcsúszását , hiszen a tete
j én ott állnak a több mázsás ágyúk és egyéb anyagok. Ezt a felülről j ö v ő nyomás t a be
épített gerendák fogják fel. A kazettás szerkezet rendkívül jó l elosztja a terhelést, így 
nagy szilárdságot biztosít . Komoly erőhatást jelent a szerkezetre, mikor az ágyúkkal lö
vést adnak le. Itt kap szerepet a sánc rugalmassága. 

Az ostromok során az ágyúgolyók a kő- vagy téglafalakat széttörik, a földsánc ellen
ben elnyeli a lövedékeket . Azt gondolhatnánk, hogy ez utóbbira az ágyúzás hatástalan, 
azonban a becsapódó golyók hatására, a belső gerenda szerkezet sérül. Végül annyira 
meggyöngülhet , hogy a betöltött föld saját tömegétől megcsúszik . 

Egy átlagos földbástyán az ágyúk a tetején állnak, mel lvéd mögött . A felülről j ö v ő 
lövésekkel szemben deszka tető oltalmazhatja a katonákat. Az ágyúk védet tebb elhelye
zését biztosítja a bástyába épített kazamata, amit a földbástyáknál r i tkán alkalmaztak, de 
ha igen, akkor azt a bástya nyakába építették statikai megfontolásból . Nem ismert, hogy 
Szigetvár bástyáiban volt-e kazamata. A kor várépítési gyakorlata, arra mutat, hogy a bás
tya belső tere feltöltött volt, esetleg a közepén egy feljáró rámpával , ahol az ágyúkat fel
vontatták. Ezzel együtt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a forrásokban három helyen 
is találunk utalást arra, hogy a sáncban kazamaták voltak és a bástya belső tere üres volt. 

A belső várba való visszavonulás után Pribék János és társai „azokon az ablakokon 
át, melyek az ágyúk ki lövésére szo lgá l tak" 3 4 másztak ki és próbál tak elszökni . A leírás
ból arra következtethetünk, hogy az ágyú lőrés nem a belső vár déli oldalán, a janicsá
roktól hemzsegő udvara felé néző sáncban volt, hanem valamelyik kifelé néző bástyájá
ban. Ha középen feltöltött bástyák voltak, akkor a lőrésen való k imászás akkor 
ér te lmezhető, ha a sánc tetején palánk és tető húzódott . így a sánc és a tető között az 
ágyú lőrés kínált lehetőséget a kibújásra és a fal külső oldalán való leereszkedésre, ahol a 
lesben álló jan icsárok elfogták a menekülőket . Másrészt az sem zárható k i , hogy a bástya 
alsó részében húzódó kazamata lőrésén másztak k i , ahol viszonylag közel volt a várárok. 

Szelaniki Musztafa a vár elfoglalását egy janicsár ezredes hőstettéhez kapcsolja, aki az 
ostromárokból megfigyelte, hogy az egyik lőrésből füst jön k i . Fogott egy régi rossz létrát és 
két bombát, majd felmászott a lőréshez. Amikor a gránát kanócát meggyújtotta és a kőrésbe 
tette, agyonütötték a védők, de a robbanást már nem tudták megakadályozni . Mive l itt tárol
ták a lőport, arra is átterjedt a tűz és a vár falán hatalmas rés nyíl t . 3 5 A többi forrás nem erő
síti meg ezt a történetet, de a leírás a bástyába épített nagyobb méretű kazamatára utalhat. 
Persze az sem kizárt, hogy a bástya tetején mellvéd volt lőrésekkel, fölötte pedig tető. Innen 
szivárgott elő a füst, a nagyobb mennyiségű lőport pedig az ágyúk mögött tárolták. 

Istvánffy 1962. 351. o.; Tállyai 35. bek. 

Szelaniki Musztafa leírása Szigetvár ostromáról. Szigetvár, 1979. 22. o. 



A Budina históriájában említett körbástya és a kettős zárópalánk rekonstrukciós rajza 

Budina Sámuel históriájában azt olvashatjuk, hogy „a gerendák és a többi faanyag is, 
amit a bástyákban [kiemelés tőlem - N . L . ] a leomlások és falfelületek kijavítására tárol
tak, a tüz marta léka lett." Ez arra utalhatna, hogy a bástyák belső terében nyitott udvar 
vagy valamilyen tároló hely volt. Elgondolkodtató, hogy a latin szöveg kör alakú bástyá
ról beszé l . 3 6 

A kérdés jelenlegi ismereteink szerint nem dönthető el megnyugta tóan . A várról ké
szült vázlatok alapján a délkeleti bástya kb. 20x20 méteres volt . Kör alakú bástyánál ha 
20 méteres á tmérővel és 5 méteres sáncszélességgel számolunk, akkor középen egy 10 
méter á tmérőjű térség lehet. Figyelembe kell vennünk a bástya 6 méteres magasságát is, 
ami azt jelenti , hogy a sáncba épített kazamaták sora kb. 3 méter magasan kezdődtek. Ez 
alatt a bástya gerenda szerkezettel, esetleg kőrakással erősített alapja húzódott . Ebbe ás-

Budina 1978. 19. o. A latin szöveg: „Post haec etiam trabes et ligna, quae illuc, ad reparandos in 
propugnaculis circuitus et ruinas, deposita erant, et incendioabsumuntur" uo. 39. o. 



hatták bele a jan icsárok az aknát, majd kiásták a gerendák közül a földet. Tállyai a török 
aknászok által kialakított nyílásra a „ v e r e m " 3 7 szót használja. Valószínűleg a jára t teteje 
beszakadt és felülről lehetett belátni az aknába. 

Bende Lajos palánk- és bástyarekonstrukcióját nem támogatják a források adatai. 
Árokról nem írnak, de annak elhelyezése a bástya közepén eleve ér telmetlen lett volna, 
hiszen a bás tyákban különféle anyagokat tároltak, tehát a belső tér nem lehetett üres . Ha 
ellenben Zrínyi kihordatta volna az ott tárolt anyagokat azzal a t ámadónak kedvezett 
volna. A bástya szájának lezárása szintén nem gyakorlatias megoldás , hiszen ez inkább a 
védőket akadályozta volna a mozgásban. 

A vár elvesztése 

E rövid kitérő után, térjünk vissza a külső vár os t romának kérdéséhez, hiszen itt já t 
szódtak le azok az események , melyek a vár elvesztését okozták. M i n t arról már koráb
ban írtam, Zrínyi az Újvárossal együtt az Óvárost is fel akarta adni, és a védelmet a várra 
koncentrálni . Ez az erősség a külső és a belső várból állt, azonban a véde lem szempont
jából a belső vár csak arra adott lehetőséget a védőknek, hogy szorult helyzetben oda 
visszavonuljanak és erőt gyűjtsenek a külső vár visszafoglalásához. Azt, hogy hosszabb 
védelemre alkalmatlan volt, bizonyítja, hogy Zrínyi nem raktározott itt élelmet, és a víz
ellátást is csak egy kút biztosította. 

Szeptember 5-én mégis úgy alakultak az események, hogy több száz védő és c ivi l vo
nult vissza a belső várba, és már nem a védelem folytatásán fáradoztak, hanem öngyi lkos 
rohamukkal a halált választották. Amikor Zrínyi várkapitányi tevékenységét akarjuk 
megítélni , az utolsó napok történéseit hangsúlyozot tan kell figyelembe vennünk. 

Mielőtt ezt megtennénk, tekintsük át a X V I . századi ostromok menetét . Az ostromló 
első feladata a vár körülzárása és felkészülés a védők ki rohanásainak és a külső felmentő 
sereg támadásának elhárítására. Ezután a legfontosabb cél a roham előkészí tése, amikor 
rövid idő alatt je lentős erők jutnak a vár belső terébe, és legyőzik a védők ellenállását. 
Ennek érdekében biztosítani kell a roham útját. Ezért az ostrom tervezésénél meghatá
rozzák azt a pontot, ahol be akarnak törni a várba. Ezen a helyen széles rést nyitnak a 
várfalon, utat készí tenek a rohamozók számára az akadályokon keresztül . A réstörés a 
tüzérség feladata, mely ezzel együtt a vár lövegeit is igyekszik lefogni. A vár ágyúi az 
ostromlók tüzérségét és az általuk épített sáncokat, töltéseket rombolják. Az ostrom ter
vét műszaki munkákban és a tüzérség alkalmazásában jár tas tiszt készíti el, aki meghatá
rozza a roham helyét, az os t romütegek felállítását és a roham előkészí tésének műszaki 
munkálatai t . Lényegében az ostrom vezénylése az ö feladata. A több hetes munka koro
nája a roham végrehajtása. Ha ezt a védők visszaverik, akkor újra kell gondolni a tervet 
és előkészíteni a következő rohamot. 

Szigetvár ostromát A l i Portug irányította. Az ágyúk elhelyezéséből látszik, hogy jó l 
ismerte a tíz évvel korábbi ostrom tapasztalatait, de újított, hiszen a város és a vár elleni 
támadás előkészítését pá rhuzamosan végezte. Zrínyi is felismerte ennek veszélyét , ezért 
akarta feladni az Óvárost , mivel elképzelhető volt, hogy a törökök egyszerre indítanak 
rohamot a két erősség ellen. 

3 7 Tállyai 30. bek. 



A l i Portug az ostrom első időszakában a roham feltételeit az ágyúk alkalmazásával 
igyekezett megteremteni, és nem is sikertelenül, hiszen mind az Óvárosban , mind a vár
ban je lentős rombolásokat okoztak. A rohamok azonban rendre elakadtak a védők ke
mény el lenállásában. Különösen a nagyszámú, kis űrméretű szakál las ágyú (sáncpuska) 
vágott rendet a törökök tömegében. A nehéz és vaskos vascső nyúlványát a mel lvédbe 
akasztva, viszonylag pontos lövéseket lehetett leadni, az os t romlók kézi puskái t megha
ladó lőtávolságra. 

Az Óváros elfoglalása után a törökök, a város északi végében, a vár déli bástyáival 
szemben két ágyúsáncot építettek, ahonnan kb. 150 méterről tudták rombolni a bástyá
kat. Ekkor következet t be A l i Portug halála, amikor a várból kilőtt ágyúgolyó fejen talál
ta, és leszakította az alsó á l lkapcsát . 3 8 Ezután Szeifedin, a helyettese vette át az ostrom 
irányítását, aki korábban csak a tüzérség tevékenységét vezette. Két napig lövette a vár 
kapujától balra eső bástyát, míg annak egyik része leomlott. Ekkorra az árkon átvezető 
ostromtöltés elért a vár faláig. Ezzel a török sereg befejezte a vár elfoglalásának előké
szítését. Közel háromhetes műszaki munka, folyamatos ágyúzás és az Óváros elfoglalása 
után már csak a döntő roham volt hátra, amire 26-án került sor. A mintegy kétórás harc 
mindkét oldalon je lentős veszteségeket okozott, de végül a védők győztek, hiszen fej
vesztett v isszavonulásra kényszerí tet ték a támadókat . A kudarc után valószínűleg felelő
söket kerestek a hadi tanácsban. A roham sikere már nem A l i Portugon vagy Szeifedinen 
múlott , hanem a rohamot vezető parancsnokokon, akik nem tudták megtörni a védők k i 
tartását, és nem tudták megakadályozni a pánikot és a fejvesztett visszavonulást . A ku
darc élét azzal tompítot ták, hogy a következő rohamot 29-re tűzték k i , ami Szulejmán 
szerencsenapja volt. A megfélemlítet t parancsnokok bizonyítani akartak, és ezért komoly 
erőfeszítéseket tettek a roham sikere érdekében. Újabb os t romütegeket telepítettek a 
Hárserdőnél , a déli és a Nádasdy bástyával szemben, melyek folyamatosan rombol ták a 
falakat. A kitűzött napon három rohamoszlopban, több ezer harcos indított támadást a 
néhány száz védő ellen. Szinte csodával határos, hogy ezt a támadás t is visszaverték. Az 
újabb kudarc valószínűleg az egész török hadvezetést megrázta , és a ka tonákban is mo
rális válságot okozott. Elvesztették a győzelembe vetett hitüket. Ha ekkor a felmentő sereg 
a közelben van, valószínűleg sikerül az ostrom befejezésére kényszeríteni a törököket. 

Az ostrom meneté t tekintve, a törököknek 26-án lett volna a legnagyobb esélyük a 
vár elfoglalására. A 29-i ostrom már csak rögtönzés volt. A gyorsan felállított új ütegek
nek kevés volt 1-2 nap, hogy megfelelő rombolásokat okozzanak, a há rom rohamoszlop 
pedig csak megosztotta az erőket, ahelyett, hogy egy pontra koncentrál ta volna. Feltéte
lezhető, hogy a 29-i kudarc után a török vezetés foglalkozott az ostrom befejezésének 
gondolatával , csakhogy a szultán betegsége megváltoztat ta a helyzetet. Veszé lyes lett 
volna egy vereség után, betegen hazatérni . A birodalom preszt ízse nem engedhetett meg 
az egrihez hasonló kudarcot. 

A szultán 30-án az ostrom folytatására adott parancsot, de már 31-én annyira romlott az 
állapota, hogy nem jelenhetett meg a vezérek előtt. Erre lehet következtetni Istvánffy leírá
sának egyik részletéből, mely szerint 31-én a reggeli óráktól a törökök újabb rohamhoz gyü-
lekeztették a csapatokat. Később lefújták a készülődést, és mindenki visszatért a táborba. 3 9 

Tállyai 23. bek. 
Tállyai 27. bek. Budina szintén megemlíti, hogy a janicsárok rohamot terveztek a vár ellen, de a tervüket 

megváltoztatták, azonban az eseményt szeptember 2-ra teszi. Budina 19. o. 



Elég különös , hiszen a rohamra csak a nagyvczír adhatott parancsot, és csak ő rendel
hette vissza a csapatokat. A furcsa esemény a vezetés zavarát je lz i , melynek hát terében a 
szultán halála állt. Ezzel ugyanis a döntés joga a nagyvezír kezébe került, aki azonban 
nem vállalta a felelősséget, hanem inkább eljátszatta a színjátékot, mintha m é g mindig 
élne az ura lkodó. Az életében hozott utolsó parancsa élt tovább, és megszűnt a lehetősé
ge, hogy a helyzetet mérlegelve, az ostrom befejezéséről szülessen döntés . Az ostrom 
tovább folytatása, egy halott megmásí thatat lan akarata volt . 

Nem túlzás azt mondani, hogy a harc csak felerészben az erő függvénye. Legalább 
annyira, ha nem sokkal fontosabb a szellem. A tudatos emberi cselekvés során a szellem 
mozgatja az anyagot. A harci szellem részben a katonák egyéni elszántságán, belső mo
tivációján múlik, de meghatá rozó szerepe van a parancsnok öntudatának és határozottsá
gának. A vezető győze lembe vetett bizalma erőt ad az alárendel teknek. A harci szellem 
életben tartója maga a vezető. 

Zrínyi parancsnoki tevékenységét tekintve, látnunk kell , hogy a 26-i és 29-i rohamok 
visszaverésében meghatározó szerepe volt. Az Óváros megtartásáért folyó harc a védők
re a megszokot tnál sokkal nagyobb terhet rótt. A mintegy másfél hetes harc során a ka
tonák kimerül tek. A visszavonulás során a nyugati kapu védői pánikba estek és elhagy
ták őrhelyüket . Ebben nagy szerepet játszott az elszigeteltség érzése, hiszen a védők 
zöme a keleti oldalon harcolt, több mint 200 méterre, a város házai mögöt t . Az északi 
kapu elérése után a visszavonulást a hídon keresztül kellett végrehajtani. Nem elfogadha
tó, de érthető, hogy szerettek volna minél előbb a b iz tonságosabbnak vélt várba ju tn i . 
Megfutamodásuk miatt 300 társuk vált a törökök martalékává. 

A harc során a katonákat leginkább a társaik elvesztése viseli meg. A bajtársi közös
ség je len t i a legfontosabb motivációs erőt az életveszély és a nehézségek elviselésére. A 
veszteség után a katonák rendszerint elvesztik a győzelembe vetett hitüket és a harci 
kedvüket . Fásul tság és gépies feladatteljesítés lép a helyébe. A j ó parancsnok azonban 
ezt az állapotot képes az ellentettjébe is fordítani, mikor a veszteség után a bosszúra mo
tiválja katonáit . A török rohamok visszaverésében nagy szerepe lehetett a katonák bosz-
szúvágyának . 4 0 

Mint azt korábban írtam, a török sereg a sikertelen augusztus 29-i roham után harci 
morál tekintetében a mélypontra jutott. A vár védői azonban elérték fizikai teljesítőké
pességük határát. 

Az os t romlók a korábbi nagy tömegrohamok helyett, szeptember l-jén éjszaka indí
tottak támadást , ami nem közvetlenül a vár elfoglalására irányult, hanem az aknázás lep
lezésére. A tó és a vár árka ekkorra a szárazság miatt annyira megszikkadt, hogy járni 
lehetett rajta. Az esti órákban a csapatok gyülekeztek, majd a sötétség beállta után roha
mot indítottak. Mive l a védők által használt szakállas puskáknak nagyobb volt a lőtávol
sága, mint a jan icsárok puskáinak, a közeledő törökök közül többet lelőttek, de végül a 
lövészek a magasí tot t ostromtöltésekről belőtték a bástyák tetejét, és az aknászok a vár 
tövébe jutottak. Itt az éjszakát kihasználva, befúrták magukat a sáncba. 

Szeptember első éjszakája erre nagyon kedvező volt. A nap 18.09-kor nyugodott, de 
csak 19.00 körül sötétedett be. Két nappal korábban volt telihold, és a még majdnem tel-

Tóth Lóránt: Katonai túlélés. A túlélés lélektana, pszichikai és fizikai terhelés, http://www.tuleles.hu/-
index2.php (Letöltve: 2009. 01.17.) 



jes korong 18.44-kor, tehát alkonyat után felkelt és világított napkeltéig. Nem véletlen, 
hogy ekkor váltottak át az éjszakai támadásra, hiszen augusztus 31-én volt az első éjsza
ka, amikor végig az égen volt a hold. 4 1 

Ezt a harceljárást, amikor éjszakai roham során, janicsár mester lövészekkel fogják le 
a védőket , a máltai Szent Elmo erőd ostrománál is alkalmazták. Ez utóbbira 1565. június 
10-én került sor, amikor három nappal a telihold előtti á l lapotában hajnali 2-ig világított 
a hold . 4 2 

A következő napokban tovább folytatódott az ágyúzás, miközben a jan icsárok több 
aknát fúrtak a vár falába és a bástyákba. A vár délkeleti sarkán álló legnagyobb bástyá
ban volt a l egeredményesebb a munkájuk. A vár védői kezdetben nem vették észre a ve
szélyt, ugyanis a puskás jan icsárok mindenkire lőttek, aki a falak tetején felbukkant. A 
védők szempontjából nem volt indokolt a fal tövét figyelni, hiszen a török rohamokat a 
sáncokban gyülekező csapatok előre jelezték. Másrészt a jan icsárok hajnalra befúrták 
magukat a bástyába, így felülről nem is lehetett látni őket. Valósz ínűleg az első időszak
ban igyekeztek titokban dolgozni, hiszen az akna a meglepetés eszköze. Ha a védő fölfe
dezi, számtalan el lenintézkedésre van módja. Napközben óvatosan ástak, a vál tásokat éj
szaka hajtották végre. 

Az aknaásásnak többféle célja lehetett. Egy titokban elkészített a lagúton a vár belse
jébe juttathatnak egy rohamcsoportot, akik megnyithatják a vár kapuját, vagy hátba tá
madhatják a réseknél védekezőket . Ha lőport hordanak az aknába, felrobbanthatják, és 
így hatalmas rés keletkezik. 

Az eredeti célt nem tudhatjuk, mivel a jára t beszakadt, és a bástyán őrködő Poky 
Gergely és Medve Benedek meglát ták az üreget. Hamarjában hosszú lándzsákkal próbál
tak beszurkálni a jára tba , de a törökök csáklyákkal és hosszú rúdra erősített horgokkal 
behúzták és lefejezték őket. A tragikus veszteség ellenére a szerencse mégis a védőknek 
kedvezett, hiszen felfedezték a veszélyt. Zrínyi az aknázás elleni véde lem hatékony 
módszerei t alkalmazta. A bástya lábához kisméretű lőporos hordókat dobatott, a felfede
zett j á ra tba pedig kénnel töltött tartályokat, melyek meggyúj tva fojtó gázt termeltek. A 
lőporos hordókkal a jan icsárok mozgását akadályozta, a kénes füstbombákkal pedig a j á 
ratban dolgozókat akarta harcképtelenné tenni. Ezzel pá rhuzamosan a bástya mögöt t fel
építtette a korábban már ismertetett kettős palánkot. Nem kell holmi hatalmas sáncokra 
gondolni, hiszen ezek elkészítését sem az idő, sem a rendelkezésre álló munkaerő nem 
tette lehetővé. 

A török parancsnok leleményességét dicséri, hogy megtalál ta az akna hasznosí tásá
nak módját. M i v e l a védők fölfedezték, nem lehetett titokban csapatokat bejuttatni, és a 
robbantáshoz szükséges nagy mennyiségű lőpor behordását megakadá lyoz ta a védők ak
tív e l lentevékenysége. A bástya faszerkezetét azonban meggyújthat ták. A t ámadók álta
lában megpróbálkoztak a faszerkezetű földsáncok felgyújtásával, azonban a külső vesz-
szőfonást borí tó vastag agyagréteg megakadályozta , de m é g ennek eltávolítása után sem 
lett volna könnyű meggyúj tani a vastag gerendákat. Ehhez nagy hőfokon égő tűzre volt 
szükség. Az is nehezítet te a dolgot, hogy a sáncban a gerendák a földbe voltak beágyaz-

Az Astronomy Lab csillagászati program adatai. 

Tim Pickles: Malta 1565. Last Battle of Cmsades. Oxford, 1998. (Osprey Military Campaign Series 50.) 38. o. 



va, ami akadályozta a tüz terjedését. Az 1556. évi ostrom során felgyújtott török ostrom
töltések hatalmas farakások voltak, mivel ezt volt a legegyszerűbb elkészíttetni. A l i 
Portug azonban tanult a korábbi hibákból és a források tanúsága szerint az ost romtöl té
seknek csak az alja volt gerenda és vesszöfonás, a felépítmény gyapjúval , földdel és trá
gyával töltött zsákokból állt. A nagy mennyiségű zsák biztosítása valószínűleg része volt 
az ostrom előkészítésének. 

Horváth Miklós felrója Zrínyinek, hogy nem indított k i rohanásokat az ostromtöltések 
felégetésére. Ennek valószínűleg az lehetett az oka, hogy a földdel töltött zsákokat nehéz 
lett volna felgyújtani. 

A bástyába ásott török akna belülről elég nagy felületen tárta fel a gerendákat ahhoz, 
hogy begyújtsák. Szeptember 5-én a hajnali órákban, miután az éjszaka folyamán be
hordták a szükséges éghető anyagokat, a törökök felgyújtották a bástyát. Az erős déli 
szél miatt a tüz hevesen lángolt, majd rövidesen átterjedt a sáncok jav í tásához és való
színűleg a két zárópalánk elkészítéséhez odahordott faanyagra. Először az őrség tagjai 
próbálták oltani a tüzet, majd a civileket is kiterelték a házakból vizet hordani. A tűz 
gyorsan terjedt, mivel nem volt elég edény, a vízhordókat pedig folyamatosan lőtték a 
magasított töltésről a janicsárok. 

Amikor Zrínyi a belső várban értesült a tűzről, rögtön a helyszínre sietett. Igyekezett 
tisztázni a helyzetet, hiszen csak annyit lehetett tudni, hogy a délkeleti bás tyában tüz 
ütött k i , ami a szél hatására fokozatosan terjed. A bástya ellen hamarosan megindult a 
janicsárok rohama, amit háromszor vertek vissza. Eközben a bástyára feljutott törökök 
egy részét a tűzbe szorították. Zrínyi a harcok alatt személyes példamutatással lelkesítet
te katonáit. Az, hogy vállalta a kockázatot , je lz i a helyzet komolyságát és ezzel együtt a 
j ó helyzetfelismerését. 

A tüz közben folyamatosan terjedt, néhány épület a belső várban is lángolni kezdett. 
A törökök rohamot indítottak a másik bástya ellen és időnként beljebb is jutottak. Súlyos 
harcok folytak, miközben a tűz tovább terjedt. Zrínyi felismerte, hogy megmaradt kato
náival azonnal vissza kell vonulnia a belső várba és azt megóvni a tűztől, valamint a tö
rök betöréstől . Ha ezt nem teszi meg időben, nem lesz hova visszavonulnia. 

A gyors hátrálás miatt többen, főleg civilek és sebesültek, a külső várban maradtak a 
házakban. A fából épült raktárak egy része lángolt. A törökök elözönlöt ték a külső várat, 
fosztogattak, gyilkoltak, nőket és gyermekeket szedtek össze, miközben egyre erősebb 
lett a tűz. A káoszt, rokonaik és barátaik pusztulását tehetetlenül nézték a belső várból a 
várőrség megmaradt tagjai, néhányan lövéseket adtak le a fosztogatókra. Há rman a törö
köktől átszökött Pribék Jánoshoz csatlakoztak, és kimásztak az egyik lőrésen, abban re
ménykedve , hogy a zűrzavart kihasználva e lmenekülhetnek. A próbálkozás az életükbe 
került, de legalább elvette a többiek kedvét a szökéstől. A várban szolgáló tisztek kiváló
ságát bizonyítja, hogy m é g ebben az állapotban is képesek voltak rendet teremteni. A 
tartós védelemre alkalmatlan belső várban megszervezték az ellenállást, és még két na
pig kitartottak. Ekkorra teljesen reménytelen lett a helyzet. Liszt volt elég, de kemence 
csak alig néhány. Az egyetlen kút kevés volt ennyi embernek, és kellett víz a tüz elleni 
védekezésre is. 

Zrínyi le lki terhét növel te a török színjáték fia fogságba eséséről. A visszavonulás 
után a szokások szerint az ul t imátum felajánlása következett . A saját parancsával ellen-



kezve elolvasta a török levelét, de a fia szorult helyzete nem törte meg az elszántságát. 
A belső várban rekedt vi tézek közül sokan szintén elvesztették a hozzátar tozóikat , ami 
végül öngyi lkos hangulatot keltett. Ezt erősítette, hogy miután visszautasí tot ták a meg
adásról szóló ajánlatot, a törökök újabb gyújtóbombákat lőttek a belső várba. Ez teljesen 
reményte lenné tette a helyzetet. 

Ekkor döntött Zrínyi a kirohanás mellett. Fényes nappal, a be lső vár kapuján keresz
tül végrehajtott roham hátterében felesleges bármilyen harcászati célt is keresnünk. A tö
rök os t romgyürün való áttörésre egy éjszakai támadás alkalmasabb lett volna. 

A kirohanás körülményei je lzik, hogy a célja a hősi halál keresése volt. Parancsnok
ként eljutott arra a pontra, amikor már nem volt értelme a harc folytatásának, de azt is 
tudta, ha megadják magukat, nem maradnak életben. Talán még néhány órát meghúzhat 
ták volna magukat a belső várban, azonban rövidesen felbomlott volna a fegyelem. Zrí
nyi ezt nem akarta megvárni . 

Összegzés 

Zrínyi várkapitányi tevékenységét értékelve, k i kell emelnünk a kötelességtudatát . A 
védelem során kifejtett tevékenysége azt bizonyítja, hogy jó l ismerte a várvédelem során 
alkalmazott harceljárásokat. Istvánffy leírása azonban azt sejteti, hogy a véde lem első 
időszakában parancsnoki döntéseinél figyelembe kellett vennie a katonák érdekcsoport
jait . Szecsődi Máté körül csoportosultak az 1556-os ostrom veteránjai, akik gyakorlati 
tapasztalatokkal rendelkeztek a vár védelmében. A katonák körében nagy tekintélyük 
volt, és ezt k i is használták. Kedvezőt len esetben képesek lettek volna bizalmat lanságot 
kelteni Zrínyivel szemben, aki kénytelen volt alkalmazkodni a helyzethez. Az Óváros 
védelméről szóló megbeszé lés leírásánál Istvánffy kiemeli, hogy „akarata ellenére is 
kedvükbe já rva és beleegyezve, hozzájárult ahhoz, amit ké r t ek" . 4 3 Mellet tük egy másik 
érdekcsoportot alkottak Zrínyi régi vitézei, akik a régi kapcsolat okán tartottak igényt b i 
zonyos előjogokra. Valószínűleg a város védelme ügyében tanúsított engedékenysége 
ütött vissza, amikor kénytelen volt engedélyt adni a gát á tvágásán dolgozók elleni -
egyébként nem sok gyakorlati haszonnal kecsegtető - kirohanásra, az utóbbi é rdekcso
porthoz tar tozóknak. A vállalkozás kezdeményezőiről - Radovánról és Dandó Ferencről 
- Tállyai írja, hogy Zrínyinek régi századosa i . 4 4 Há rom napig győzködték a várkapitányt, 
végül meggyőződése ellenére belement a kirohanásba, mely végül a két tapasztalt tiszt 
elvesztésével járt . 

A probléma az Óváros elvesztésekor oldódott meg, amikor Szecsődi megsebesül t és a 
vár véde lmében a továbbiakban nem tudott részt venni. Radovan és Dandó halála pedig 
elég ok volt arra, hogy minden kitörést megtiltson. Ettől kezdve nem volt, aki megkérdő
jelezte volna a döntéseit . A vár"védelmének időszakában a védők sikeresen verték vissza 
még a legjobban előkészített rohamokat is. M é g a délnyugati bástya felgyújtásakor sem 
tudtak betörni az ostromlók, azonban a körülmények összejátszása folytán lejátszódott 
egy folyamat, ami tarthatat lanná tette a várat. 

Istvánffy 1962. 343. o.; Tállyai 15. bekezdés. 

Tállyai 18. bekezdés. 



Az Árpád-kor i föld-fa erődí tmények maradványainál gyakran kerülnek elő a sánc tel
jes kiégésére utaló nyomok. A szakirodalom éget tsáncnak nevezi a je lenséget , melynek 
magyarázataként felmerült a szándékos felgyújtás is, abból a célból, hogy a betöltött föld 
kiégetésével „cserépvár" jö j jön létre. Az ezzel kapcsolatos kuta tások és vita ki induló
pontját a soproni szélestalpú sánc néhány szakaszának feltárása adta. 4 5 M e g g y ő z ő ma
gyarázat máig nem született, de a nyomok azt mutatják, hogy a földsáncba épített nagy 
mennyiségű faanyag képes olyan mér tékben meggyulladni, hogy teljesen kiég. 

Az Árpád-kori források között nem ismerünk elbeszélést ilyen eseményről , azonban 
Szigetvár esetében a sáncok és bástyák kiégéséről, az olthatatlan tűzről szóló leírás erre 
utalhat. Ebben az esetben a vár nem csak a védelemre, hanem még arra is a lkalmatlanná 
vált, hogy ott tar tózkodjanak. Zrínyi a megadás és a hősi halál között választhatott . Dön
tésével mél tán írta be magát a magyar hadtörténelem lapjaira. 

Gömöri János: Castrum Supron. Sopron vára az Árpád-korban. Sopron, 2002. 49-93. o. 



PAPP JÚLIA 

A D A T O K Z R Í N Y I M I K L Ó S , A S Z I G E T V Á R I H Ő S 
I K O N O G R Á F I Á J Á H O Z 

Blaschke János könyvil lusztrációi* 

A X V I I I - X I X . század fordulóján a Habsburg Birodalom könyvkiadásában bekövet
kezett műfaji vál tozások részeként megnövekedet t a népszerűsége a történeti témájú tu
dományos és ismeretterjesztő kiadványoknak. Közéjük tartoztak azok az illusztrált élet
raj zgyűj temények, melyek gyakran c ímükben is hordozták a műfaj legismertebb antik 
példájának, a Párhuzamos életrajzok szerzőjének, Plutarkhosznak a nevét. Az ókori ural
kodók életét bemuta tó kiadványokat a reneszánsztól kezdve gyakran díszítették a fenn
maradt pénzérmék portréi alapján készült illusztrációk. Andreas Fulvius Illustrium 
Imagines c ímű munkája (Róma, 1477) medaillonjai szolgáltak például e lőképül Johann 
Huttichius Imperatorum Romanorum libellus (Strassbourg, 1525) c ímű könyve arcképei 
számára. 

A reneszánsz érempor t rékhoz hasonló medaillon keretes arcképek illusztrálták azt a 
X I X . század eleji francia életrajzgyüjteményt is, melynek Habsburg Birodalmon belüli 
kiadásaiban a helyi igényekhez való kiadói a lkalmazkodás folyamatát követhet jük végig. 
Pierre Blanchard, az ifjúságnak szóló, erkölcsi vagy életviteli ú tmutatásokat közvet í tő , 
tankönyvszerű kiadványok, illetve természet tudományi , történelmi és vallásos könyvek 
szerzője, 1803-ban a fiatalok épülésére jelentette meg híres emberek életrajzát és portré
já t tar talmazó négyköte tes sorozatát . 1 

Az elbeszélő, szórakoztató és ismeretterjesztő je l legű gyermek- és ifjúsági irodalom 
Európában az egységes közoktatási rendszert létrehozó felvilágosult abszolutizmus ide
jén kezdett elkülönülni a „felnőtt i rodalomtól" . A műfaj v i rágzása a Habsburg Biroda
lomban a biedermeier időszakára esett: legjelentékenyebb vásárlói rétege a X I X . század 
elejére gazdasági lag megerősödő polgárság volt, mely a társadalmi felemelkedés egyik 
útját a művelődésben találta meg. 2 

Pierre Blanchard életrajzgyűjteményének jelzetlen, nem túl kvali tásos metszetei hat
hat medaillonba foglalt arcképet tartalmaztak - kötetenként 8-10 lapot. Az életrajzok és 
a hozzájuk kapcsolódó portrék Homérosszal kezdődnek, s a kortárs Bonaparté ig , 
Mirabeau-ig mutat ták be az ókori , középkori és újkori tör ténelem, tudomány és művé-

* A tanulmány a bécsi Collegium Hungaricum és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (K 
62711) támogatásával készült. 

1 Le Plutarque de la jeunesse ou abrégé des vies des plus grands hommes de toutes les nations. Depuis les 
temps les plus recculés jusqu'á nos jours; au nombre de plus de 200, et ornées de leurs portraits. Ouvrage 
élémentaire, propre á élever l'äme des jeunes gens, et á leur inspirer les vertus utiles ä la société. Rédigé par Pierre 
Blanchard, 4 tomes. - Paris, an XI-1803. Franciából fordította és új adatokkal egészítette ki hatkötetes életrajz-
gyűjteményét Karl Reichard is: Modemé Biographien, kurze Nachrichten von dem Leben und den Tha-ten der 
berühmtesten Menschen, welche sich, seit dem Anfange der französischen Revolution bis zu dem Wiener Frieden, 
als Regenten, Feldherren, Staatsmänner, Gelehrte und Künstler ausgezeichnet haben... Leipzig, 1811. 

2 Klaus Dieter Füller: Erfolgreiche Kinderbuchautoren des Biedermeiers. Frankfurt am Main, 2006. (Kin
der- und Jugendkultur, -literatur und -medien. Band 42.) 



szet k iemelkedő személyiségei t - a középkoriak és újkoriak közül elsősorban francia, 
angol és itáliai nevezetes embereket (1. kép). 

A francia k iadvány anyagát 1806-1807-ben a bécsi Anton D o l l 3 - az eredetihez ha
sonlóan négy kötetben, közép-európai hírességek életrajzával kiegészí tve - német nyel
ven adta k i . Do l l a bevezetőben kitért az életrajzokhoz mellékelt portrék funkciójára -
vagyis hogy életszerűbbé, szemléletesebbé teszik a szövegekben bemutatott személyeket 
- , s hangsúlyozta, hogy a metszetek jóval sikerültebbek, mint az eredeti francia kiadá
séi . 4 A bécsi k iadvány portréi minőségben valóban felülmúlják a névtelen francia réz
metsző arcképeit (2. kép). Az első és a harmadik kötet négy-négy portrét tar ta lmazó cím
lapképét (a második és a negyedik kötetben nincs c ímlapkép) a pozsonyi származású, 
Bécsben letelepedett Blaschke János (1770—1833)5 készítette (3. kép). Bár a hat-hat arc
képet bemuta tó szövegközti képek jelzetlenek, feltehetően ezeket a lapokat is a bécsi 
rézmetsző akadémián tanult Blaschke metszette. Ezzel a szokással - hogy tudni i l l ik a 
metszők csak az első lapot „szignálják" - a X V I I I - X I X . század fordulóján kiadott bécsi 
ka lendár iumok hónapképei esetében is gyakran ta lá lkozunk. 6 

Az ábrázolások többségének előképeként a bécsi kiadás metszője Blanchard könyvé
nek illusztrációit használta, bár a képek sorrendje nem mindig egyezik meg. Azoknak a 
személyeknek a portréit , akiknek életrajza a francia kiadásban nem szerepelt, t e rmésze
tesen külön el kellett készíteni. Dol l elsősorban az osztrák és a német olvasók érdeklődé
sére számot tartó hírességek életrajzával - Eugen von Savoyen, Ernst Gideon Loudon, 
Immanuel Kant, J. W. Amadeus Mozart stb. - egészíttette k i a biográfiai gyűjteményt. A 
birodalmi patriotizmus szemléletének megfelelően ugyanakkor a nem osztrák területek 
híres emberei, p l . At t i la hun király, a magyar Szent István király, Zrínyi Miklós , Hadik 
András , Báthori István vagy a cseh Ziska is helyet kaptak a k iadványban. Az olvasók 
aktuálpolit ikai é rdeklődésének kielégítésére a napóleoni háborúk néhány francia tábor
nokának életrajzát és portréját is ismertette, olyanokét , akik az 1803-as francia kötetben 
még nem szerepeltek. 

Talán csak véletlen egybeesés , hogy Anton Do l l 1807-ben kezdte kiadni Joseph 
Hormayr Oesterreichischer Plutarch című, a Habsburg Birodalom nevezetes történeti 
személyiségeit bemuta tó k iadványát , 7 de az sem zárható k i , hogy a Blaschke János 76 

3 Otmar Seemann: Bibliographia Dolliana. Nach den verschiedenen Doll-Verlagen getrennt. Stand: März 
1998. Kézirat. 

4 Neuer Plutarch, oder kurze Lebensbeschreibungen der berühmtesten Männer aller Nationen von den 
ältesten bis auf unsere Zeiten. Herausgegeben von Peter Blanchard. Aus dem Französischen frey übersetzt, und 
mit neuen Biographien vermehrt. Erster Band - Zweiter Band. Wien, 1806. Dritter Band - Vierter Band. Wien, 
1807. „Manche, wir dürfen sagen die meisten unserer Leser, haben zuverlässig die Erfahrung gemacht, wie 
sehr eine Biographie an Anschaulichkeit und Leben gewinne, wenn wir zugleich das Bildniß des Helden vor 
Augen haben. Wir lesen gleichsam in seinen Zügen seine Thaten, und das Aeussere wird uns der Seele Spiegel. 
So findet man hier zu jeder Lebensbeschreibung das Portrait des Geschilderten, von denen sich, da sie nach 
den besten Originalblättern kopirt wurden, mit Zuverläßigkeit behaupten läßt, daß sie die französichen sehr 
weit hinter sich zurücklassen" Neuer Plutarch... Erster Band... 1806. V - V I . o. 

5 Papp Júlia: Adatok Blaschke János rézmetsző (1770-1833) életrajzához. Művészettörténeti Értesítő, LV1 
(2007/2). 349-358. o. 

6 Pl. Wiener Damenkalender zum Nutzen und Vergnügen auf das Jahr 1796. Wien. 
7 Oesterreichischer Plutarch, oder Leben und Bildnisse aller Regenten und der berühmtesten Feldherren, 

Staatsmänner, Gelehrten und Künstler der österreichischen Kaiserstaates von Joseph Freyherrn von Hormayr. 
Wien. 1807-1814. I - X X . Band. Im Verlage bey Anton Doli. 



metszetével illusztrált sorozat szerzője számára inspirációt jelentett a Dolinái megje lenő 
Blanchard-féle életrajzgyűjtemény. A z mindenesetre bizonyos, hogy azok közül az arc
képek közül , melyek mindkét könyvben szerepeltek, több olyat találunk, melyek azonos 
előképet követnek, néhány esetben ugyanakkor - például Zrínyi Miklós arcképeinél -
Dol l egyszerre megjelenő két k iadványának illusztrációi eltérő e lőképek nyomán készül
tek (2. kép, 4. kép). 

Blanchard életrajzgyűjteményének kelet-európai népszerűségét jelzik a bécsit követő új 
kiadásai. A budai Egyetemi Nyomdában szerb nyelven napvilágot látott k iadványban 8 nem 
voltak illusztrációk, a Friedrich Kraft által javított és bővített 1815-ös pesti kiadást azonban 
Konrád A d o l f Hartleben már háromszáz portréval (a Doll-féle kiadás kétszáz arcképe mel
lé Caspar Weinrauch bécsi rézmetszővel száz újat készíttetett), hat kötetben jelentette 
meg. 9 Blanchard kiadványának rövidített változata 1819-ben a budai Egyetemi Nyomdá
ban román nyelven is megjelent j ó v a l kevesebb illusztrációval, mint az eredeti m ű . 1 0 

Az 1815-ös pesti k iadáshoz Hartleben Blaschkétól hat új , két-két portrét tar ta lmazó, 
díszes kerettel ellátott c ímlapképet rendelt, melyeken a rézmetsző saját korábbi -
Hormayr Plutarch-jában szereplő - motívumát , a dicsfénnyel körülvett nyolcágú csilla
got használta fel újból (5. kép). Az V - V I . kötetben az olvasók a régebbi korok kiemel
kedő személyiségei ( I I . Rákóczi Ferenc, Hunyadi János) mellett a Napó leon elleni hábo
rúk hőseinek (Andreas Hofer, Michai l Kutuzow), német í róknak (Christian Fürchtegott 
Gellert, Christoph Mart in Wieland) és tudósoknak (Johann Mül ler történész) az életét is 
megismerhe t t ék . " 

* 
Pierre Blanchard életrajzgyűjteménye két német nyelvű k iadásának új arcképei között 

Zrínyi Miklósé , a szigetvári hősé is szerepelt. Ezeket az ábrázolásokat a Zrínyi család 
történeti je lentőségű tagjainak portréit, a cselekedeteiket ábrázoló jeleneteket, s az ezek-

8 [PierreBlanchard]: Novij Plutarch... Buda, 1809. 
9 Neuer Plutarch, oder kurze Lebensbeschreibungen der berühmtesten Männer und Frauen aller Nationen 

von den ältesten bis auf unsere Zeiten. Nach dem Französichen des Peter Blanchard neu herausgegeben, 
vermehrt und fortgesetzt von Friedrich Kraft. I—VI. Band. Pesth 1815. bei С. A. Hartleben. 

10 [Pierre Blanchard]: Plutarch nou... Tomu [-11. Buda. 1819. A metszeteket Lehnhardt Sámuel pesti réz
metsző készítette. 

1 1 „Mit gleichem Interesse wird daher die Jugend und das reifere Alter, der Geschäftsmann und der Künst
ler, der Philosoph und der Diplomatiker bei jenen Schilderungen verweilen, welche ihm die nachahmungs
würdigsten Muster zeigen, aber ihn auch zugleich belehren, welche Fehler und Wege er sorgfältig zu vermei
den habe." Kraft: Neuer Plutarch. 1815. Band I . I V - V . o. A kor másik népszerű „ifjúsági" írójának, Leopold 
Chimaninak az életrajzgyüjteményét az ismertetett híres emberek életéből vett jelenetek díszítették. (Bio
graphien berühmter und verdienter Männer aller Zeiten und Nationen. Für dir Jugend bearbeitet von Leopold 
Chimani. Mit drei illuminirten Kupfer. Wien. In der Kunsthandlung des H. E. Müller am Kohlmarkt No. 1143.) 
Ernst Friedrich Buchholz Pesten megjelentetett, illusztrált életrajzgyűjteménye anekdotikus érdekességekkel is 
szolgált az olvasóknak. (Historischer Bildersaal oder Gemälde merkwürdiger Begebenheiten aus der 
Geschichte; ausgezeichnete Biographien und Charakterschilderungen nebst interessanten Anekdoten aus dem 
Leben berühmter Menschen der altern und neuern Zeit. Herausgegeben von Ernst Ferdinand Buchholz. Pesth, 
bey Konrad Adolph Hartleben. 1811.) 



hez kapcsolódó térképeket feldolgozó magyarországi ikonográfiái kutatás eddig nem tar
totta s z á m o n . 1 2 

A horvát eredetű Zrínyi család a X V I - X V I I I . században fontos szerepet játszot t a 
magyar tör ténelemben és irodalomban, s néhányuk neve ismert volt a birodalom más ré
szein is. A törökök által ostromolt szigetvári várból kirontó, hősi halált halt Zrínyi M i k 
lós (1508-1566) tettét dédunokája, a költő és hadvezér Zrínyi Miklós (1620-1664) 
eposzban örökítette meg. 

A várvédő Zrínyi Miklósról életében nem készült kép , az első grafikai lapok - me
lyek egy része röplapok, hírlevelek illusztrációiként a törökellenes harcok iránti nyugat
európai érdeklődést elégítette k i - 1566-1567-ból valók. A szigeti hős ezeken páncélban, 
sodronyingben, sisakban vagy süvegben lá tha tó . 1 3 Egy stilizált színezett fametszeten 
Zrínyi Miklós „díszes, Landsknecht-szabású öltözetet" visel (6. kép),]4 az 1587-ben meg
jelent De Sigetho Hungáriáé propugnaculo című versgyűj temény fametszetes illusztrá
cióján pedig középkor ias jel legű, térdig érő páncé l t . 1 5 

Ennél a típusnál elterjedtebbek voltak azok az ábrázolások, melyeken Zrínyi páncél 
nélkül, díszruhában, tollas kalappal látható. Ez a portrét ípus a korabeli krónikák hagyo
mányát követ te , mely szerint Zrínyi Miklós a várból való kitörés előtt levetette páncélját 
és díszruhába öltözött. Matthias Zündt (1498 (?) - 1572) 1566-ban készült rézmetszetén 
a díszruhás Zrínyi mögöt t a szigetvári vár látképe látható (7. kép). Domenicus Custos 
(1550/59-1615) lapja (1601) ennek az ikonográfiái t ípusnak az ellentétes beállítású 
mel lkép vá l toza ta . 1 6 

Díszruhában, de más beáll í tásban s másféle - hosszúkásabb - bőrsüvegben jelenik 
meg Zrínyi Miklós a X V I . század második felében készített, T i ro l i Ferdinánd főherceg 
(1529-1595) egykori gyűj teményéből származó nagymére tű o la j fes tményen. 1 7 A fest
mény alapján készült az az egészalakos rézmetszet, mely az eddig ismert első illusztrált 
és nyomtatott múzeumkata lógusban , az innsbrucki Schloss Ambras páncélgyűj teményét 
bemutató Armamentarium Heroicumhan t a lá lha tó . 1 8 Ferdinánd főherceg azoknak a híres 

'" Cennerné Wilhelmb Gizella: A Zrínyi család ikonográfiája. Budapest, 1997. V. ö. még Galavics Géza: 
Kössünk kardot az pogány ellen. Török háborúk és képzőművészet. Budapest, 1986.; Buzási Enikő: Zrínyi és a 
későreneszánsz vitézi allegória. A szigetvári hős festett apoteózisa. In: Collectanea Tiburtiana. Tanulmányok 
Klaniczay Tibor tiszteletére. Szeged, 1990. 431-442. o.; Történelem-kép. Szemelvények múlt és művészet 
kapcsolatából Magyarországon. MNG Kiállítási katalógus. (Szerk. Mikó Árpád, Sinkó Katalin.) Budapest, 
2000. VI-17., 399-402. o.; Tüskés Gábor: Egylapos paraszti fametszetek a 18-19. században. Néprajzi Értesí
tő, 85 (2003). 93-113. o.; Uő: A szigetvári és a költő Zrínyi Miklós képi ábrázolásai. In: A Zrínyiek a magyar 
és a horvát históriában. (Szerk. Bene Sándor, Hausner Gábor.) Budapest, 2007. 219-268. o. 

13 Cennerné 1997. Kat. A 1, A2, A5, A6. 
14 Cennerné 1997. Kat. A 4 ; Tüskés2007. 223. o. 
15 Tüskés 2007. 226. o. (A Zrínyi-album facsimile kiadása: Budapest, 1987.) 
16 Cennerné 1997. Kat. A 9.; A 10. 
17 Cennerné 1997. Kat. A 42. Kunsthistorisches Museum, Wien. Inv.Nr.: GG 8006. 
18 Schrenk von Notzingen, Jacob: Augustissimorum imperatorum, serenissimorum regum... Oeniponti. 

1601. (In Armamentarium Heroicum Serenissimi Principis Ferdinandi Archiducis Austriae & c. 
Ambrosianum...) V. ö. Elisabeth Scheicher: Die Kunst- und Wunderkammern der Habsburger. Wien - Mün
chen - Zürich, 1979. 76-134. o.; Galavics 1986. 54—55., 90. o.; Elisabeth Scheicher: Historiography and 
Display: The 'Heldenrüstkammer' of Archduke Ferdinand II . in Schloss Ambras. In: Journal of the History of 
Collections. Volume II . Number 1. (1990); Cennerné 1997. Kat. A 43. 



uralkodóknak, hadvezéreknek a páncéljait gyűjtötte össze, akik valamilyen nevezetes 
haditettet hajtottak végre. A 125 reprezentatív rézmetszetet tar ta lmazó kata lógus képeit 
Giovanni Battista Fontana (1541-1587) rajzai nyomán Dominicus Custos metszette réz
be, s a lapok hátoldalán közöl ték az ábrázoltak életrajzát is. A többi hőshöz hasonlóan 
díszes keretezésű fűikében ábrázolt Zrínyi Miklós lábánál a gyűj teményben őrzött pán
célsisakját láthatjuk (8. kép). 

Zrínyi Miklós portréjával Blanchard 1803-as francia életrajzgyűj teményében még 
nem találkozunk, az 1806-1807-es bécsi, illetve az 1815-ös pesti német nyelvű kiadá
sokban azonban már szerepel az arcképe. Az 1806-1807-es kiadvány harmadik köteté
nek utolsó, a 212-213. oldal közé helyezett, feltehetően Blaschke János által készített, 
jelzetlen tábláján Albrecht Dürer, Michelangelo, Las Casas, Thomas Morus és Luther 
mellett a szigetvári hős szakállas, bajuszos arcképét láthatjuk (2. kép, 9. kép). A portré -
a X I X . században már kivételesnek mondható módon - nem a népszerűbb, ismertebb 
Zündt-féle ábrázolást , hanem az Armamentarium Heroicumhan található egészalakos 
metszet arcképrészét követi : a metsző vagy ezt a képet, vagy egy ennek n y o m á n készült 
későbbi Zrínyi-ábrázolást használt előképül. A hat portrét - köztük Zrínyi arcképét - áb
rázoló metszet a Neuer Plutarch 1815-ös pesti kiadásának harmadik kötetében, a 202. 
lap után található. A Fontana - Custos-féle portrét ípus X I X . századi nyugat-európai fel
használásának ritka példája Raphael Jacquemin viselettörténeti munkájának il lusztráció
j a i s . 1 9 Bár az 1807-ben induló Oesterreichischer Plutarchot - mint láttuk - éppúgy 
Anton Dol l jelentette meg, mint Blanchard életrajzgyüjteményének németnyelvű válto
zatát, a Hormayr sorozatában található, Blaschke János által készített Zrínyi Miklós arc
kép (4. kép) nem az Armamentarium ábrázolását, hanem Matthias Zündt 1566-os portré
j ának ikonográfiái t ípusát (7. kép) köve t t e . 2 0 Hormayr munkatársai - e lsősorban a bécsi 
császári képgyűj temények és az udvari könyvtár anyaga alapján - megpróbál ták felku
tatni az ábrázolandó személyek hiteles arcképeit, hogy Blaschke azok alapján készí thes
se el a k iadvány portréit . 

Sajátos módon kapcsolódik a Zrínyi ikonográfiához Blaschke János egyik könyvil
lusztrációja. 1808-ban Pesten, Konrád A d o l f Hartleben kiadásában jelent meg a korszak 
népszerű és te rmékeny, az 1810-es évek végéig anonimitásban tevékenykedő nőírójának, 
Christiane Benedikte Naubertnek Nikolaus Zriny oder die Belagerung von Szigeth. Ein 
historisch-romantisches Gemähide... című regénye, melyet egy korabeli könyvismer te 
tés szerint Johann Blaschke Zrínyi Miklós hőstettét ábrázoló címlap képe díszített (10. 
kép).21 A könyv recenzense kiemeli Zrínyi cselekedetének tör ténelmi je lentőségét , s 
hangsúlyozza, hogy a magyarok Leonidása - ahogy a szigetvári hőst e lőször a göttingai 
Carl August Schlözer történetíró nevezte - egy második Götz von Berlichingen lehetett 
volna, ha a szerző a témát olyan kiválóan dolgozza fel, mint Goethe. A könyvet díszítő 
metszet azonban valójában nem a szigetvári Zrínyi hőstettét ábrázolja, hanem Bécs 

19 Raphael Jacquemin: Iconografie gén. et method, du costume du IX. au XIX. Siécle. Paris, 1862. V. ö.: 
Cennerné 1997, Kat. A 51.; Tüskés 2007, 260. 

20 Hormayr: Oesterreichischer Plutarch... Siebentes Bändchen... 1807. 90-91. о. 
2 1 A recenzens a metszetet Blaschke egy másik könyvillusztrációjával együtt említette: „Beyde Kupfer von 

Blaschke sind schön, aber das bey Almarich ist mit mehr Fleiß gearbeitet als das Titelkupfer bey Zriny, 
welches Zriny's letzten Ausfall aus der Festung Szigeth darstellt." Annalen der Literatur und Kunst des In- und 
Auslandes. Wien, 1810. Erster Band. 55. o. 



1683-as török ostromát: elsőként ugyanis egy Anton Do l l által 1800-ban kiadott törté
nelmi regényt i l lusztrál t . 2 2 Szemléletes példája ez a metszeti l lusztrációk korabeli másod
lagos felhasználásának, s annak is, hogy a kiadók nem mindig saját metszetkészletük da
rabjait hasznosí tot ták újra. Hartleben ugyanakkor olyan metszetet választott , mely 
tartalmilag kapcsolódott a könyvhöz: ez téveszthette meg a recenzenst is, aki Zrínyi kiro
hanásának jeleneteként értelmezte Blaschke más témájú - de egy Zrínyi-könyvben megje
lenő - lapját. 

Blaschke János egy másik rézmetszete ezzel szemben - melyet a Zrínyi-ikonográfia 
magyarországi szakirodalma eddig szintén nem tartott számon - va lóban Zrínyi Miklós 
szigetvári hőstettét elevenítet te fel. Joseph H . Benigni von Mildenberg erdélyi szász í r ó 2 3 

1809-ben Bécsben jelentette meg történeti kiadványát, melyben - a birodalmi patriotiz
mus szel lemében - az osztrák birodalomhoz tartozó ál lamok történetéből vett eseménye
ket ismertetett. 2 4 A hat kötetecskét illusztráló hat jelenetet - köztük a Habsburg Biroda
lom hőseinek virtuális emlékcsarnokában számon tartott Zrínyi szigetvári hőstettét 
ábrázolót (11. kép) - Blaschke János metszette rézbe. (Ermordung des Walachischen 
Woywoden Michael; Tod Friedrichs des Streitbaren; Bes türmung Wiens durch die Tür
ken; Zrinyis Heldentod; Misshandlung der kais. Statthalter in Prag; Der menschen
freundliche Oberste). 

Mive l a negyedik kötetet díszítő, Zrínyi kirohanását ábrázoló metszet mind kompozí 
ciójában, mind részleteiben hasonlít ahhoz a X V I I . századi laphoz, mely a kitörési jele
net eddig ismert első képi megfogalmazása , elképzelhető annak előképként való felhasz
nálása (12. kép). A rézkarc és rézmetszet technikájú kép, melyet Georg Andreas 
Wolfgang i f j . Johann Andreas Thelott rajza nyomán készített, Paul Rycaut Die Neu
eröffnete Ottomanische Pforte című munkáját (Augsburg, 1694.) i l lusztrál ta . 2 5 A várvé
dők mindkét képen a baloldalon elhelyezkedő, leeresztett felvonóhídon harcolnak a tö
rökökkel, s közös mo t ívum a felvonóhíd lánca, a palló alatt ábrázolt halott törökök alak
ja, a kép jobb oldalát borí tó ágyúfüst-felhö, a törökökre irányított ágyú, illetve a várból 
kitörő magyarok zászlajának elhelyezkedése is. S hasonlít a két metszet abban is, hogy a 
páncélos katonák közül egyáltalán nem vagy csak alig érzékelhetően k iemelkedő Zrínyi 
Miklóst nem díszruhában, hanem all'antica jel legű p á n c é l b a n 2 6 ábrázolják. Zrínyi tolldí
szes páncélsisakja mindkét illusztráción - az 1809-esen egyér te lműbben - emlékeztet a 
szigetvári hősnek az ambras-i gyűj teményben őrzött fejvédőjére, mely az Armamen
tarium Heroicum metszetén is látható (8. kép). 

11 [Gleich, Joseph Alois]: Wilhelm Griskircher, oder die Belagerung von Wien. Ein historisch-romantisches 
Gemälde aus dem sechszehnten Jahrhunderte. Wien, 1800. Im Verlage bey Anton Doli. 

23 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Budapest, 1891. I .  к.  847-850.; Schriftstellerlexikon der 
siebenbürger Deutschen von Joseph Trausch. Reprint. Köln-Wien, 1983. Band 1. 95-103. o. 

2 4 Charakterschilderungen, interessante Erzählungen und Züge von Regentengrösse, Tapferkeit und Bürger
tugend aus der Geschichte der österreichischen Staaten. Gesammelt von J. H. Benigni von Mildenberg. Wien, 
1809. Im Verlage bey Anton Doli. 1-6 Bändchen. 

25 Cennerné 1997. А 109; Tüskés 2007. 239. о. 
2 6 A csáktornyai Vármúzeumban található, а X V I . sz. második feléből származó Zrínyi-síremléken az el

hunyt vitéz középkorias-lovagi jellegű páncélt visel. Tüskés 2007. 221., 227. o. 



1. Könyvillusztráció. Rézmetszet. Le Plutarque de la jeunesse ou abrégé des vies des plus grands 
hommes de toutes les nations...Rédigépar Pierre Blanchard. - Paris, an XI-1803. 



2. Blaschke János (?): Könyvillusztráció. Rézmetszet. Neuer Plutarch, oder kurze 
Lebensbeschreibungen der berühmtesten Männer... Dritter Band. 

Wien, 1807. 212-213. o. között. 



3. Blaschke János: Címlapkép. Rézmetszet. Neuer Plutarch, oder kurze Lebensbeschreibungen 
der berühmtesten Männer... Erster Band. Wien, 1806. 



4. Blaschke János: Zrínyi Miklós arcképe. Rézmetszet. Oesterreichischer Plutarch... 
von Joseph Freyherrn von Hormayr. Siebentes Bändchen. 

Wien, 1807. 90-91. o. között. 



5. Blaschke János: Címlapkép. Rézmetszet. Neuer Plutarch, oder kurze Lebensbeschreibungen 
der berühmtesten Männer und Frauen... von Friedrich Kraft. Dritter Band. Pesth, 1815. 



6. Ismeretlen mester: Zrínyi Miklós. Színezett fametszet. XVI. század. 



7. Matthias Zündt: Zrínyi Miklós. Rézmetszet. 1566. 



8. Giovanni Battista Fontana - Dominicus Custos: Zrínyi Miklós. Rézmetszet. Schrenk von 
Notzingen, Jacob: Augustissimorum imperatorum, serenissimorum regum... 

(Armamentarium Her oleum...) Oeniponti, 1601. 



9. Blaschke János (?): Zrínyi Miklós. Rézmetszet (részlet). Neuer Plutarch, oder 
kurze Lehensbeschreibungen der berühmtesten Männer... Dritter Band. 

Wien, 1807. 212-213. o. között. 



10. Blaschke János: Bécs ostroma 1683-ban. Címlapkép. Rézmetszet. 
[Gleich, Joseph Alois]: Wilhelm Griskircher, oder die Belagerung von Wien. 

Wien, 1800. 



1 /. Blaschke János: Zrínyi Miklós kirohanása. Címlapkép. Rézmetszet. 
Charakterschilderungen, interessante Erzählungen und Züge von Regentengrösse... 

Gesammelt von J. H. Benigni von Mildenberg. Wien, 1809. Viertes Bändchen. 



12. Georg Andreas Wolfgang - Johann Andreas Thelott: Zrínyi Miklós kirohanása. 
Rézkarc, rézmetszet. Paul Rycaut: Die Neu-eröffnete Ottomanische Pforte. 

Augsburg, 1694. 



A DRÁVÁTÓL A LAJTÁIG 

B A L A S S I K I A D Ó 

Hermann Róbert 



FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 

LŐKÖS PÉTER 

M I C H A E L S E Y B R I G E R B R A S S Ó I K R Ó N I K Á J A 

A X V I I . századból számos erdélyi szász szerzőtől származó német és latin nyelvű 
krónika maradt ránk. Sajnos közülük még ma is csak nagyon kevés olvasható magyarul, 
pedig e szövegek Erdély illetve Magyarország X V I I . századi tör ténelmének fontos do
kumentumai. Közéjük tartozik Michael Seybriger rövid krónikája is, amely az 1599 és 
1611 közötti évek eseményeiről tudósít. 

A brassói ötvöscéh egyik regiszterében olvasható, hogy „Herr Michel l Seybryger 
oder Sommer" 1673. április 15-én hunyt el. E bejegyzésből arra lehet következtetni, hogy 
családneve eredetileg Sommer volt, a Seybriger név vélhetően azért ragadt rá, mert a 
Brassó és Segesvár között körülbelül félúton fekvő Seibrig/Seiburg (magyarul Zsiberk) 
faluból származot t . 1 Seybriger az 1610-es esztendőnél azt írja krónikájában, hogy akkor 
lett inas, amit az ötvöscéh regisztere is megerősít . Ha feltételezzük, hogy erre - a szoká
soknak megfelelően - körülbelül 15 éves korában kerülhetett sor, akkor 1595 körül szü
lethetett. Az inasidő abban a céhben négy évig tartott, Seybriger 1614. november 11-én 
szabadult fel, és ugyanakkor több éves vándorútra indult. Későbbi tanulója, Kecskemét i 
Wáradi Péter szerint szerzőnk tizenöt évig vándorolt Németországban , Hol landiában, 
Angl iában, Svédországban (ahol a svéd király a ranyművese vol t) , Franciaországban, és 
eljutott egészen Konstant inápolyig. Kecskemét i azonban téved az időtar tamot illetően. 
Tudjuk ugyanis, hogy Seybrigert 1624. október 23-án vették fel a brassói ö tvöscéhbe, 
tehát vándorútja minden bizonnyal csak tíz évig tartott. 2 Amikor felvételét kérte a brassói 
céhbe, az előírások szerint három remekmunkát kellett készítenie, amelyeket a céh olyan 
szépnek talált, hogy mindhármat elsőre elfogadta. Ez ri tkaság számba ment akkoriban. 
Fiatal céhmesterként az ö kezdeményezésére kezdték el építeni Brassóban a ma már nem 
látható Aranyművesek bástyáját . 3 1646-ban kiscéhmester , 1647-ben pedig föcéhmester 
lett és 1660-ig állt a brassói ötvöscéh élén. 4 

Seybriger krónikája műfaját tekintve évkönyv (annales), és a városi krónikák közé so
rolható, mert a mű legnagyobb része Brassó történetével foglalkozik. A z évkönyv már a 

Életéről 1.: Trausch, Joseph; Michael Seibriger. In: Schriftsteller-Lexikon der Siebenbürger Deutschen: 
Bio-bibliographisches Handbuch für Wissenschaft, Dichtung und Publizistik. Begr. v. Joseph Trausch, fortgef. 
v. Friedrich Schüller u. Hermann A. Hienz. Köln/Weimar/Wien, 1983ff.; Bd. 3: Unveränd. Nachdr. der 1870 
in Kronstadt erschienenen Ausg., 1983 (Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens, 7/III). 284. o.; Seraphin, 
Friedrich Wilhelm: Michael Seybriger. In: Quellen zur Geschichte der Stadt Brassó. Hg. auf Kosten der Stadt 
Brassó von dem mit der Herausgabe betrauten Ausschuss, 5. Band (Chroniken und Tagebücher Zweiter Band). 
Brassó, 1909. L X V - L X V I . . o. - Trausch szerint a fent említett regiszter-bejegyzés nem szerzőnkre, hanem f i 
ára vonatkozik, amit Seraphin cáfol. 

2Seraphin: i . m. L X V I - L X V I I . o. 
3 Uo. L X V I I - L X V I I I . o. 
4 U o . L X V I I . o. 



X V I . századi erdélyi szász történetírásnak is kedvelt műfaja volt. Népszerűsége a X V I I . 
században is megmaradt, de változás az elözö századhoz képest, hogy a szerzők között -
a városi t isztségviselők és egyháziak mellett - egyre gyakrabban találunk kézműveseke t 
is. 5 M í g a X V I . századi szász történetírók zöme a hungarus-szemléle t sze l lemében írta 
krónikáit Magyarország és Erdély történetéről, addig a század végétől kezdve a tran-
szilvánus tudat lett a meghatározó . Ennek köve tkezményeképp egyre gyakoribbak az 
olyan évkönyvek, amelyek csak egy-egy falu, város vagy szűkebb régió eseményei t örö
kítik meg. 6 Ezek sorába illeszkedik szerzőnk müve is. 

Seybriger az 1599 és 1609 között i időszak (vagyis gyermekkora) eseményeiről a mű
fajnak megfelelően viszonylag röviden tudósít, elsősorban a Brassót valamilyen módon 
érintő eseményeket említi meg. így Miha i vajda kapcsán is csak a Brassót közvet lenül 
fenyegető veszélyről szól részletesebben, amikor Miha i fia, Patrascu, apja segítségére 
jött . Érdekes módon nem említi Bocskai Istvánt, aki 1605-1606-ban erdélyi fejedelem 
volt. A poli t ikai , hadi események mellett szól az éhínségről és a természeti katasztrófák
ról is. Az 1610 és 161 l-es év (főképp) brassói eseményei t azonban már igen részletesen 
meséli el, itt már túllép az évkönyvekre je l lemző tömör stíluson. 1610-től - néhány saját 
magára vonatkozó megjegyzést leszámítva - Báthory Gábor tettei ál lnak a középpont
ban, ezen belül is e lsősorban a Brassóval kapcsolatos események. Báthory uralmát - a 
legtöbb kortárs szász szerzőhöz hasonlóan - negatív színben tünteti fel. Amin t szerzőnk 
említi, 1611. júl ius 9-én fiatal fiúként a Báthory és Radu Serban vajda között i csatát a 
kerek toronyból nézte végig . Seybriger nem különösebben igényes stílusú krónikájának 
je lentőségét az adja, hogy főleg saját élményei alapján, a szemtanú hi te lességével számol 
be e csatáról és az azt követő eseményekről . Törekszik az objektivitásra, beszámol Bátho
ry katonáinak kegyetlenkedéseiről , pusztításairól éppúgy mint a Brassóval szövetséges ha
vasalföldiekéről. Sajnos a kézirat megszakad, így nem tudjuk, meddig folytatta még művét. 

Seybriger - mint fent említet tük - a legrészletesebben Báthory Gábor és Brassó har
cáról tudósí t . 7 Abban az időben Brassó volt a Báthory-el lenes szövetség központja. A vá
ros élén akkor a széles látókörű, körültekintő és mindig elsősorban Brassó érdekeit szem 
előtt tartó Michael Weiß (1569-1612) városbíró állt. Képessége inek köszönhetően Weiß 
már városbíróvá választása előtt is fontos szerepet játszot t Brassó és Erdély életében. 
Többször bízták meg különböző diplomáciai feladatokkal. 1595-ben például tagja volt 
annak a követségnek, amelyet Báthory Zsigmond Prágába indított, hogy a Rudolf csá
szárral kötendő szövetségről tárgyaljon, és elutazott Grazba is, amikor e követség nőül 
kérte Zsigmond számára Már ia Krisztierna hercegnőt . 8 De fontos szerepe volt Weißnek a 

Armbruster, Adolf: Die Rumänen in der siebenbürgischen Chronistik des 17. Jahrhunderts. In: i/o.: Auf 
den Spuren der eigenen Identität. Ausgewählte Beiträge zur Geschichte und Kultur Rumäniens. Vorwort von 
Serban Papacostea. Bukarest, 1991. 195. o.; Szegedi Edit: Geschichtsbewußtsein und Gruppenidentität. Die 
Historiographie der Siebenbürger Sachsen zwischen Barock und Aufklärung. Köln/Weimar/Wien, 2002 (Stu
dia Transylvanica, 28.). 187. o. 

6 Vogel Sándor: Georg Kraus és müvei. In: Georg Kraus: Erdélyi krónika 1608-1665. Vogel Sándor fordí
tásában, bevezetésével és jegyzeteivel. Budapest, 1994. 17. o. 

7 
Báthory Gábor és a szászok viszonyáról 1. Lovas Rezső alapos, de elfogult és néha tárgyi tévedésektől 

sem mentes tanulmányát: Lovas Rezső: Báthory Gábor és a szászok. Bölcsészdoktori értekezés. Debrecen, 
1940 (A Debreceni Tisza István Tudományegyetem Történelmi Szemináriumának kiadványai, 8.). 

в 
Mika Sándor: Weiss Mihály. Egy szász államférfiú а X V I I . században. Budapest, 1893. (Magyar Törté

neti Életrajzok). 50-51. o. 



Brassó és Radu Serban havasalföldi vajda között 1604-ben kötött szövetség létrehozásá
ban is. 9 Nem sokkal később nem utolsó sorban neki volt köszönhető , hogy a szászok 
Bocskai oldalára álltak, illetve hogy Radu vajda elpártolt Rudolftól és Bocskaival kötött 
szövetséget . 1 0 Bár kezdetben Báthory Gábor is igénybe vette We iß szolgálatait , később 
mégis We iß lett a Báthory ellenes mozgalom vezetője . 1 1 Weiß 1612. október 14-én a fe
jedelmi hadak ellen vívott földvári csatában halt meg. 1 2 Haláláról a krónika elveszett ré
szében feltehetően Seybriger is beszámolt . 

Báthory Gábort a kortárs szász történetírók szinte kivétel nélkül negat ív színben, álta
lában zsarnokként ábrázolják. Ennek egyik oka a szászokkal szemben tanúsított magatar
tása (mindenekelőt t Nagyszeben elfoglalása és feldúlása), a másik pedig a puri tán életel
veket követő szászok szemében megütközés t keltő erkölcstelen élete. Seybriger ugyan 
nem használja vele kapcsolatban a „Tyrann" vagy „tyrannis ieren" kifejezést, azonban 
Báthory nála is zsarnokként jelenik meg, egy helyen úgy fogalmaz, hogy a szászok a fe
jedelmet „hitszegő országrontónak" tartották. A szász történetíróknál attól lesz ugyanis 
egy ura lkodó zsarnok, ha az a fennálló rendet erőszakosan akarja megvál toztatni és en
nek érdekében a jogt iprástól , sok ártatlan vérének kiontásától sem riad vissza. 1 3 Báthory 
katonáinak Nagyszebenben elkövetett erőszakos tetteit, pusztí tásait szerzőnk kétszer is 
megemlí t i krónikájában, sőt a Báthory szolgálatában álló magyar katonákat néha kegyet
lenebbnek ábrázolja, mint a törököket , példa erre Szászvolkány székelyek által történt 
elpusztítása és az ottani lakosok sorsa. Michael Weiß viszont, mint a szász poli t ikai elit 
egyik képviselője, Seybrigernél sem rebellisként jelenik meg, hiszen a kortárs szász tör
ténetírás felfogása szerint nem egyszerű alattvaló, hanem a „magistratus inferior" (néme
tül: „untere Obrigkeit") egyik képviselője, és ha, mint ilyen, a rendi pr iv i légiumok vagy 
polgárai megvédése érdekében lép fel fejedelme ellen, akkor nem tekinthető lázadónak, 
hiszen csak a törvényességet akarja helyreál l í tani . 1 4 

Nem valószínű, hogy krónikaírónk a történésekkel egyidőben készítette feljegyzéseit, 
hiszen akkor még fiatal fiú volt, vélhetően jóval később vetette őket papírra és szerkesz
tette összefüggő krónikává. Erre néhány megjegyzése utal, ami későbbi eseményeke t ve
tít előre. Az 161 l-es évnél már tudja például, hogy a Báthory seregei által elpusztított 
Szászvolkányt néhány túlélő később újjáépíti. Szintén 1611 -nél mesél i el, hogy Radu 
Serban vajda hazájától távol élt néhány évig és ott is halt meg (1620-ban). Ugyancsak 
1611 -nél szól arról is, hogy a várban a kutat később építették meg (a szóban forgó kút 
1623-ban készült el). A Radu Serban és Báthory között i csatát abból a toronyból nézte, 

Mika Sándor. Weiss Mihály. Egy szász államférfiú a X V I I . században. Budapest, 1893. (Magyar Törté
neti Életrajzok). 67-69. o. 

1 0 Uo. 73-85. o. 

" L. uo. 117. skk. o.; Lovas: i . m. 16. skk. o.; Nagy László: Tündérkert fejedelme. Báthory Gábor, Buda
pest, 1988. 212-226. o. 

Weiß egyébként Liber annalium raptim scriptus címmel történeti feljegyzéseket is készített saját korá
ról, mely sok életrajzi elemet is tartalmaz. 

1 3 Szegedi Edit: Der Tyrann in der siebenbürgisch-sächsischen Geschichtsschreibung des 16. und 17. 
Jahrhunderts. In: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 24. (2001.) 3. o. - Báthory megítéléshez 1. még 
Nagy: i . m. 115-122. o. 

14 
Szegedi: i . m. 5-6. o. 



ami - amint írja - ma a posztósoké . Ez a bizonyos torony csak jóval később, 1646-ban 
került a posztósok tulajdonába, tehát e megjegyzést 1646 után kellett le í rnia . 1 5 

Egyébként a mű mindössze három lapból álló kézirata autográf, Andreas Hegyes 
(1578-1627) Diariumának végéhez kötötték hozzá. A papír néhány helyen megsérült , 
így itt-ott a szöveg is h iányos . Szerencsére sok másolat készült róla, így azokból k i lehet 
egészíteni a h iányzó részeke t . 1 6 Az alábbiakban közöljük Seybriger krónikájának magyar 
fordítását, mivel a m ü eddig nem volt olvasható magyarul. 1 7 

Seraphin: i . m, LXIX. o. 
1 6 Uo. LXrX-LXXII. o. 
1 7 Ehelyütt szeretnék köszönetet mondani Csepregi Zoltánnak (Budapest) és Gernot Nussbächernek (Bras

só), akik néhány, a fordítással illetve értelmezéssel kapcsolatos probléma megoldásában segítségemre voltak. 



M I C H A E L S E Y B R I G E R K R Ó N I K Á J A 1 8 

[ 1 5 9 9 - 1 6 1 1 ] 

1599-ben Mihai vajda19 itt volt Brassóban. Ebben az évben Nagyszebennél megveri Báthory 
Andrást. 2 0 

Ebben az időben Pätrascunak 2 1, aki még kisfiú volt, apja, Mihai vajda segítségére kellett jönnie 
nagy sereggel a Bodzán 2 2 át. 

1600. A brassóiak mind kimentek a Bodzához, hogy Pátrascut feltartóztassák, úgy hogy a vá
rosban csak nők és gyerekekek, a kapukban pedig néhány idős, erőtlen, gyenge ember maradt, 
hogy a várost őrizze. A székelyek árulók lesznek, Pátrascuhoz csatlakoznak. Egyikük szánalomból 
[ide]jön, tudatja ezt a brassóiakkal, azt mondva: biztosan elhihetik, hogy ha éjjel nem térnek haza, 
senki sem menekül meg élve. Sok elszenvedett veszteség után tehát sok sebesülttel megjöttek, de 
sokan pórul jártak. 

1601. szeptember 17-én Mihai vajdát megveri Csáky 2 3 és Basta24, aki a Rudolf császár által 
küldöttek egyike volt sok német és vallon [katonával], akiket fekete lovasoknak neveztek.25 Mihai 
vajdát Basta felbujtására megölik. 2 6 

Ebben az évben, december 10-én Makó György magyar kapitány kifosztja Segesvárt. 
Egész Erdélyben minden [tennés] tönkre megy és iszonyú drágaság kezdődik. Brassóban egy 

köböl búza nyolc forint, Nagyszebenben egy köböl búza 13 forint. Az emberek a hó alatt talált 
holttestekből ettek, és sokan éhen is haltak. Ezután szörnyű pestisjárvány kezdődött, az emberek 
tehát a kard, az éhség, a pestis és vadállatok miatt szörnyű halált haltak. Mindenütt leégett minden. 
A szegény emberek a sütőkemencékben tanyáztak. Éjjel senki sem tudott utazni a sok vadállat mi
att; ezek éjjel kicibálták az embereket a kemencékből és felfalták őket. Amint egy kicsit enyhült a 
helyzet, akkor meg nem volt igavonó. Az emberek magukat fogták be és húzták egészen nyomo
rultul az ekét. 

1603. július 3-án Radu 2 7 havasalföldi vajda megveri Székely Mózest 2 8 itt Vidombáknál, a mi 
földünkön. 

A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Quellen zur Geschichte der Stadt Brassó, hg. auf Kosten der Stadt 
Brassó von dem mit der Herausgabe betrauten Ausschuss, 5. Band (Chroniken und Tagebücher, Zweiter 
Band). Brassó, 1909. 436-444. о. 

19 

Mihai Viteazul: 1593-1601 között havasalföldi vajda, 1599-1660 között Erdély császári helytartója, 
1600-tól moldvai vajda. 

20 
Báthory András erdélyi fejedelem (1599. március 29 - 1599. november 3.). Báthoryt október 28-án 

Sellenberknél (Selimbär/Schellenberg) verte meg Mihai vajda. A fejedelmet egy székely ember verte agyon 
Csíkszentdomokosnál. 

21 
Nicolae Pätrascu (1584-1627): apja távolléte idején havasalföldi vajda (1599-1600). 

22 
Ti. a Bodzái-szoroson. 

23 
Csáky István (1570-1605) Báthory Zsigmond fejedelem udvarnoka volt. Mihai vajda alatt az erdélyi 

hadsereg főkapitánya, majd elpártolt Mihaitól és az ellenzék vezére lett. 
24 

Giorgio Basta (1544-1607): I . Rudolf tábornoka. 1597-ben rendelték Magyarországra, 1598-tól kassai 
főkapitány. 1600-ban vonult be Erdélybe. Parancsára ölték meg a vallon zsoldosok Mihai vajdát. Ezt követően 
Erdély katonai főparancsnoka. Uralma alatt igen nagy volt a nyomor Erdélyben, Basta katonáinak szabad rab
lást engedélyezett. Az emberek igásállatok helyett magukat fogták be az eke elé (Basta szekere), amint erről 
lentebb Seybriger is tudósít. 

25 

A csata 1600. szeptember 18-án volt Miriszlónál. 
2 6 Szó szerinti fordításban: „meghal". Ez 1601. augusztus 19-én történt. 
27 

Radu Serban (1602-1610 között, majd 1611. júliustól szeptemberig) havasalföldi vajda ( tBécs, 1620. 
március 13.). 



1606-ban volt a szörnyű földrengés, amikor megkondultak a harangok, és templomunk kórusá
ban a boltozat egy nagy darabja beomlott. Ez szenteste hat órakor történt. 

1607. Újév napján olyan kegyetlen szél fujt, hogy mindenki megrémült miatta. Sok épületet le
rombolt az elővárosokban, és nagyon sok fát is kitépett a földből. 

Ebben az évben választják Rákóczi Zsigmondot fejedelemmé Erdélyben. 2 9 

1608. Rákóczi Zsigmond Magyarországra megy, elhagyja a fejedelemséget. Báthory Gábor 
lesz a fejedelem Erdélyben. 3 0 

1609-ben a sáskák olyan nagy tömegben jöttek a Barcaságba mint a sűrű fekete felhők, úgy 
hogy a nap alig tudott átsütni rajtuk. Mindenki megrémült emiatt. Földvárnál és mi mezőnkön 
szálltak le, a fákat és minden füvet teljesen megettek. Olyan vastagon borították a földet, hogy a 
lovak térdig jártak bennük, egészen szörnyű volt látni. Isten nagy büntetése volt. 

1610. 
December 11-én Báthory Gábor nagy sereggel bevonult Nagyszebenbe, a tanácsot börtönbe 

záratta és rosszul bánt velük, a kapukba magyarokat helyezett, a városi lakosokat lefegyverezte, a 
várost feldúlta, az embereket nyomorultul megkínozta, az asszonyokat és a szüzeket megbecstele-
nítette, végül a férfiakat - kilencven kivételével - kiűzte. 

Ebben az időben lettem én, Michael Seybriger, aki ezt írta, kézműves inas. 
Az aranyművesek sok költséggel a legnagyobb pompával egy kocsit vagy hintót ezüsttel borí

tottak be. Ezt a kocsit a brassóiak Báthorynak ajándékozták, hogy megengeszteljék. Mert jól látták, 
hogy mit forral ellenünk, németek ellen. Nagyszebenből Brassóba jött. A brassóiak nagy aggoda
lomban és kétségek közt voltak, hogy beengedjék-e a városba, mert vagy százezer katona volt ve
le. Végül tudomásukra jutott, hogy a legtöbb katonát Havasalföldre küldi, így végül nagy aggoda
lommal beengedték. Emiatt mindenki megrémült, mert sok katonája volt, akiket magával hozott. 
Nagy dorbézolást is csaptak a városban, de néhány nap múlva mégis kivonult. Ezt a hadjáratot té
len vezette. Az egész országban minden szűcsnek bundát kellett készítenie a hadinép számára. De 
olyan meleg tél volt, hogy nem volt szükség a bundákra, hasonlóan meleg telet én sem éltem meg 
ebben az országban. 

§erban vajda éppen hogy megmenekült az övéivel, mert nem tartott ettől a rajtaütéstől. És így a 
magyarok minden ellenállás nélkül elfoglalták és kifosztották egész Havasalföldet. A szerzeteseket 
a nemi szervüknél fogva akasztották fel és mindenféle módon kínozták őket, míg a templomok és 
kolostorok minden kincsét meg nem kapták, a boros és mézes hordóknak kilyukasztották az alját 
és mindent teljesen tönkre tettek. Sok ezer fiatal és öreg marhát hajtottak el. 

Eközben Báthory mindenféle, a háborúhoz szükséges dolgot követelt itt, úgymint mindenféle 
élelmiszert, lőport, ólmot és hasonlókat, csak avégett, hogy a várost védtelenné tegye. Igen, min
den házban ónedényeket kellett kérni és egész telerakott kocsikkal kiszállítani. 

Sokan jöttek Nagyszebenből ide Brassóba és azt mondták: okuljunk a példájukból és ne enged
jük be Báthoryt a városba, hiszen jobb lenne vitézül meghalni, mint ilyen nyomorultul elveszni. 

A brassóiak ezt is tették és nem engedték be többé a városba, hanem hitszegő országrontónak 
tartották, ami miatt a dühében hamar eszét vesztette.31 

A székelyek minden vagyonukat behozták, a nemesek a feleségeiket és gyermekeiket is a leg
jobb készleteikkel. 

Székely Mózes (1550 k.—1603): székely lófő család sarja. 1603. május 8-tól Erdély unitárius fejedelme. 
Radu Serban - a székelység támogatásával - július 17-én győzte le Székely Mózest, aki életét vesztette. Egy
korú brassói krónikások nem említik (maga Weiß sem), hogy Székely Mózes fejét Michael Weiß temettette el 
a saját kertjében. V. ö.: Mika: i . m. 66. o. 

29 
Rákóczi Zsigmondot 1607. február 11-én választotta fejedelemmé az erdélyi országgyűlés. 1608. márci

us 5-én mondott le tisztségéről. Nem sokkal ezután, december 5-én, meghalt. 
Báthoryt 1608. március 7-én választották fejedelemmé. Haláláig, 1613-ig, Erdély fejedelme. 

3 1 Brassó ekkor kötött szövetséget a Havasalföldre visszatért Radu Serbannal, aki július 7-én jött Erdélybe. 



Amint Báthory tudomására jutott, hogy nem akarják beengedni, kegyetlenül megostromolta a 
várost. A székelyek rögtön elpártoltak tőlünk. A nemesasszonyok az asszonyokkal, gyermekekkel, 
javaikkal és vagyonukkal el akarták hagyni a várost. De nem engedték ki őket, mert férjeik elpár
toltak tőlünk. 

Ezalatt az elűzött vajda Lengyelországban volt és sereget toborzott, hogy bosszút álljon 
Báthoryn, ami sikerült is neki. 

Eközben Báthory táborával itt a Barcaságban ide-oda vonult, bennünket, ostromlottakat min
den módon gyötört, riogatással és szörnyű fenyegető szavakkal: ha nem adjuk meg magunkat, ak
kor nem hagyja a gyermeket az anyaméhben - igen, már a házakat is felosztották maguk között, 
szándékukban tehát egész biztosak voltak, nekünk helyt kellett állnunk - ám igaz lett, hogy: 

Mit titkon szőttek ellenünk, 
Elrontja a mi Istenünk, 3 2 

Mert 1611. július 9-én kora reggel a Prázsmártól nem messze fekvő táborában azt a hírt kapja, 
hogy a vagy háromezer főből álló egész strázsáját vagy őrségét, amelyet Tömösnél a hegységbe 
küldött, $erban vajda serege megverte.33 Egyikük megmenekült, aki a hírt hozta neki. Emiatt ször
nyen megijedt, és azt mondta: „Ha nem az igazságot mondod, akkor megnyúzatlak." Erre amaz azt 
válaszolta: „Ha egy órán belül nem értesül róla, akkor megnyúzattathatja." Erre Báthory rögtön r i 
adót füjatott és minden lovas és gyalogos elkészült. Eközben a vajda már egész seregével itt volt a 
vesztőhelynél. Mindez olyan titokban történt, hogy a városban reggel hatkor nem tudtak róla, ki
véve két vagy három itteni urat.3 4 Minden házban kenyeret kellett félretenni és élelmet kiküldeni, 
mert kemény volt az út a hegységen át és kiéheztek. 3 5 Úgy gondolták, hogy néhány napig veszte
gelnek és kipihenik magukat. De nem történhetett így, mert Báthory nem akart a vajdának lehető
séget hagyni, úgy gondolta, rajtaüt az elcsigázott embereken. Tehát Prázsmárról Szászhermányba 
ment, onnan pedig Barcaszentpéterre. K i akarta csalni a vajdát a mezőre és körben megkerülni, 
mert a napnak háttal szeretett volna lenni. A vajda észrevette ezt és nem akarta előnyét elveszíteni. 
Ő is lefelé ment a Szent Bertalan templomig a Roßbachnal 3 6 , de a lengyeleket (mind lovas és vér
tes), akiket Lengyelországban toborzott, időben a papírmalomhoz küldte. Ott maradtak elbújva, 
úgy hogy a magyarok nem tudtak róluk. 

Ezidő alatt néhány kisebb ágyút mindenféle tartozékokkal és néhány kopjával teli kocsit kiad
tak a vajdának. Eközben a középső mezőn már összegyűltek, úgy hogy pattantyúsunk elsütötte az 
ágyúkat. Az egyik tönkrement, nem volt idő megtölteni őket, így a csatából vissza kellett hozni az 
ágyúkat. Báthory szerfölött nagy erővel rontott a havasalföldiekre, úgy hogy a havasalföldieknek 
igen gyorsan sok katonáját megölték. Sok havasalföldi az elővárosokba menekült, sőt az árkokba 
vetették magukat. Az aranyművesek bástyájánál és a tímár-elővárnál az árok tele volt lovas
katonával. A vargák tava3 7 felett a vesszőkig és a váralján mind hátráló katonák voltak. Én, M i 
chael Seybriger, aki ezt írta, azon a tornyon álltam, amely most a posztósoké, és mindent láttam. 
Sok havasalföldi csapat semmit sem tudott hátrálókról. 

A lengyelek mindazonáltal észrevették, hogy a havasalföldiek szorult helyzetben vannak, rög
tön segítségükre siettek hátulról, úgy hogy Báthory nagyon megrémült. Mert nagyon szép napsüté-

Az idézet Justus Jonas (1493-1555) reformátor „Wo der Herr nicht bei uns war" kezdetű egyházi éne
kének második versszakából származik. (Keresztyén Enekeskönyv 257'. sz.) 

33 
Báthory csapatának a tömösi szorosnál elszenvedett veresége július 8-án volt. 

34 
Amint Johannes Benkner krónikájából tudjuk, maga Michael Weiß városbíró utazott korábban titokban 

Benknerrel és egy másik szenátorral a vajdához. Kalauzokat is hátrahagytak a vajdánál, akik a havasalföldi se
reget Erdélybe vezették. V. ö.: Mika: i . m. 127-128. o. 

3 A havasalföldiek ugyanis nem a tömösi vagy a törcsvári szorosnál jöttek be Erdélybe, ahol számítani le
hetett rájuk, hanem járatlan utakon, a hegységen át. 

3 6 A Roßbach, ami talán egy csatorna volt, kelet-nyugati összeköttetést biztosított a Gespreng patak és a 
Tömös-csatorna között. 

37 
Ez egy halastó volt; az adott időben a tímároknak és az ötvösöknek is volt ott egy-egy halastava. 
Valószínűleg valamilyen vesszőkerítés lehetett. 



ses nap volt, így a vértesek pompásan ragyogtak. Báthory elébük küld, hogy lássa, ellenség-e vagy 
barát. Megkapja a hírt: ellenség. Eközben darabontjai ellőtték a puskaporukat és golyóikat. A siet
ségben nem tudtak nekik semmit kiosztani. Báthory látta ezt, és olyan rémület fogta el, hogy oldal
irányban elmenekült. 

A székelyek észrevették ezt, és ők is meghátráltak, a kopjáikat eldobták, amelyek olyan sűrűn 
hevertek egymáson, hogy másnap nem mertek rajtuk keresztüllovagolni. A korábban meghátrált 
havasalföldieket ismét a csatába hajtották. Kapitányaik a sajátjaik közül néhányat megöltek, mire 
rá tudták bírni őket erre. Ám mihelyt észrevették, hogy az ő oldalukon jól áll a helyzet, visszatért a 
bátorságuk és a legtöbb magyart ők ölték meg és az éjszakába nyúlóan még egész Székelyföldig 
űzték őket. Este Székelyföldön gyújtogattak, úgy hogy vagy húsz falut lehetett összeszámolni, 
amelyek egyszerre égtek. 

Ekkor néhány száz sebesült havasalföldit és lengyelt hoztak a városba a borbélyokhoz. De mi
vel olyan sokan voltak, nem tudták őket ápolni. Csak nagyon kevesen gyógyultak meg, a legtöbb 
meghalt. 

A fejedelem tábornokát, Rácz Györgyöt 3 9 megölték. Fejét kitűzték egy póznára a Kolostor
kapura. Hasonlóképpen a csatatéren maradt Imreffy, 4 0 Báthory legelőkelőbb tanácsosainak egyike. 
Két nagyságos urat élve fogtak el, bebörtönözték őket. Néhány nap múlva a vajda katonái a kapu 
elé vezették és megölték őket, temetetlenül hagyták heverni; a kutyák ették meg őket. És sok 
egyéb nemest is elfogtak, akiknek a feleségei itt voltak a városban. Akik urukat nem tudták nagy 
összegű pénzért kiváltani, azokat a havasalföldiek rögtön kivezették a kapuhoz a szemétdombra és 
megölték. A csatatéren maradt néhány lengyel úr is. A legelőkelőbb nagy pompával itt van a temp
lomunkban eltemetve. Egy lengyel szerzetes tartotta latinul a halotti beszédet. Ez a csata 1611. jú
lius 9-én, egy szombati napon történt. 

Vasárnap reggel a mi uraink a város egész lakosságával (aki csak lóra tudott szállni) kilovagol
tak, hogy a vajdát fogadják, majd együtt lovagoltak körbe a mezőn és nagy csodálkozással nézték 
meg a holttestek tömegét. A vajda azt mondta: „Én túl kevés vagyok, hogy ilyet tegyek. Ezt nem 
én tettem, hanem a mennyei Isten tette mindenható kezével!" Mert egészen Barcaszentpéterig 
egyik holttesttől a másikig lehetett menni. Néhány helyen halomszámra hevertek. Mindenféle köz
embernek, óvárosiaknak és még a fuvarosoknak is a holttesteket kellett összegyűjteni, míg a nagy 
bűz miatt [végül] már nem tudták. Akkor abba kellett hagyni. Akiket meg tudtak számolni, tizen
kétezren voltak. Éppen az az időszak volt, amikor a tennés a mezőn beérett, amit nem lehetett ösz-
szetaposni. Az aratók akkor sok holttestet találtak a gabonában. A fösvénység tette, hogy a bűzlő 
holttesteket megkeresték, néhányuknál sok pénzt találtak, és aranygyűrűt is a félig elrothadt ujja-
kon. 

A megvert Báthory kevés katonával nagy sietséggel Nagyszebenbe megy, mert úgy gondolja, 
hogy a vajda utánajön. De a vajda talán nyolc napig itt vesztegelt és ki akarta pihenni magát. 

Eközben Báthory újra erősítésre tett szert. A vajda útra kel innen seregével, Nagyszebenbe 
megy, megostromolja Báthoryt, hogy az kegyelemre adja meg magát és ürítse ki ismét a várost a 
németek számára. Ebbe Báthory nem akar belemenni, hanem szörnyű árulás kezdődik. Mert a ka
tonák elpártolnak Báthorytól a vajdához. Ő be is fogadja mindet, megesketi őket. De ők szavahihe
tőségüket a maguk módjára tartják, mert el kellett volna fogniuk a vajdát és Báthorynak átadni. De 
a csel nem sikerül. A vajda észreveszi az árulást, éjjel titokban útra kel az övéivel, ismét a Barca-
ságba jön, de nem a városba, hanem Törcsvárnál a legsürgősebben Havasalföldre. Az asszonyokat 
és gyerekeket magával viszi, bojáraival együtt. Moldván és Lengyelországon keresztül a császár
hoz megy Németországba, abban a reményben, hogy a német császár ismét visszahelyezi Havasal
földre.4 De Mátyás császár korábban már védelmébe vette őket, és Magyarországon, Nagyszom
batbanjelölt ki [számukra] tartózkodási helyet. De csak egyik évről a másikra éltek ott, így néhány 
évig ott vesztegeltek és vagynnukat felélték. Végül a vajda és veje, Pätrascu, aki ott, Nagyszom-

Hajdúkapitány. 
4 0 Imreffy János. 
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A Havasalföldön akkor Radu Mihnea lett török segítséggel a vajda (1611. j a n u á r - 1611. május, 1611. szep
tember- 1616). 



batban, Serban vajda lányát elvette, nyomorúságban halt meg (leginkább bánatukban), az özve
gyek aztán visszatértek a Havasalföldre. 

Most visszatérek a mi brassói dolgainkra. Amint tudomást szerez arról, hogy Serban vajda el
hagyta az országot, nyolc héttel a csata után, azaz szeptember 12-én Báthory Gábor sok törökkel 
ismét idejön, hogy a várost újra megostromolja. Ezúttal mi brassóiak nagyon megijedtünk. Ebben 
az időben várunk legbelsőbb része a Kerekhegyen42 feküdt. Azt egy Wallon Péter nevezetű belga 
javaslatára, sietve, kerek földsánccal és árokkal vették körül, és az összes vizet hordókban hordták 
fel, mert a kutat csak jóval később csinálták meg. Nota bene: Gerg Nadecher volt a kapitány. 4 A 
vár legbelsőbb része tehát ezideig 59 éve áll. 

Amint Báthory megjött, három utcát felgyújttatott, úgymint a Hosszú utcát és a Középső utcát 
a Hátsó utcával. Ez szörnyen nézett ki. Az ellenség két tábort vert: külön a törökök és külön a ma
gyarok. Itt csodás dolgok történtek, úgy hogy Isten végzése által nálunk mindenki szerfelett felbá
torodott. 

Ekkor Michael Weiß úr, aki a városbírói tisztet viselte, feljött és megnézte, hogyan táboroznak. 
Amint ott áll a lován, a mieink közül többen jönnek és azt mondták: „Bölcsességed kegyeskedjen 
megengedni nekünk, hogy lemenjünk és csatározzunk az ellenséggel, hátha tudunk szerezni vala
mit, mert szegény emberek vagyunk." Erre azt válaszolja a bíró: „A ti dolgotok, megpróbálhatjá
tok!" Ezek egészen a mezőig mentek, olykor-olykor elbújtak az árkokban. Tehát figyeltek a törö
kökre. Mikor kicsit közelebb értek a mieink, lelőtték őket a lóról és kifosztották őket, a lovakat 
elvették, néhánynak a fejét is levágták, egyet pedig élve elfogtak. Szép zsákmánnyal tértek tehát 
vissza, az elfogott törököt pedig átadták a bírónak. A bíró örült az elfogott töröknek, mert tudta, 
mit akar csinálni vele. Megparancsolta tehát, hogy a foglyot tartsák fogva a városban, azzal az uta
sítással, hogy adjanak neki elegendő ételt és italt. 

A pattantyúsok megkérdezték a bírót, hogy tüzeljenek-e az ellenségre. A bíró erre azt felelte: 
várjanak, amíg az összes sátrat felállítják; „és minden ágyút irányítsatok a legjobb sátrakra, aztán 
süssétek el!" Az ellenség egészen biztos volt szándékában; de ellátták a bajukat, úgyhogy távolabb 
kellett felállítaniuk a tábort, tudniillik a papírmalomnál. Erre a bíró kiállította az őrséget és min
dent meghagyott és megparancsolta: „Ha az óvárosban a tüz valahol elalszik, akkor néhányan sza
ladjanak le és gyújtsanak fel mindent, hogy leégjen, hogy az ellenséget jobban lehessen látni." 

Majd ismét a városba lovagolt, maga elé hívatta az elfogott törököt és azt kérdezte tőle: ki ő? A 
török erre azt feleli: ő egy úr szolgája. Tovább kérdezik: hogy hívják a fővezért, a pasát? A török 
megmondta,44 a bíró feljegyezte. Tovább kérdezi a bíró: „Miért jön a pasátok a ti császári felségtek 
írása vagy felhatalmazása nélkül és ostromol meg minket? Ebből jól látom, hogy a ti császári 
felségtek erről semmit sem tud. Tud olyan helyet4 a világon, ahol elbújhat a ti császári felségtek 
elől emiatt a helytelen cselekedet miatt?" Erre azt feleli a török: „En minderről semmit sem tudok. 
Közöttünk, egyszerű törökök között csak azt mondják: ez a város engedetlen a fejedelemmel 
szemben." Erre azt mondja a bíró: „Imi akarok a pasának. Ezt magának a pasának a kezébe kell 
adnod. Egyél, igyál, amíg a levél elkészül! Élj boldogul és légy nyugodt!" 

Ennek a hímek a török szerfelett megörül. Éjjel kiengedik és a mezőig kísérik. A pasához 
megy a levéllel. A tartalma ez volt: „Ha ügyed ő császári felsége parancsából jogszerű lenne, hogy 
megtámadj minket, akkor miért nem hozol nekünk levelet ő császári felségétől? Jól látjuk, hogy 
pénzzel vesztegettek meg erre és ő császári felsége semmit sem tud erről. Eme téged érintő ok mi
att kénytelenek leszünk megkeresni a császárt. Majd nézd meg, hogyan fogsz számot adni a csá
szárnál!" 

Emiatt a levél miatt a pasa szerfelett megijedt. Másnap öt törököt küld a városba, és a tanács 
egy tagját kéri a táborba. Egy bátor és ékesszóló Gorges Mertten 4 6 nevű embert küldtek ki , aki a 
töröknek annak rendje és módja szerint mindent elmondott: Hogyan vált hitszegővé az ország-

A Fellegvár. 

Georg Nadescher ( t 1639): 1606-1631 között szenátor, de több más fontos tisztséget is betöltött. 

Omer boszniai pasa. 

Ti . a pasa. 

Georgias Martinus: Brassói polgár, tanácsúr és sáfár, 1611 -töl Vledény provisora. 



ban; foglalta el csellel Nagyszebeni; beengedték mint nagyságos fejedelmüket és semmilyen erő
szaktól nem tartottak. „Amint azonban bent volt, lefegyverezte őket, a tanácsot bebörtönözte, a ka
pukba magyarokat állított, aztán kifosztotta a várost, a asszonyokat és a szüzeket megbecstelenítet-
te, a férfiakat - kilencven kivételével, akiket hitvány módon tartott - elűzte. E kegyetlenség 
végrehajtása után idejött Brassóba. De mivel az volt a szándéka, hogy a Havasalföldre megy és 
már sok katonát előre küldött (mert 100 000 embere volt), így nagy aggodalom közepette beenged
tük, katonái nagy dorbézolást csaptak. Néhány nap múlva kivonult Havasalföldre." 

Hogyan tért vissza, hogyan ostromolt meg minket méltatalanul, végül hogyan verte meg a vaj
da és hogy a vajda hogyan hagyta el ismét az országot: mindezt Gorges Mertten hosszasan mesélte 
a pasának, amint fent említettük. Emiatt a pasát félelem fogja el, megígéri Gorges Merttennek: éj
jel elfogatja Báthoryt császári jog szerint. 

Ez alatt az idő alatt Báthory serege kegyetlen módon garázdálkodott itt a Barcaságban, amit 
maguk a törökök is csodálkozással néztek és nagyon szánakoztak rajtunk, szegény németeken. A 
szegény szászvolkányiakat ekkor gyújtották fel erődjükben asszonyostul-gyerekestül és benn ég
tek, néhány keveset kivéve, akik a tűzből nagy nehezen megmenekültek. Akik a magyarok kezére 
kerültek, azokat megölték; akik a törökök kezére kerültek, azok életben maradtak. Más falvakba 
vitték őket és pénzért szabadon bocsátották. E néhány [túlélő] később újra felépítette a falut. 

Báthorynak egy szolga titokban felfedte ezt.48 Az elővárosokban mindent, amit a tüz még meg
kímélt, felgyújttat és leégettet. A városban mindenki megrémül. Azt gondolják, ostromolni fog. 
Minden lakos egész éjjel fegyverben volt az utcákon, bástyákon, tornyokban és a kapukban is. E 
tüsténkedés közben Báthory egész seregével távozott a feketehalmi erdőn át. 

A törökök is megrémülnek Isten végzése által, mert még nem kötöttek igazi szerződést a mi 
urainkkal. Félelemből a Bodzán keresztül távoznak és minden dolgukat hátra hagyják: az élelem
mel teli kocsikat néhány ágyúval és minden tartozékkal. 4 9 Korán reggel, amikor látják és megér
t ik 5 0 , hogy senki sincs a mezőn, mindent behoztak a városba a táborból, és köszönetet mondtak Is
tennek az ostrom alóli csodás megszabadulás miatt. Ez szeptember 21-én történt. 

E lefolyt események után a mi uraink a százak tanácsával egyetemben egyáltalán nem tudták, 
hogy mihez kezdjenek most. Mert a többi német elhagyott minket, brassóiakat. Nem volt segítség 
sem katonával, sem pénzzel, sem tanáccsal. 

Végül elhatározzák, hogy Gorges Mertten urat a német császárhoz, nevezetesen Mátyás csá
szárhoz küldik segítségért. Ezt az utat nagy veszély közepette vállalta a Havasalföldön, Moldván 
és Lengyelországon keresztül. 5 1 

A brassóiak látják, hogy ez az ügy sokáig fog tartani, ezért odabent most kezdtek el csak igazán 
készülődni. Katonákat fogadtak fel, akit csak kaptak, törököket, tatárokat, rácokat, havasalföldie
ket, lovasokat és gyalogosokat. Végül sok német is zsoldjukba állt. Ezek majdnem naponta kiütöt
tek a határba és csatároztak a magyarokai, akik többnyire magyarországi hajdúk voltak. 

Hamarosan...52 

(Fordította Lőkös Péter) 

Ti. Báthory Gábor. 

Ti. hogy a pasa el akarja fogatni. 

A brassóiak valószínűleg ajándékokkal, pénzzel vették rá a pasát a távozásra. 

Ti . a brassóiak. 

Gorges Mertten csak 1613-ban tudott visszajönni Brassóba. 

A kézirat itt megszakad. 



KAS GÉZA 

E S T E R H Á Z Y P Á L N Á D O R K É T T Á B O R I F E L S Z E R E L É S É N E K 
Ö S S Z E H A S O N L Í T Á S A (1683-1684) 

A hódol tság korából jó l ismerjük a végvárak és a védelmi rendszer kialakulását , fel
építését, működését , a végváriak életének eseményeit , a főurak udvarait és szerepüket az 
ország véde lmében . 1 Ismereteink igen széles skálán mutatják be a végek életét, mégis 
eddig nem talá lkoztunk a vitézi élet legtermészetesebb és leggyakoribb eseményének le
írásával, a táborozás részleteivel, azaz a katonák, nemesek, főurak tábori felszerelésével, 
életével a táboron belül . 

Erről e lsősorban a tárgyi emlékek adnak képet: a fennmaradt fegyverek, páncélok, 
menték, valamint a táborozásokat ábrázoló metszetek, festmények. írott forrásoknak 
azonban igencsak szűkében vagyunk, mert a vi tézek nem írták le, hogy milyen ruhában, 
köpennyel , fegyverrel vonultak táborba. Az ilyen je l legű írások körét két részre oszthat
juk: tábori rendtar tások és tábori felszerelés-összeírások. Az előbbiekből több maradt 
fenn, melyekből megismerhet jük a táborok életét, rendszabályait . E rendtar tások azon
ban elsősorban szervezeti és szervezési szempontból adnak képet a vitézi életről, de nem 
mutatják be egy főúr vagy egy közvitéz tábori mindennapjait. 

Tábori felszerelés-összeírások szinte alig találhatók a levéltári iratok között. A fennma
radt néhány dokumentumból azonban első kézből ismerhetjük meg egy-egy főúr által a 
hadjáratra igényelt felszerelést, amelyből képet alkothatunk az arisztokrácia tábori életmód
járól, mindennapi eszközeiről, gazdagságát kifejező vagy kényelmét szolgáló tárgyairól. 

A praktikus és kényelmi szempont mellett, mint minden korban és területen, a társa
dalmi e lvárások is hatással voltak a tábori felszerelésre, hiszen ez által is k i kellett fejez
niük rangjukat, társadalmi helyzetüket , gazdagságukat . Egy-egy táborba szállás során a 
je lenlévő idegen, császári parancsnokok előtt ők képvisel ték az ország vezető rétegét, 
így igen lényeges volt a tábori felszerelés minősége , gazdagsága. 

A tábori felszerelés hibátlansága, tökéletesítése, illetve az arra való törekvés készte
tett egy-egy, a részletekkel is törődő, alapos főurat, hogy embereinek írásban hagyja meg 

1 A téma legújabb irodalma: Pálffy Géza: A török elleni védelmi rendszer szervezetének története a kezde
tektől a 18. század elejéig. Történelmi Szemle, 38. (1996.) 163-217. o.; Uő.: A török elleni védelmi rendszer 
néhány alapkérdése a X V I . század első felében. In: Hagyomány és korszerűség a X V I - X V I I . . században. 
Szerk. Petercsák Tivadar. (Studia Agriensia, 17.) Eger, 1997. 59-74.; Uő.: A magyarországi és délvidéki vég
várrendszer 1576 és 1582. évi jegyzékei. Hadtörténelmi Közlemények, 108. (1995.) 114-186.0.; Uő.: A török
ellenes határvédelmi rendszer fenntartásának költségei a 16. század második felében. In: Végvár és ellátás. 
Szerk. Petercsák Tivadar, Berecz Mátyás. (Studia Agriensia, 22.) Eger, 2001. 183-220. o. - A végvárak életé
ről szólóak közül csak néhány munkát emelek ki: Takáts Sándor: Rajzok a török világból I—III. Budapest, 
1915.; Uő.: A török hódoltság korából I—II. Budapest, 1928.; Uő.: A kalauzok és kémek a török világban. Szá
zadok, 47. (1913.) 265-280., 321-338., 400-418. o.; A végvárak világa. Összeáll. Benda Kálmán. Közremű
ködött Maksay Ferenc, Szakály Ferenc, Csomasz Tóth Kálmán. In: Hogyan éltek elődeink? Fejezetek a magyar 
művelődés történetéből. Szerk. Hanák Péter. Budapest, 1980. 48-72. o.; Szakály Ferenc: Magyar adóztatás a 
török hódoltságban. Budapest, 1981. - A főúri udvarokra legújabban lásd: Magyar udvari rendtartás. - Az or
szág főúri védelmével kapcsolatosan csak néhány munkát emelek ki : Varga J. János: Szervitorok katonai szol
gálata a X V I - X V I I . századi dunántúli nagybirtokon. (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat, 
94.) Budapest, 1981.; N. Kiss István: Nemes katonák és katonaparasztok a Zrínyiek muraközi uradalmában, 
1638-1720. Hadtörténelmi Közlemények, 30. (1983.) 339-355. o. 



az elvinni kívánt felszerelést. E főurak közé tartozott Esterházy Pál nádor is, akinek tá
bori „kelengyéjéről" két fel jegyzés 2 maradt fenn. Az összeírások a visszafoglaló háborúk 
első két évéből , 1683-ból és 1684-ből származnak. A két lajstrom mind tartalmilag, mind 
formailag je lentősen különbözik egymástól , melynek oka a két táborozás eltérő körül
ménye iben keresendő. 

Az 1683. évi török támadás miatt a magyar nemesi insurrectiót és a vármegyei csapa
tokat a V á g és a Rába védelmére rendelték. A nádor, mint az ál talános felkelés vezetője, 
a Vág alsó szakaszán, Semptén 3 szállt táborba, míg a Rába vonal védelmét Bat thyány 
Kristóf és fia I I . Á d á m vezette. Összesen körülbelül 10-12 ezer magyar katona gyűlt 
össze a két táborban, melyből a nádor irányítása alá 5-6 ezer fő tartozott. 4 

Ezzel egy időben a törökök eszéki táborukban fogadták Thököly Imrét, aki már on
nan hódoltató leveleket küldött a dunántúli urakhoz és városokhoz. Az oszmán sereg jú
nius 14-én indult el az eszéki táborból Székesfehérvárra. Rasid effendi szerint az itt tar
tott tanácskozáson megjelentek a Bat thyányak és a Zrínyiek puhato lódzó emberei is, ám 
ekkor még leveleik tanúsága szerint az ellenállásra készülődtek. 5 

Ezalatt a Balaton-felvidéki várak az óriási török túlerő és a császári segítség elmara
dása miatt sorra megad ták magukat. így júniusra szinte az egész királyi Magyarország 
elveszett, melyről így számol be 1683. június 30-án írott je len tésében Esterházy Pál: 
„Felséged Dunán innen már csak Pozsony és Trencsén megyéket s Nyi t rának egy részét 
bírja, a többi veszendőbe ment már régebben, vagy veszendőbe megyén most; rövid na
pok múlva valamennyi végvára töröké lészen. Felséged nemzeti zászlója sehol sem mu
tatkozik; pénz itt nincsen; ez ellenség ereje óráról órára növekedik . . . " 6 

Nem sokkal ezután I . Lipót magához rendelte a nádort, aki e lőbb Pozsonyba, majd 
Bécsbe utazott. A parancsnokságot emiatt Esterházy id. Bercsényi Miklósnak adta át. 7 

Az ura lkodóhoz hűséges nádor távozása, valamint az, hogy a császári hadvezetés kényte
len volt kiüríteni a maradék magyar területeket, a ha lá lveszedelemben lévő országrészt 
meghódolásra kényszer í te t te . 8 Egyedül a nádor nem hódolt be, aki e lőbb a család felleg
várában, Fraknón keresett menedéket , majd mikor azt is ostrom fenyegette, családostul 
Ausztr iába távozot t . 9 Esterházy a következőképpen indokolta a magyarok meghódolását : 
„.. .ennek okai először, hogy nem kaptak zsoldot, amiből megélhet tek volna, másodszor , 
hogy a császári á rmádia Magyarországot a törökök és a rebellisek karmai között hagy
ván, kiment Ausz t r i ába . " 1 0 

2 Az egyik 1683-ból való, kiadta: Thaly 1883. A másik 1684-ből való, kiadta: Bubics 1891. 136. jegyzet, 
375-378. o. Mai levéltári jelzete: MOL P 125. Katonai iratok, 95. k. 9786. sz. 

3 Thaly 1883. 10. o. 
4 Fuchs György: Holdfogyatkozás. A hadügyi forradalom és a törökellenes felszabadító háborúk katonapo

litikai összefüggései. In: Tanulmányok fél évezred magyar történelméből. Szerk. Fejérdi Gergely. Piliscsaba, 
2002. 99. o. 

5 Uo. 101. o. 
6 Idézi: TVagy 1986. 128. o. 
7 Thaly 1883. 19. o.; MOL P 125. Katonai iratok, 97. k. 9977. sz. 
"'Nagy 1986. 360-364. o. 
9 hányi 1991. 115.0. Legújabban az egész kérdéskörre: Varga J. János: Magyarország és Európa 1682 -

1684. (Kézirat, Akadémiai doktori értekezés.) Budapest, 2001. Különösen 166-190. o. Fraknó várával és vé
delmével kapcsolatban: MOL P 125. Katonai iratok, 97. k. 9978. sz. 

1 0 Idézi: Nagy 1986.367. o. 



Az 1683-as táborban tehát Esterházy Pál, mint katonai parancsnok vett részt, azaz a 
hangsúly a funkción volt. A nemesi felkelés hatékony irányításához pedig elsősorban tit
károk, familiárisok kellettek, akik az üzeneteket, parancsokat átadják, sürgetik a nehezen 
mozduló vármegyéket . Emiatt az összeírásban a személyeket pontosabban határozták 
meg, mint a tábori felszerelés többi részét: név szerint ismerjük „uraimékat" , a secreta-
riusokat, az inasokat és az é tekfogókat ," akik ebben a feladatban a nádor „tábori kancel
láriáját" alkották. 

A nádori t isztségnek ebben az esetben tehát a funkcionális oldalán volt a hangsúly, 
ezért a tábori felszerelés tárgyi eszközeit csak röviden, együttesen sorolták fel. Ezen túl
menően a hatékonyságot , mint fő szempontot mutatja még az is, hogy a nádorné , Thö
köly Éva szolgálatában álló népeket nem név szerint, hanem csak t isztségenként említik; 
ez je lz i , hogy személyük csak másodlagos volt a nádor számára, el lentétben a tábori 
szolgálatokat végző familiárisokkal. 

A nádori kíséret teljes létszáma 107 fő volt, melyből a nádori kancellária tagjai 23 főt 
tettek k i . Ezen felül a nádorné kísérete 9 főt számlált, a palotások húszan voltak, míg a 
muzsikusok testülete 26 főre rúgott. A mesteremberek között há rom szakács, két kukta, 
egy szabó, egy szíjártó, egy kovács , két pohárnok, két csatlós valamint egy képíró, azaz 
festő állt a nádor rendelkezésére , valamint a szekerekhez 8-8 kocsis és lovász tartozott. 

Érdekes, hogy az élethalál-harc előtt álló, táborba induló nádor kíséretében, amikor 
mindenki meg volt győződve a török óriási erőfölényéről, jelen volt megfelelő személy
zettel, azaz négy „ f rauz immerre l" 1 2 együtt Esterházy Pál ifjú felesége, Thököly Éva is. A 
forrásokból nem derül k i , hogy a „Nagyságos Asszony" magában a táborban is tar tózko
dott volna, mégis valószínűbbnek tűnik, hogy mindössze elkísérte férjét a táborba, de 
nem maradt ott vele. Az összeírásban pedig csupán azért jelent meg a nádorné kísérete, 
mivel a semptei táborba való utazásban ugyanúgy részt vettek, mint a nádori udvartartás 
többi tagja. 

A felsorolás rövidebb részét „az táborban való szükséges dolgok" teszik k i . Érdekes , 
hogy ezen „dolgok" között több személy is található, így például ferences páter, udvari 
sereg, palotások, rézdobos , német gyalog is. A konkrét felszerelésre térve azt látjuk, 
hogy a nádor egy „magam-szekeréve l , " feltételezhetően hintóval, egy konyhakocsival, 
három társzekérrel és egy tartalék hintóval ment a táborba. Ezek mellett vitt magával 
még hat vezeték lovat is. A használati tárgyakból, melyeket a társzekereken vittek, meg
említi a köntösöket , nyolc sátort, tábori asztalokat, székeket, „spanisi bonf'-ot, ami spa
nyol fal lehet, vasas ágyat, kamara-széket és egy apparamentomos ládát . 1 3 

A nyolc sátor a népes kíséret miatt volt szükséges. Nincs nagy hangsúly azon, hogy 
milyen tábori asztalokat, székeket vigyenek. A ruhatárból is csak a köntösöket emel ték 
k i , mint legfelső ruházatot . 

1 A feladataikról vö.: Magyar udvari rendtartás, 17. o.: „...az útra való küldés renddel fog járni, mind urai-
mékon, étekfogókon, trombitásokon és síposokon s inasokon...", vagyis ök valamennyien teljesítettek levél- és üze
nethordói megbízásokat. Ezért soroltam az étekfogókat is a nádori kíséret irányításban közreműködő tagjai közé. 

1 2 Frauzimmer vagy fraucimer: az úrnőt szolgáló nemesi, vagy legalábbis előkelő származású udvarhöl
gyek. Magyar udvari rendtartás, 39. o. 

13 Thaly 1883. 35. o. Apparamentum: készlet. Az apparamentumos láda tartalma kérdéses, vélhetően ét
készlet lehetett benne. Antonius Bartal: Glossarium mediae et infimae latinitatis Regni Hungáriáé. Budapest, 
1901. I . k. 39. o. 



Az 1683-as török támadás során a már említett okok miatt a magyar főurak közül 
csak a nádor tartott k i mindvégig a Habsburgok oldalán. Az idő azonban őt igazolta: 
Kahlenbergnél a keresztény csapatok tönkreverték a törököket. A csatában a negyven
nyolc éves nádor is részt vett mintegy ezer magyar vitéz é lén , 1 4 s az ütközetben meg is 
sebesült: két lőtt sebet kapott. 1 5 A pápai diplomácia erőfeszítéseinek hála, 1684-ben lét
rejött a Szent Liga. Az Udvari Hadi tanács erre az évre Buda visszafoglalását tűzte k i ha
di célul, mely tervet csak Rüdiger Starhemberg ellenzett, mégis , Lotharingiai Károly he
lyetteseként reá maradt a tulajdonképpeni ostrom irányí tása . 1 6 

Az új hadjáratra minden magyar főúr készült, hiszen a táborban való megjelenéssel és 
csapatok küldésével igyekeztek bizonyítani a király iránti hűségüket . Ez a kahlenbergi 
csata után különösen fontos volt, mivel 1683. október l-jén királyi rendeletet adtak k i a 
törökhöz pártol tak birtokainak elkobzására. A rendelet, a háborút folytatni akarók nyo
másának - é lükön Lotharingiai Károllyal és Sobieski Jánossal - , valamint a reálpolit ikai 
megfontolásoknak köszönhetően csak tizenhét napig volt hatályos: az udvar október 18-
án leállította az elkobzásokat , sőt óvadék ellenében a már elkobzott birtokokat is vissza
adták, így az elpártoltak megbünte tése lekerült a napirendről: az 1684. február-márc iusa 
között ülésező „pozsonyi commissio" Lotharingiai Károly vezetésével rendezte ügyüket . 
Ezzel Bécs a kezdődő háború támogatásához akarta megnyerni a magyar rendeket, és 
biztosítani kívánta az ország erőforrásait a hadjára tokhoz. 1 7 

Buda ostromára jú l ius 14-én érkeztek meg a császári csapatok (38 ezer fő), majd né
hány nappal később, 18-án Esterházy Pál nádor vezetésével 8000 magyar is - több, mint 
az 1683. évi táborban - csatlakozott a császári haderőhöz, akiket az Udvari Hadi tanács 
Lotharingiai Károly parancsnoksága alá osztott be. 1 8 A magyar sereg elsősorban várme
gyei csapatokból , végvári katonákból és szabadlegényekből állt. A főurak közül szemé
lyesen is jelen volt Draskovich Miklós országbíró, Bat thyány I I . A d á m , Czobor Ádám, 
Zrínyi Á d á m , Széchy Pé te r . 1 9 

Egy hónappal az ostrom megkezdése után a császári csapatok már je lentős vesztesé
geket szenvedtek, lé tszámuk 21 ezer főre apadt, mégis , segédcsapatok érkezésének kö
szönhetően, folytatták az ostromot. A magyarok nyomorúságos helyzetük, az élelem és a 
zsold e lmaradása miatt, október 10-én elhagyták a tábort és a ki látástalannak tünő ost
romot, míg a császári katonák csupán november 3-án hagytak fel a várv ívássa l . 2 0 

Esterházynak Buda 1684-es os t romához magával vitt poggyászáró l maradt fenn eddig 
kevéssé ismert össze í rás , 2 1 amely jún ius 25-én készült Kismartonban. Ebben azonban, az 
előző évivel el lentétben, a személyek név szerinti összeírása csak a párducbőrősöket , va
lamint az udvari sereget és a hozzájuk tartozó muzsikusokat érintette. A lista, néhány 

1 4 Napló Buda... ostromáról, 10. o. 
1 5 Az Esterházyak családi naplója. Közli: Szilágyi Sándor. Történelmi Tár, 1888. 220. o.; Nagy 1986. 366. o. 
16 Varga J. 1986. 72., 77. o. Lotharingiai Károly elsősorban a török felmentő sereg elleni manővereket irá

nyította. 
17 Iványi 1991. 131. o. és 166. jegyzet, 117. o.; Napló Buda... ostromáról, 813. o. 
18 Nagy 1986. 367. o. Vö.: Bubics 1891. 139. o. és 143. sz. lábjegyzet, 378-379. o. 
19 Varga J. 1986. 77. o. 
20 Varga J. 1986. 79 
2 1 Bubics 1891. 136. jegyzet, 375-378. o. Mai levéltári jelzete: M O L P 125. Katonai iratok, 95. k. 9786. sz. 



mesteremberen kívül, akiket csak mesterségük szerint említett meg, nem foglalkozott 
részletesen a személyzettel , hanem a ruhanemüket , konyhaeszközöket , terí tékeket és 
egyéb szerszámokat vette aprólékosan számba. 

Látható, hogy teljesen más szempont érvényesült ennek az összeírásnak az összeáll í
tásakor, mint egy évvel korábbi párjánál: akkor a nádori udvarnépeken, t i tkárokon volt a 
hangsúly, most ellenben a ruha és a felszerelés minősége , mi lyensége került előtérbe. 
Véletlen lenne ez? Az ok vélhetően a két tábor közötti különbségben keresendő: az előző 
éviben Esterházy viszonylag önálló katonai feladatot látott el, míg most császári szem
pontból „csak" némi segédhad vezetőjeként vett részt az ostromban. Ráadásul a császári 
hadseregben betöltött rangja - főgenerális strázsamester - sem volt túl magas. Tehát az a 
kettősség állt fenn, hogy bár ő viselte a legmagasabb magyar méltóságot , a császári se
regben mindössze egy volt a főtisztek közül, akinél a magyarok közül is többen maga
sabb rangban szolgál tak . 2 2 

A nádor által betöltött szerep változását más források is alátámasztják. Az 1684-es 
ostrom iratai között megmaradt a császári hadvezérek ranglistája, valamint az ostromban 
résztvevő ezredek felsorolása. 2 3 Ezekben hiába keressük Esterházy nevét, illetve a ma
gyar csapatokat. Az egyetlen magyar, aki szerepel a lajstromban a „Veldmarschal l 
Leü thenand" 2 4 rangban szolgáló Pálffy János Káro ly . 2 5 Látható, hogy a császáriak inkább 
csak másodsorban számol tak a magyar csapatokkal, és számukra a magyar főméltóságok 
sem jelentettek semmit, ahogy ezt Esterházy már korábban is keserűen tapasztalta. Tud
j u k azt is, hogy Lotharingiai Károly nem részesítette kü lönösebb megbecsü lésben a ná
dort, s együt tműködésük sem volt zavartalan. 2 6 

Esterházy Pál tehát 1683-ban a Vág menti védelem hatékony irányítását, 1684-ben a 
magyar rendek megfelelő képviseletét tekintette elsődlegesnek, ami érthetővé teszi a két 
lajstrom közötti különbségeket . Buda 1684-es ostromakor ugyanis meg kellett mutatnia, 
hogy bár katonai erejét tekintve nem jelentős a serege, mégis ő az ország első főura, 
legmagasabb méltósága. 

A nádor ezért különös gonddal válogatta össze felszerelését és kíséretét, melynek kö
szönhetően az udvari sereget és a húsz főből álló párducbőrösöket név szerint írták ösz-
sze. Az Esterházy familiárisokból álló alakulat alkothatta a nádor „díszegységét" , ami 
igazán látványossá tehette a nádori különí tmény vonulását , másrészt Esterházy szemé
lyét is óvta. A mesteremberek közül csupán a legfontosabbakat említ i : a szakácsot, kuk
tát, szabót. 

A kísérethez tartoztak a tábori zenészek is. A tábori életben há rom hangszer vált ural
kodóvá: a trombita, a töröksíp és a rézdob, melyeket minden tábori zenekarban használ
tak. A zenekarok létszáma elérhette a huszonkét főt is; ilyen tábori együttessel Thököly 
Imre rendelkezett 1685-ben. 2 7 

2 2 Zachar József előadása. Piliscsaba, Történettudományi Doktori Iskola, Életmód műhely, 2007. május 5. 
23 Röder 1842. 109-111. о. 
2 4 Ma németül: Feldmarschalleutnant. (Altábornagy.) 
25 Röder 1842. 109. о. 
26 Iványi 1991. 119. о. 
27 Bárdos 1990. 124., 459. о. Thököly zenekara azonban nem csak az egyik legnagyobb volt korában, ha-



Az Esterházyaknál a zenészek száma általában hat körül mozgott. 2 8 Pál azonban 
mindkét lajstromában ennél je lentősen többet sorol fel: 1683-ban hat magyar t rombitás , 
négy német t rombitás , három lengyel sípos, két tárogató-sípos, valamint egy-egy cim
balmos és rézdobos alkotta a tábori zenekart. Hozzájuk tartozott még a feltehetően hege
dűn já tszó Hegedűs Géci . Összesen tehát, a nyolc főből álló templomi zenekart leszámít
va, tizennyolc muzsikus kísérte a nádor t . 2 9 1684-ben három magyar t rombitás , három 
német t rombitás , há rom lengyel sípos, két tárogató-sípos, valamint egy rézdobos , össze
sen t izenkét fő alkotta tábori zenekará t . 3 0 

A két zenekar összehasonlí tásakor feltűnő, de logikus, hogy a nádor a tábori életben 
kevésbé bevett hangszereket a „nemzetköz i" táborba nem vitte magával . így kimaradt a 
hegedűs, a cimbalmos, és a kevésbé képzett magyar t rombitások száma is a felére csök
kent. A korban híres és keresett lengyel síposok és német t rombi tások száma az előző 
évihez képest l ényegében 3 1 nem vál tozot t , 3 2 vagyis az 1683-as magyarosabb zenekart a 
következő évben egy, a „nemzetközi e lvárásoknak" megfelelő gárda váltotta fel. 

A tábori felszerelés három nagy csoportra bontható: a tényleges tábori felszerelésre, a 
ruhaneműkre és a szerszámokra. A tábori felszerelés legalapvetőbb darabjai a sátrak, 
amelyek száma már önmagában is je lz i egy-egy főúr gazdagságát . A nádor összesen t i 
zenkét sátrat vitt magáva l , amelyekben négy asztalt, húsz széket helyezett el a különböző 
vezetők fogadására, megvendégelésére . A már nem fiatal nádor kényelmére és egészsé
gének óvására az ágymelegí tő és az ajtóra való posztó szolgált a hidegebb estéken, míg a 
spanyolfal a huzatot szüntette meg. 3 3 A nádor hálófülkéjében állt a vetkőző kis láda és a 
fehérruhás ládácska, valamint a személyes tárgyai közé tar tozó k ö v e s 3 4 Boldogasszony 
kép és apparamentumos láda i s . 3 5 Sátrában tartotta még a tábori élet szempontjából k i 
emelt je lentőségű pénzes bőrös ládát és a patika ládát. 

A nádor ellátásáról és a fogadások során felszolgált ételekről a szakács és a kukta 
gondoskodott. A konyhai felszerelés darabjai imponálóak: négy-négy vas fazék és ser
penyő, két-két nyárs és sütővas, réz borhütő, héber. Az elkészült ételeket tizennyolc 
ólom tálon szolgálták fel és huszonnégy kisebb ezüsttálon fogyasztották. 

Esterházy igen ügyelt a ruhaneműk összeállítására is, hogy mél tóképpen tudja fogad
ni vendégeit . Ruhatárában a korabeli ruházatnak megfelelően sorakoztak a darabok: 
dolmányok, menték, kaftánok. Ebben a korban a dolmány derékig testhezálló, utána ré
zsútos szélű (azaz csákóra vágott) , elől sűrű gombsorral díszített, ál talában combközép ig 
érő felsőruha volt, melyet közvetlenül az ingre vettek. Ujjai szűkek, kezdetben a kézfejet 
is eltakarták, ekkortájt azonban már csak a könyökig értek. A mente és a kartan a dől

ném a legváltozatosabb is: az udvari muzsikusok testületét trombitások, síposok, hegedűsök - sőt cigányhege-
düs is - , dobosok, dudások alkották. Thököly Imre naplói, leveleskönyvei, 90-94. o. 

28 Bárdos 1990. 120-121. o. 
29 Thaly 1883. 34-35. o. 
30 Bubics 1891. 376. o. 
3 1 A német trombitások száma csökkent egy fővel. 
32 Bárdos 1990. 121. o. 
33 Radvánszky 1879. 1. k. 23. o. 
3 4 Nyilvánvalóan drágakővel kirakott. 
3 5 Vö. a 16. jegyzettel! 



mánynál hosszabb felső kabát , melynek két szárnyát a já rás megkönnyí tése érdekében 
felhajtva az övbe gyűrték. A X V I . század közepétől a mentét panyókára vetve is visel
t ék . 3 6 Öl tözékét kiegészítet te a lábbeli, melynek egy különleges darabja a deli csizma; ez 
formáját tekintve átmenetet képez a saru és a csizma közö t t . 3 7 A lábbelik között sorolta 
fel Esterházy a salavarit, noha szoros értelemben véve nem közéjük, hanem a nadrágok
hoz tartozott volna, hiszen a lábszárat védték és díszítették vele. Maga a salavari posztó
ból készült, zsinórral fűzték össze és erősítették a lábszárra . 3 8 

Esterházy ruhái e lsősorban atlaszból, se lyemposztóból és vont arany szövetből ké
szül tek . 3 9 A nádor ruhatárában általában komplett öl tözékeket találunk, azaz a dolmá
nyokhoz megfelelő nadrág is tartozott. Anyaguk szerint két csoportra különíthetők: se
lyemposztó és atlasz dolmányokra . Utóbbiak igen változatos sz ínekben pompáztak : volt 
köztük zöld, fehér, barackvirág selyemposztó, zöld, karmazsin, viola és sárga színű is. 

Kaftánjai között található egy vont arannyal díszített vörös és egy vont ezüsttel ékesí
tett kék darab. Ezek mellett magával vitt még egy csipkés selyem és egy viola kaftánt is. 
A sokféle kaftán a kor j e l l emző magyar viseletéhez tartozott, hiszen a magyar férfi ruhá
zat szinte megegyezett a huszárruhával , ami nagyon hasonlított a török ö l tözékre . 4 0 Men
téből több félét is választott , így egy vörös bársony, egy vörös skar lá t 4 1 és egy barackvi
rág színű selyem mentét . Ezeken túl még két különlegesebb darabot is magával vitt , egy 
„Bálás Deák nevü" - t , 4 2 és egy „zöld bársony varrott, avagy fűzött nyár i " mentét . 

A fentebb ismertetett ruhafélék egymással való kapcsolatáról árulkodik a lajstrom be
osztása, mivel a dolmányt , a mentét és a kaftánt a kiegészí tőkkel - övek, kesztyűk -
együtt, „az köntösök specificatioja" alatt tárgyalja, vagyis a nádor ruhatárában ezek a da
rabok azonos rendeltetést töltöttek be. 

A komplett öl tözékeken kívül csak két darab „király színű", azaz b íborp i ros 4 3 selyem 
nadrágot helyeztetett a ruhásládába. Ruhájához illő övet ezzel ellentétben többet is talál
hatott tábori ruhatárában: volt ott vörös kalár isos , 4 4 vörös bársony csipkés, ezüst, arany 
fonallal varrott, bogláros darab. Esterházy lábbelit is bőségesen vitt magával , összesen t i 
zenegy pár csizmát és egy salavarit. Háromféle csizmát említett meg: deli, új és ó csizmát. 

Esterházy, mint tapasztalt katona, alaposan felkészült az ostrom fáradalmaira, meg
próbáltatásaira, így a hidegre is. Ruhatárában a szép, gazdagon díszített öl tözékek mellett 

3fl Höllrigl, é. n. 360-361., 363. o. 
37 Zsámbéki László: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Szeged, 1937. (Reprint: 1986.) 117. o. 
38 Radvánszky 1879. I . 52-53. o. 
3 9 Az atlasz olyan különleges selyemszövet, melynek sajátossága szerkezetében rejlik: a hosszú fonallebegések 

alatt eltűnnek a másik fonal kötéspontjai, ezáltal szép, fényes felület keletkezik. Endrei 1989. 159. o. A selyem
posztó valójában finom posztó, ami a selyem- (merinói-) juh gyapjából készült, sajtolt posztó. Uo. 235. o. A vont 
arany szövet alapja általában különböző színű, nehéz selyem kelme, amelyben a virágokat és más formákat 
tiszta arany vagy aranyozott ezüst szállal szőtték. A vont ezüst szövet mindössze abban különbözik a vont 
aranytól, hogy esetében ezüst szállal hímezték az alakokat. Radvánszky 1879. I . k. 83. o. 

40Höllrig, é. n. 359. o. 
4 1 A skarlát jó minőségű, többnyire kermessel festett posztó. Endrei 1989. 226. o. 
4 2 Ismeretlen formája a mentének. Radvánszky 1879. 66. o. 
43 Zsámbéki László: Magyar művelődéstörténeti Lexikon. (Tudománytár.) (Reprint.) Szeged, 1986. 238. o. 
4 4 A kaláris, vagy kláris korallból készült piros vagy fehér színű nyaklánc, füzér volt. A magyar nyelv ér

telmező szótára. I I I . к.  Budapest, 1965. 711. о. 



megtalá lhatók a hideg időre való bélelt zubbony, téli háló suba, valamint a bélelt süve
gek pompás darabjai. Utóbbiakból is szép számmal akadtak a ládákban; például „nyusz-
tos kalpag, lengyel bélelt süveg", illetve egyéb téli bélelt süveg. Kesztyűt is vit t magával 
részben a hideg ellen, részben a lovagláshoz. 

E pompás ruhatár gazdagságának érzékeltetéséhez érdemes egy pillantást vetni Thö
köly Imre ruhadarabjaira is. Ez nemcsak azért érdekes, mert teljesen egykorú, hanem 
mert a nádorhoz viszonyítva rangban és vagyonban is hasonló személyről van szó. Saj
nos Thökölynek nem maradt fenn kifejezetten tábori inventáriuma, mégis egy 1684. áp
rilis 18-án végzett kassai összeírás alapul szolgálhat az összehasonl í táshoz . 4 5 Ez az in-
ventár ium ugyanis nem az Orta Madzsar vezetőjének kincstárát rögzítette, hiszen azt 
Munkács várában őrizték, hanem feltehetően „fejedelmi kelengyéjét" , illetve annak egy 
részét tartalmazza. 

Az összeírás szerkezete hasonló a nádoréhoz: köntösök, menték, nyári köntösök, azaz 
dolmányok, valamint külön szerepelnek az övek. A csizmákat , kesztyűket , süvegeket 
nem emel ték k i , hanem elszórtan találhatók a többi ruhanemű között . 

A két listát összevetve megállapíthatjuk, hogy Thököly ruhatára, e lsősorban a köntö
sök, menték, do lmányok tekintetében sokkal vál tozatosabb, és újabb divatú, mint a nádo
ré. Ez mind a színvilágára, mind a ruhadarabok típusára igaz; például köntösökből Thö
kölynek zöld, kláris-, haj-, meggy-, test-,4 6 gyöngy-, viola-, rózsaszínű, valamint rövid, 
ho rvá tos , 4 7 egyes gombszárú darabjai voltak, míg a nádor összesen há rom köntöst vit t 
magával . Hasonló különbségeket találunk a do lmányok és a menték területén is. 

Thökölynek ugyanis tizenegy köntösét, t izenhét mentéjét, t izenhárom nyári köntösét 
sorolja fel az inventár ium, m é g ha ez a felosztás nem is takar merev kategóriákat . Thurzó 
Imrének is fennmaradt egy ruhajegyzéke 1621-ből, melyből kiderül, hogy kilenc téli 
mente, melyek skarlátból, illetve bársonyból , kilenc nyári mente, nyolc do lmány, melyek 
atlaszból és k a m u k á b ó l 4 8 készültek, állt a főúr rende lkezésére . 4 9 A felsőruházat minden 
típusából tehát nyolc-tízféle állt egy-egy gazdagabb korabeli főúr rendelkezésére . Ester
házynak is legalább ennyiféle köntöse, mentéje, do lmánya lehetett, a táborba azonban 
ezek közül vélhetően a legdíszesebbeket , legragyogóbbakat vitte magával . 

Esterházy tábori ruhatára ugyan vál tozatosságban nem, de a ruhadarabok anyagainak 
előkelőségében, f inomságában felvette a versenyt Thököly ruháival . Összehasonl í tva a 
ruhaanyagokat észrevehetjük, hogy a nádor ruhái nemesebb, e lőkelőbb anyagokból ké
szültek: míg neki vont arany és ezüst, valamint atlasz és se lyemposztó ruhái voltak, ad
dig sógorának csak egy-két arannyal, ezüsttel szőtt ruha állt rendelkezésére , többségében 
azonban gránátból , t ab i tbó l , 5 0 illetve angliai posztóból készültek a ruhái. Esterházy tehát 

4 5 Thököly Imre naplói, leveleskönyvei, 209-215. o. 
4 6 Az eredeti szövegben „tet" szerepel, de nyilvánvalóan ez testszínűt jelent. 
4 7 Radvánszky munkájában nem tudta, hogy a Thököly Imre regéci ingóságai között lévő „horvátos nyári 

dolmány" azonos szabású-e az ún. fosztány dolmánnyal vagy esetleg más szabású. A fosztány dolmány hasított 
ujjút jelent. Radvánszky 1879. I . k. 57. o. 

4 8 Kamuka: damaszthoz hasonló, finom szövésű, nehéz selyemkelme. Endrei 1989. 227. o. 
44 J. Újváry Zsuzsanna: Egy kereskedőcsalád metamorfózisa. (A mezőszegedi Szegedi család). In: Óra, 

szablya, nyoszolya. Életmód és anyagi kultúra Magyarországon a 17-18. században. (Társadalom- és művelő
déstörténeti tanulmányok, 9.) Szerk. Zimányi Vera. Budapest, 1994. 44. o. 

5 0 Gránát: értékes, kermessel, utóbb kosenillel festett posztó, a skarlát után jön a rangsorban. Endrei 



viszonylag kevés ruhát vit t magával , mivel ostromba ment, de azok a ruhák kiváló minő
ségű, gazdagságról valló darabok voltak, melyekben még a török pompaszere te tének is 
meg tudott felelni. A két inventárium összevetése alátámasztja, hogy a nádor inkább pro
tokolláris, mint katonai szerepet játszott a császári táborban. 

A nádor tábori felszerelésének harmadik részét a táborveréshez, a tábori élethez szük
séges kü lönböző szerszámok, eszközök alkották, melyeket részletesen felsorolt. Ezek 
között találunk ásót, kapát, csákányt, fürészt, fúrót, kaszát, lakatot stb. Esterházy Pál f i 
gyelt a részletekre, a lajstromba még a kaszakő tokot is belevette. A listát végigböngész
ve világossá válik, hogy miért kellett két társzekér ezen holmik számára , valamint, hogy 
mi minden volt szükséges a tábori élethez. K i gondolta volna például , hogy eleink sze
kéremelőt is vittek magukkal, ami igen fontos volt a korabeli sáros utakon. Mégis e szer
számok szükségesek voltak, hiszen árkokat, gödröket kellett ásni, szénát kellett kaszálni, 
a sátrak helyéről le kellett vágni a növényzetet stb. E felsorolás azt is érthetővé teszi, 
hogy miért vonult egy-egy hadsereg olyan sok szekérből álló szerelvénnyel háborúba. 

* 

Esterházy Pál nádor unikumnak számító, egymást követő két évből fennmaradt tábori 
inventár iuma híven tükrözi a főúr táborban betöltött méltóságát , szerepét. Látható, hogy 
1684-ben népesebb és díszesebb kísérettel vonult Buda os t romához; a felszerelés össze
állításakor aprólékosan felsorolta a ruhanemüket , azok színét, anyagát , díszítését, vala
mint a szerszámokat is gondosan számba vette. A két inventár ium keletkezése között el
telt egy év eseményei , valamint a megváltozott poli t ikai , katonai helyzet hatására a nádor 
szerepe is módosul t : a nemesi felkelés hatékony irányításáról, vagyis a katonai funkció
ról a magyar rendek képviselete, reprezentációja irányába módosul t a nádor szerepe, 
amit az inventár iumok különbségei is alátámasztanak. 

Emellett, hála Esterházy Pál nádor precízségének a Tábori ordinantia és az eszközök
nek specificatioj a alapján képet kapunk egy főúr tábori felszereléséről. Az 1684-ben ké
szített lajstrom különlegessége, hogy benne részletesen felsorolja a nádor a szükséges 
ruhadarabokat, eszközöket , ami a művelődéstör ténet és az életmódtörténet számára is 
igen becses forrássá teszi azt. 

Az 1684-ben készült tábori inventáriumot ugyan 1891-ben, egy lábjegyzet keretében 
kiadták, 5 1 mégis most, mellékletként újra közöljük. Ennek elsődleges oka az, hogy a mű, 
melyben közreadták nehezen hozzáférhető. Másrészt a lajstrom egy része, valószínűleg az 
első lapja (ez két oldalt jelent), ma már a megadott jelzet alatt nem található meg. 5 2 A jegy
zéket az eredetinek ma is meglévő részével összevetve, néhány esetben pontosított olvasat
ban, a modern forrásközlési elvek - Benda Kálmán forrásközlési szabályzata 5 3 - szerint 
közöljük. 

1989. 224. o. Tabit: kora újkori selyemszövet, többnyire arany- vagy ezüstfonállal átszőve. Uo. 163. о 
5 1 Lásd az 5. jegyzetet! 
5 2 A hiányzó lapok valószínűleg még az Országos Levéltárba való kerülésük előtt tűnhettek el, mivel az irat 

összetűzése sértetlen. Az eredeti lajstromot Újváry Zsuzsanna nézte meg, szívességét ezúton is köszönöm. 
Benda Kálmán: A Magyar Országgyűlési Emlékek sorozat 1607-1790 közti részének szerkesztési és for

rásközlési szabályzata. Századok, 108. (1974.) 436-475. o. 



E S T E R H Á Z Y P Á L N Á D O R T Á B O R I F E L S Z E R E L É S E 1 6 8 4 - B Ő L : 

Tábori ordinantia és az eszközöknek specificatioja, 
Anno 1684 die 25 Junii. Kismartonii 

Az udvari sereg lajstroma 

Udvari kapitány Fabiankovics Ferencz úr Személy 5 

Udvari vicehadnagy Bezerédj Adám úr 4 

Zászlótartó Patacsics Boldisar úr 5 

Gróff Nádasdj Thamás úr ő Nagysága 7 

Benyovszkj Mátyás secretarius úr + 4 

Fabiankovics Imre úr - 3 

Deakovics Ferencz úr + 3 

Pomp Ferencz úr 3 

Illésj Sigmond úr 2 

Ányos55 Sándor úr 2 

Bilakovics György úr 3 

Lovászmester Szigethj Sándor úr + 3 

Korlatovics László úr + 3 

Asztalnok Korka Péter úr 3 

Nedeczky Sándor úr 

Hunyady László úr 3 

Antolcsics János úr 5 

Ujvárj Imre úr 2 

Kérj János úr + 3 

Prehlet56 Péter úr 2 

Komáromj Sigmond úr + 2 

Káldy István úr 2 

Bessenyey István úr 2 

Szundj Mihály úr 2 

Hegedűs Gergöly 1 

54 Bubics 1891. 136. jegyzet 375-378. o. M O L P 125. Katonai iratok, 95. k. 9786. sz. A kurzívan szedett 
szövegrész ma már nincs meg. 

5 5 A megmaradt lajstrom szerint Ányos, mivel nagy valószínűséggel a párducbörösök között felsorolt sze
méllyel azonos. 

5 6 A megmaradt lajstrom szerint Preklet, mivel nagy valószínűséggel a párducbőrősök között felsorolt sze
méllyel azonos. 



Magyar muzsikások 

Tárogató Sipos Márton inasostul Személy 2 

Tárogató Sípos Péter l 

Trombitás Péter inasostul 2 

Trombitás Istók 1 

Trombitás Hansli 1 

Rézdobos inasostul 2 

Udvari kovács 1 

Szíjártó 1 

Ezen kívül kegyelmes urunk ő nagyságának vezeték paripái №. 6. 

Azok mellett lévő lovászok №. 6. 

Pers. Equi Boves 

Kegyelmes urunk ö nagysága vezetékje 6 6 

Hintón jön 

Pater uram, Jankovits uram, Haier 4 

Csatlós 2 

Konyha kocsin 

Král, Pásztori, Hantsok, Mandácsko, Borbély, szakács 1, 
kukta 1, pohárnok, szabó 9 

Társzekerek №. 5 

Társzekér sátoroknak, asztaloknak, székeknek való 2 

sátor lészen mindenestül №. 12 

asztal №. 4 

szék №. 20 

Társzekér élésnek való № . 2 

Társzekér ruhának, lóra való szerszámnak és holmi más 
portékának 1 

Minden társzekérben ökör №. 6 30 

Társzekerek mellé rendeltedének tizedes  № . 2, 
palotás № . 18, sátor- és szekérmester №. 2, 
lengyel sípos № . 3, sípos  inas №. 3 28 

Minden hat ökör mellé 2 béres, facit 10 

Sütő és mészáros 2 

Az udvariak paripákon 

Német trombitások lovakon 3 

Magyar musikások dobossal lovakon 



Párducbörösök specificatioja párducbőrösök 

Bezerédi hadnagy uram 1 

Zászlótartó Patacsics uram 1 

Szigeti lovászmester uram 1 

Fabiankovics Imre uram 1 

Korlátovics uram 1 

Hunyadi uram 1 

Nedeczki Sándor uram 1 

Antolcsics uram 1 

Uyvári Ferencz és Imre uram 

Korka uram 1 

Komáromi Sigmond uram 1 

Káldi István uram 1 

Kéri uram 1 

Bessenyei uram 1 

Szundi uram 1 

Gorupp uram 1 

Deszpot uram 1 

Ányos uram 1 

Preklet uram 1 

Az köntösök specificatioja kaftan dolmán nadrág 

Fejér selyemposztó dolmány 1 1 

Zöld selyemposztó dolmány 1 1 

Barockvirág színyü selyemposztó dolmány 1 1 

Atlac 5 7 dolmányok 

Zöld atlac dolmány 1 

Karmasin színyü atlac dolmány, s selyemposztó nadrág 1 1 

Violya színyü atlac dolmány, s selyemposztó nadrág 1 1 

Sárga atlac dolmány tarka 1 

Vont arany kaftányok 

Vörös vont arany kaftány 1 

Kék vont ezüst kaftány 1 

Csipkés selyemposztó kaftány 1 

Violya színyü kaftány 1 

5 7 Atlasz. 



Nadrágok kaftán dolmán nadrág 

király színyü selyemposzto nadrág 2 

Béllett 5 8 söveg 

Nyusztos kalpag №. 4 

Lengyel béllett söveg №. 1 

Téli béllett söveg №. 1 

Kalap №. 1 

Kesztyűk 

Kesztyű №. 2 

Lóra való kesztyű № . 1 

Menték 

Vörös bárson mente 1 

Vörös skarlát mente 1 

Borock virág színyü selyemposztó mente 1 

Bálás Deák nevű mente 1 

Zöld bárson varrott, avagy tűzött nyári mente 1 

Béllett zubbony 1 

Téli háló suba 1 

Övek 

Vörös kalárisos öv №. 1 

Vörös bárson csipkés öv №. 1 

Retezés 5 9 ezüst, arany fonállal 0 №. 1 

Ezüst s arany fonállal varrott61 №. 1 

Vörös kalárisos és bogláros 6 2 №. 1 

Széles ezüst s arany fonállal varrott6 3 №. 1 

Csizmák és deli papucsok 

Deli csizma pár № .  3 

Új csizma pár № .  7 

0 csizma pár №.  1 

Salavárdi pár №.  1 

5 S Bélelt. 
5 9 Szélén csipke díszítés volt. Szamota 1902. 801. o. 
r'° A kiegészítő jelzőket utólag más kéz írta a listára. 
f" Ua. 

"2 Ua. 



Aparamentumos láda №, 1 

Boldogasszony képe köves №. 1 

Ajtóra való posztó № . 1 

Spanis bont 1 

Ágymelegítő 6 5 1 

Társzekerekhez való eszköz 

Hosszú lánc 5 

Kötő lánc 6 

Fejsze 7 

Csákánykapa 5 

Ásó 5 

Kapa 6 

Sínszeg 90 

Sín 2 

Kasza 5 

Sarró 6 6 3 

Kaszakalapács 2 

Kaszakő 5 

Kaszakőtok 3 

Járomszeg 12 

Igához való gus6 7 5 

Fúró 2 

Fürész 1 

Vonyókés I 

Lakat 18 

Ökröknek való kötél 60 

Förhéczre 6 8 való kötél 30 

Istráng 6 9 14 

Iga 

6 4 Spanyolfal. Ezt a tételt maga Esterházy Pál saját kezűleg, utólag írta a listára. Ennek megállapításában 
Újváry Zsuzsanna segített, melyet ezúton is köszönök. 

6 5 Ua. 
6 6 Sarló. 
6 7 Gúzs; szoros kötés a jármon, mellyel a járomfőt a tézslához, azaz a rúdföhöz rögzítették; a nyakszeg he

lyett használták. Gazdálkodás, 960. o. 
Л | < Ismeretlen szó. 
6 4 A járomnál használt kötél. Gazdálkodás, 962. o. és 203. ábra. 



Tesla70 

Szekéremelő 1 

Borhéber 1 

Konyhaeszköz 

Ezüst tál kisebbszerü № . 24 

Ólom tál №. 18 

Nyárs № . 2 

Sütővas №. 2 

Vas fazék № . 4 

Vas serpenyő № . 4 

Réz sraufos71 palack72 № . 2 

Réz borhütő № . 1 

Ládák száma 

Köntösös láda öreg № . 1 

Köntösös láda öreg №. 1 

Pénzes bőrös ládácska № . 1 

Koza 7 3 ládácska № . 3 

Fejér ruhás koza láda № . 1 

Égetett vizes7 4 pincetok,75 kicsiny № . 2 

Fekete kis ládácska № . 1 

Vetkőző kis láda № . 1 

Patika ládácska № . 1 

Rostolis7 6 pincetok № . 1 

Bornak való pincetok №. 3 

7 0 Tézsla, azaz rúdra. Az iga része, azon rúd első része, amely a jármot összeköti a szekérrel. Gazdálkodás, 
960. o. 

7 1 Sráfos. 
7 2 Ettől kezdve a listát Esterházy Pál nádor saját kezűleg írta. 
7 3 Jelentése ismeretlen. 
7 4 Pálinka. 
7 5 Utazáskor pincetokban tárolták az üvegpalackokat. Egy pincetokba 2-4-6 palack fért. Radvánszky 1879. 

I . k. 188.0. 
7 6 Rostélyos, azaz rácsos. Vö. Szamota 1902. 817. o. 
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S Z E M L E 

TORMA BELA GYULA - VESZPRÉMY LASZLO 

E G Y E L F E L E D E T T D I A D A L . A 907. ÉVI P O Z S O N Y I C S A T A . 

(A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára) 

(HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 2009. 254 o.) 

2007 júliusának első napjaiban a magyar 
történelem egy páratlanul fontos eseményére 
emlékeztünk: honfoglaló eleink 1100 éve mér
tek Pozsony közelében megsemmisítő veresé
get a Pannónia visszafoglalására indult keleti 
frank-bajor csapatokra. Bizonyos, hogy ez a 
győzelem nyitotta meg az utat a törzsszövetség 
pannóniai hatalmának megszilárdulásához, s 
hosszabb távon a középkori magyar államiság 
alapjainak megvetéséhez. Manapság talán 
többször használjuk a sorsfordító kifejezést a 
kelleténél, erre az eseményre azonban minden 
szempontból illik. 

Éppen ezért készültek példás együttműkö
désben és összefogásban az egyes történeti 
diszciplínák képviselői, történészek, hadtörté
nészek, régészek és hivatásos katonák az év
fordulóhoz kapcsolódó események méltó meg
ünneplésére. Hazai és külföldi rendezvények, 
szakmai és népszerűsítő publikációk sorával 
igyekeztek jóvátenni az elmúlt évtizedek mél
tatlan mulasztását. A szakmai előkészítés 
2006- ban kezdődött a Hadtörténeti Intézet által 
rendezett kerekasztal-megbeszéléssel. A 2007-
es magyar konferenciák és kiadványok mind 
ebből a megbeszélésből nőttek ki , miként az 
osztrák részvétel szakmai egyeztetése is itt vet
te kezdetét. 

A csatáról Ausztriában, Hainburgban, 
2007- ben nagy, nemzetközi kiállítással emlé
keztek meg (1. Igaz Levente és Sándor Anita 
beszámolóját a hainburgi kiállításról, Hadtör
ténelmi Közlemények 2008. 2. sz., 485-491. o.). 
A kiállításnak megjelent a katalógusa is egy 
reprezentatív tanulmánykötettel, benne Veszp
rémy László tanulmányával (Schicksalsjahr 
907. Die Schlacht bei Pressburg und das früh
mittelalterliche Niederösterreich. Hrsg.: Ro
man Zehetmayer. St. Pölten, Niederösterreichi
sches Landesarchiv, 2007. 99-103. o.), majd a 
csatlakozó nemzetközi konferencián Torma 

Béla ny. ezredes, hadtörténész adta elő a csata 
történetét (ami azóta szintén megjelent: lm 
Schnittpunkt frühmittelalterlicher Kulturen. 
Niederösterreich an der Wende vom 9. zum 
10. Jahrhundert. Die Vorträge des 27. Sympo
siums des Niederösterrechischen Instituts für 
Landeskunde. Hainburg, 3. bis 6. Juli 2007. 
Redaktion: Roman Zehetmayer. Mitteilungen 
des Niederösterreichischen Landesarchivs, 
Vol. 13., St. Pölten, 2008. 169-193. o.). 

Nem kevésbé volt jelentős a 2007 júniusá
ban, Pozsonyban rendezett nemzetközi konfe
rencia (anyaga még nyomdában), valamint az 
MTA Történettudományi Intézete által szerve
zett konferencia 2007 októberében, amelynek 
előadásai a História 2008. évi 2. számában je
lentek meg. Magyarországon meglepően nagy 
visszhangot keltett az évforduló, így számos 
társadalmi megemlékezésre, koszorúzásra is 
sor került, amelyek részben összekapcsolódtak 
az Árpád fejedelem halálának feltételezett évé
re való megemlékezéssel. A Hadtörténeti Inté
zet például 2007. szeptember 20-án a soproni 
Országzászlónál koszorúzott, majd a Széche
nyi palotában tartott a Scarbantia Társasággal 
közös megemlékezést. 

Jelen kötet ennek a nemes igyekezetnek az 
eredménye: az eddigi legteljesebb és legterje
delmesebb, és - a szerzők kutatási módszerei
nek köszönhetően - újszerű, sok szempontot 
felvillantó, bár végkövetkeztetéseikben nem 
szükség szerint mindenben egyező bemutatása 
a 907-es diadalhoz vezető útnak és magának a 
csatának. A kötet célja alapvetően az esemé
nyek hadtörténeti szempontú elemzése volt, s 
nyugodtan állíthatjuk, hogy a hazai középkori 
hadtörténetírásban az itt bemutatott, a nyugati 
kiadványokból ismert, de ott sem túl gyakori 
modellezéshez hasonlóra nem tettek eddig kí
sérletet. A kiadó és a szerkesztők így joggal 
remélhetik, hogy a kötet termékeny szakmai 



diskurzust indíthat el az érintett diszciplínák 
művelői között. A kötet szerzői között mind
azok helyet kaptak, akik a korábbi konferenci
ákon és megemlékezéseken valamilyen formá
ban részt vettek. 

A kötet gerincét Torma Béla korábbi ki
sebb írásait (Felderítő Szemle 5. [2006.] 3. 
138-159. o., Új Honvédségi Szemle 61. [2007.] 
7., 75-86. o. stb.) is összegző, továbbfejlesztő 
nagy ívű, sok szempontú, de ugyanakkor rész
letgazdag alkotja a pozsonyi csatáról, a hadjá
rat előzményeiről, lefolyásáról, és a következ
ményekről. 

A Szerző a magyar hadtörténetírásban szo
katlan vállalkozásba fogott, amikor saját sza
vaival élve „modellezte" a csata lefolyását és 
azt befolyásoló körülményeket. A modellezés 
kifejezés itt egy olyan munkamódszert takar, 
amikor a kutató a hitelesnek tekinthető törté
nelmi tényeket kiegészíti olyan lehetséges ele
mekkel, melyek meglétét tudományos igény
nyel és szigorúsággal bizonyítja. Ehhez Torma 
Béla messzemenőkig felhasználta a történeti 
földrajz, a régészet, fegyvertörténet, eredmé
nyeit, így reális képet alkotott a szembenálló 
haderők létszámáról, az általuk képviselt har
cászatról, fegyverzetükről és az ezekből kö
vetkező lehetőségeikről. 

Az egész müvet áthatja egy nagyon sajátos 
látásmód - a ma már nyugállományú szerző le 
sem tagadhatná, hogy aktív katonaként a Ka
tonai Felderítésnél teljesített szolgálatot. Az ott 
beleivódott szemlélet nagyon pozitívan jelent
kezett hadtörténészi munkásságában. Kerül 
minden valóságtól elrugaszkodott elméletet, 
szigorúan a tényekből indul ki és minden fel
tevését bizonyítani igyekszik. A pozsonyi csa
tát katonaként elemzi és rekonstruálja. Számba 
veszi a katonapolitikai hátteret, a földrajzi 
adottságokat, a korabeli hadszervezeteket és az 
írásos forrásokat. Ezek figyelembevételével 
vázolja a sorsdöntő csatához vezető utat majd 
annak legvalószínűbb lezajlását. Különösen f i 
gyelemre méltó a magyar és bajor hadsereg le
hetséges menetteljesítményének behatárolása, 
melynek eredményeit még arra is felhasználta, 
hogy bizonyítsa azt a feltevését, mely szerint a 
tiszántúli és a felső-tiszai hatalmi központok 
magyar harcosai nem avatkozhattak be a csa
tába, így azt egy önálló pannóniai magyar had
erő vívta meg. A Szerző nem mesél, hanem 
számol, rideg tényeket sorol, mérlegel, majd 
következtet, de ezt mégis igen olvasmányosan 
teszi. Müvének olvasása után nem tudtam sza

badulni egy furcsa benyomástól. Olyan érzé
sem támadt, mintha egy rég volt uralkodó 
számára készült elemző értékelést kaptam vol
na a magyar és bajor haderőről, azok össze
csapásáról és a végkifejlet okairól. Úgy vélem 
ez a mű erőssége is. Pontosan ez a számokra 
épülő, hűvös elemzés teszi érthetővé a korabeli 
hadászatot és harcászatot, megmutatván, hogy 
a hadtörténeti mítoszok mögött mindig ott áll
nak a meghatározó erejű, kérlelhetetlen föld
rajzi-, politikai-, fegyverzeti, és stratégiai té
nyezők, melyeknek pontos felmérése és az 
azokhoz való alkalmazkodás hozza el a győ
zelmet és nem valami csodafegyver vagy „le-
győzhetelen" taktika. Tonna Béla számításaival 
igazolta, hogy a pozsonyi csatában a magyarok 
tökéletesen kihasználták saját eszközeik és 
harcászatuk lehetőségeit, ugyanakkor ellenfe
leiket a számukra legelőnytelenebb harcmódra 
kényszerítették. 

A szerző múltjából következően néha mo
dem, és ezért anakronisztikusán ható tennino-
lógiát használ egy-két helyen pl. „összehangolt 
tűzcsapások" a nyílzáporok szinonimájaként, 
vagy „tüzelőkészítés", „nyílvessző utántöltés" 
de ez inkább csak a szaknyelv alkalmazásának 
nehézségeit mutatja, a dolgozat értékére nincs 
befolyással. A munka jól tagolt, az okfejtések 
követhetők, a szerző már-már kínosan ügyelt 
arra, hogy a harcászattal és a menetteljesít
ménnyel kapcsolatos állításait a legapróléko-
sabban bizonyítsa. Ez teljesen érthető, hiszen 
dolgozatának ez az újat hozó, ezért legértéke
sebb része. A szerző a bajor vereség alapvető 
okát abban látja, hogy nem szerveződhettek 
össze csapásmérő erővé, nem alkalmazhatták a 
döntő csata harceljárását. A magyarok támadá
sa elkülönült, csoportokba szervezett menet
formációikat érte, lehetővé téve részenkénti 
megsemmisítésüket, és a magyarok részéről az 
erőfölény megszerzését. Mindez azért alakul
hatott így, mert nem ismerték a magyarok 
meszszehordó reflexíjaikra alapuló távolharc
taktikáját és az azzal kombinált, színlelt meg-
fütamodás-harcelj árasát. 

A vereséghez hozzájárulhatott - feltételez
ve az északi hadoszlop létét - , hogy a Duna 
két partján felvonuló erők nem rendelkeztek 
folyamatos összeköttetéssel, nem tájékozód
hattak a kialakult helyzetről 

A pozsonyi csata részletes elemzése egy 
sor, a magyar hadüggyel kapcsolatos kérdést 
világít meg, így a korabeli magyar hadszerve
zet mozgásának kérdését. Eredményei szerint, 



s ebben véleménye jól kitapinthatóan eltér Ré
vész Lászlóétól, a csapatok alkalmazási körle
teikbe érkezésének dátumai nem teszik lehet
ségessé egy mozgósított haderő bevetését. 
Számításai szerint a könnyűlovas-véderő al
kalmazásával csak a Kisalföldről és a hozzá 
csatlakozó területekről lehet számolni, a Felső-
Tisza-vidék térségébe helyezhető fejedelmi ka
tonai kíséretnek nem volt lehetősége részt ven
ni a harcokban. További következtetése, hogy 
a magyarok a gyepüelve határfolyóktól nyu
gatra elterülő sávját biztonsági zónának tekin
tették, melynek rendeltetése a terület ellenőr
zésében, idegen mozgások felderítésében és a 
határvédelmi erők riasztásában fogalmazható 
meg. A modellezés eredményei alapján a 
Fischa, mint határfolyó képezte az ellenséges 
támadások megállítását és visszaverését előké
szítő első ellenállási vonalat. Ettől keletre hú
zódott a határőrizeti sáv, melyben a magyar 
könnyűlovasság a látszólagos megfutamodás 
taktikáját ismétlődően alkalmazva lelassította 
az ellenség előnyomulási ütemét, állandó zak
latással veszteségeket okozott, kifárasztotta 
erőit, felmorzsolta erkölcsi tartását, megbon
totta fegyelmét és számára előnyös helyen 
döntő csapást mért rájuk. 

Torma Béla Gyula - Perjés Gézához ha
sonlóan - a háború logikáját a számok tör
vényszerűségeivel igyekszik megértetni az ol
vasóval. Úgy véljük, szándékát siker koronáz
ta, és munkájának további érdeme, hogy olyan 
vizsgálati szempontokat és módszereket muta
tott be, melyek további alkalmazása új ered
ményeket hozhat hadtörténeti írásainkban. 

A könyv tartalmazza Négyesi Lajos (HM 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum) írását, amely 
Torma Béla monográfia-terjedelmű nagy ta
nulmányához kapcsolódóan a honfoglalók tak
tikájáról tesz értékes megfigyeléseket. 

Révész László (Magyar Nemzeti Múzeum) 
közleménye „A pozsonyi csata egyik lehetsé
ges résztvevőjének sírja Karoson" címet viseli. 
A Szerző úgy véli, változatlanul számolni le
het azzal, hogy a X. század első felében a ma
gyar hatalmi központ a Felső-Tisza-vidéken 
volt. Álláspontja szerint a magyar főerők is 
onnan vonultak a nyugati gyepük felől bekö
vetkezett betörés irányába. Feltételezi, hogy a 
harcoknak valóban résztvevője lehetett a ka-
rosi I I . temető 52. sírjában talált előkelő vitéz, 
a fejedelmi kíséret tagja. Erre utalnak méltó-
ságjelvényei (pl. aranyozott ezüstveretes öv, 
ezüst tarsolylemez stb.), valamint a ruházatára 

varrott 12 db Gyermek Lajos korából szárma
zó érem, még ha tudjuk is, hogy az érem meg
szerzése és sírba kerülése közti időviszony egy 
sokat vitatott kérdése a magyar régészetnek. 

Veszprémy László (HM Hadtörténeti Inté
zet és Múzeum) „A csata utóélete a történet
írásban" című írásában áttekinti a csatára vo
natkozó említéseket és véleményeket a közép
kortól napjainkig. Utal arra, hogy a csata histo
riográfiáját számos körülmény egyedülállóvá 
tette a hadtörténelemben: hosszú időszakokra 
gyakorlatilag még a megtörténtét is kétségbe 
vonták, mind Magyarországon, mind német 
nyelvterületen. A historiográfiai problémát 
bonyolította, hogy a X V . század végén alkotó 
magyarországi humanista, az itáliai Antonio 
Bonfini ( f 1502) olvasmányai hihetetlenül szé
les körébe a bajorországi kéziratos források 
nem tartoztak bele, a nyomtatott Aventinust 
(1544) pedig kronológiai okokból még nem 
tudta használni. Aventinus munkáinak jelentő
ségét az adta, hogy gondos és lelkes humanis
taként valóban végzett forrástanulmányokat a 
délnémet kolostori és világi könyvtárakban, 
levéltárakban. Bizonyított, hogy olyan forrá
sok is kezébe kerültek, amelyek - időlegesen -
elvesztek, és csak a X I X - X X . században ke
rültek ismét elő, mint pl. a csata helyéről tudó
sító salzburgi évkönyvek 1921-ben. Egyébként 
Aventinus nagyon helyesen, elsőrangú forrá
sokként az okleveleket, hivatalos iratokat, tör
vényeket, utasításokat, leveleket kezeli, s az 
elbeszélő forrásokat mellékes, kiegészítő for
rásnak tartja. Összességében, ha erős fenntar
tásokkal is, a szerző szerint az aventinusi leírás 
számos elemének hitelt lehet adni. 

A kötetet szerencsés módon forrásszöveg-
gyűjtemény, valamint Tonna Gyula német 
nyelvű konferencia-előadásának utánnyomása 
zárja. Ez utóbbi egyúttal betölti az idegen 
nyelvű rezümé funkcióját is. A fordítások kö
zül kiemeljük Szentbe Gergelynek (Magyar 
Nemzeti Múzeum) a raffelstetteni vámrende
letről (Inquisitio de theloneis raffelstettensis, 
903/904-906.) készített fordítását. A szerző 
már korábban is foglalkozott a témával (Gon
dolatok az Inquisitio de theloneis Raffel
stettensis kapcsán. Világtörténet, 2007. tavasz
nyár, 18-30. o.), s örvendetes, hogy most, elő
ször, itt olvasható a forrás első teljes magyar 
fordítása. A raffelstetteni vámrendelet a X. 
század első éveiben keletkezett, a Közép-
Duna-medence mai bajor és osztrák szakaszá
nak kereskedelmi forgalmát szabályozó intéz-



kedés. Kibocsátásának oka a Karoling Ost
mark előkelőinek panasza volt a területen el
szaporodott illegális vámhelyekre. A doku
mentumjelentőségét növeli, hogy ez az utolsó, 
még a magyar honfoglalás előtti állapotokat 
tükröző forrás, amely a Duna-völgy kereske
delmi forgalmának leírása mellett a térség et
nikai viszonyaihoz és a Karoling Birodalom 
keleti, gazdasági-közigazgatási határának he
lyéhez is adalékokkal szolgál. 

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Fel
derítők Társasága és a Magyar Nemzeti Múze
um által példás együttműködésben összeállított 
kötet jelentősége és tartalma gondosabb nyom
dai tipográfiát érdemelt volna, ám de mindez 
semmit nem von le a mű értékeiből, s bízha
tunk benne, hogy módszertanilag is számotte
vő visszhangot vált ki. 

Toll László 

VÁSÁRY ISTVÁN 

C U M A N S AND T A T A R S 

Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1185-1365 

(Cambridge University Press, 2005. 230 o.) 

Vásáry István számos tudományos publi
kációban (Az Arany Horda [1986], Az Arany 
Horda kancelláriája [1987]) bizonyította, hogy 
az Alduna mentén feltűnt török népek törté
nelmének kiváló ismerője és kutatója. A 2005-
ben, a Cambridge University Press gondozásá
ban megjelent, Cumans and Tatars - Oriental 
Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1185-
1365 című műve szorosan kapcsolódik ez irá
nyú kutatásaihoz. A kötet, mely a sztyeppéi 
népek, elsősorban a kunok és a tatárok X I I -
XIV. századi balkáni jelenlétével, szerepével 
foglalkozik, nem előzmény nélküli. Cuman 
Warriors in the Fight of Byzantium with the 
Latins (In: Acta Orientalia Academiae Scien-
tiarum Hungaricae, 57. [2004.] 3. 263-270.O.) 
című tanulmányában a bolgár birodalom újjá
alapítása után kialakult politikai helyzettel és a 
kunok abban betöltött szerepével foglalkozik. 
Áttekinti Kalojan bolgár cár kun segédcsapa
tok által támogatott hadjáratait, és bizánci 
szerzők (Geórgiosz Akropolitész és Nikétasz 
Khóniatész) szövegeinek segítségével mutatja 
be a kunok jellegzetes, könnyűlovas íjász harc
modorát. A recenzált mű, mely szintén a bi
zánci források rendkívül alapos ismeretén ala
pul, e tanulmány témáját viszi tovább, kiter
jesztve azt térben és időben. 

A kötet bevezetőjében Vásáry röviden 
számba veszi a sztyeppéi félnomád népek és a 
Balkán kapcsolatait a hunoktól a bolgárokon át 

az úzokig és a besenyőkig, majd a Balkán ter
minus definiálására vállalkozik: a X I I - X I V . 
századi Balkánon ő az Aldunától és a Szávától 
délre, valamint a Boszniától, melyet kevert 
nyugati és balkáni identitásúnak vél, keletre és 
délre eső területeket érti. Majd pedig leszögezi 
alapvető célját: a Balkán-félszigeten a X I I . 
század második felében jelen lévő, oda hadjá
ratokat gyakran vezető kunok, majd a bolgár 
birodalmat egy ideig fennhatósága alatt tartó, 
később pedig a Dunától délre kalandozó Arany 
Horda tatárjainak történetét kívánja áttekinte
ni. A szerző meglehetősen röviden tér ki arra, 
hogy a címben szereplő kunokon etnikai cso
portot ért, míg a „tatár" megnevezést alapvető
en politikai értelemben, etnikai jelentésétől 
függetlenül használja, és a tatár fennhatóság 
alatt élőket érti alatta. 

A második fejezet (Cumans and the 
Second Bulgarian Empire, 13-56. о.) a máso
dik bolgár birodalom megalapításának történe
tét dolgozza fel, az eseménytörténet elbeszélé
sén kívül igen nagy hangsúlyt fektetve az új 
bolgár államalakulat megszületésénél bábás
kodó etnikumok azonosítására és szerepük fel
vázolására. Vásáry úgy véli, hogy a Dunától 
délre nagy számban élő vlachok a „kezdeti 
lendülettel és energiával", a kunok a fegyve
rekkel és a harcosokkal, a bolgárok pedig az 
ideológiával, azaz az egykori Bolgár Biroda
lom feltámasztásának gondolatával járultak 



hozzá az új államalakulat létrehozásához. A 
szerző a kötet egyik legérdekesebb részében 
Péter és Aszen, a második bolgár birodalmat 
megalapító testvérpár származásának kérdését 
veszi górcső alá. Három lehetőséget, az 
Aszenidák bolgár, vlach és kun számlázásának 
teóriáját vázolja fel és ezek rövid historiográfi
ai vázlatát is nyújtja. Végül a harmadik, azaz a 
kun származás mellett foglal állást, kikötve, 
hogy a testvérpár valószínűleg beszélte vlach 
alattvalóik nyelvét is, és leszármazottaik ha
mar elbolgárosodtak. Kun eredetük azonban -
érvel Vásáry - megmagyarázza mind a bolgár 
birodalom újjáalapításakor, mind pedig a ké
sőbbi évtizedekben igen aktív kun befolyást 
Bulgáriában, melyről a kötet következő, ese
ménytörténeti jellegű fejezete nyújt igen rész
letes beszámolót Kalojan idejétől a tatár hata
lom balkáni megjelenéséig (Cumans in the 
Balkans before the Tatar Conquest, 57-68. o.) 

A mongol birodalom kitérjeszkedése a 
délorosz sztyeppére és a környező területekre 
vezetett hadjárataik alapvetően változtatták 
meg a térség politikai viszonyait, olyannyira, 
hogy nem csak Bulgária, hanem számos más 
balkáni állam is a tatárok adófizetőjévé vált. A 
tatár hatalom így tehát közvetlenül is megje
lent a félszigeten, és egy jó évszázadig lazább-
szorosabb felügyelete alatt tartotta a térség ál
lamalakulatait. A X I I I . század második felében 
az Arany Horda hatalmi centruma nyugatra te
vődött át, mivel Nogáj ulusza de facto függet
lenné vált a kántól, Nogáj fia pedig a bolgár 
trón megszerzésére is kísérletet tett. 

A X I I I . század folyamán a tatárok részt 
vettek a balkáni államok egymás elleni hábo
rúiban, gyakran mindkét fél oldalán harcolva. 
A bizánci hatalmat helyreállító V I I I . Palaio-
logosz Mihály császár helyesen ismerte fel az 
erőviszonyokat és dinasztikus házasságok ré
vén szövetséget kötött Nogájjal, biztosítva ez
által a tatár segédcsapatok támogatását, és fel
bomlasztva a tatár-bolgár koalíciót, mely nagy 
veszélyt jelentett az újjáalakult bizánci állam
ra. Az Ikónium szultánjának, Izzaddinnak a bi
zánci fogságból történő kiszabadításáért indí
tott, valamint a bolgár és bizánci trón meg
szerzése miatt kitört balkáni háborúkról és a 
tatár hadjáratok lefolyásáról Vásáry részlete
sen beszámol a 4. (The First Period of Tatar 
Influence in the Balkans, 1242-1282, 69-85. 
o.), az 5. (The Heyday of Tatar Influence in 
the Balkans, 1280-1301, 86-98. o.) és a 7. fe
jezetben (Cumans in Byzantine Service after 

the Tatar Conquest, 1242-1333, 114-121. o.), 
ahol a Balkánon, bizánci szolgálatban letele
pedett kun és tatár haderőről is szót ejt. A 8. 
fejezet pedig (The Tatars Fade away from 
Bulgaria and Byzantium, 122-133. o.) az utol
só nagyobb hadjáratokat vizsgálja, melyek a 
XIV. század közepén, a tatár befolyás meg
gyengülésével, majd megszűnésével fokozato
san elmaradtak. 

Vásáry Bulgária és Trákia történetének át
tekintése mellett két nagyobb kitérőt tesz a tá
volabbi területekre is. Ezek közül az első, a 6. 
fejezet (Cumans and Tatars on the Serbian 
Scene, 99-113. о.) a sztyeppéi népek szerbiai 
jelenlétét tekinti át. A szerb trónharcokba az 
alföldi kunok a magyar királyok parancsára, a 
tatárok pedig önállóan is több ízben beavat
koztak - de a szerb uralkodók is számos alka
lommal felhasználták őket görögországi hadjá
rataikhoz. A szerző e fejezetben tér ki legrész
letesebben a kunok és a tatárok mellett a Bal
kánon szintén fontos katonai szerepet játszó 
alánokra, akik - ha az előbbieknél kisebb szám
ban is - a szerb színtéren gyakran képviseltet
ték magukat. 

A 9. fejezet pedig (The Emergence of two 
Romanian Principalities in Cumania, 1330, 
1364, 134—165. o.) az Aldunától északra fekvő 
területek, a sztyeppevidék legnyugatibb nyúl
ványának történetébe vezeti be az olvasót. A 
Duna, a Kárpátok és a Dnyeszter által határolt 
területek, azaz Havasalföld és Moldva ekkor a 
félnomád lovasnépek szálláshelye volt; terüle
tükre a második bolgár birodalom megalapítá
sa után kezdtek el fokozatosan bevándorolni a 
korábban a Dunától délre lakó vlachok. A 
földrajzi behatárolás után a szerző Moldva és 
Havasalföld X I - X I I . századi történetét foglalja 
tömören össze, és utánajár e földrajzilag ko
rántsem egységes terület elnevezéseinek, és a 
korban általánosan használt Cumania és 
Tartaria nevek első felbukkanásainak. 

A tatárjárás után a kun hatalom lehanyat
lott, Moldva és Havasalföld tatár és magyar 
befolyás alá került, ám a kunok továbbélő cso
portjainak továbbra is igen fontos szerep jutott 
a helyi társadalmak megszervezésében. Vásáry 
véleménye szerint épp a kun, illetve a kun 
származású vlach arisztokrácia volt az, amely 
megteremtette a későbbi román vajdaságok 
függetlenedésének feltételeit. A szerző úgy vé
l i , hogy a magyar fennhatóság ellen fellázadt 
havasalföldi vajda, Basarab is kun származású 
volt, nevének eredetét a török bas- (uralkodni, 



kormányozni) szótöböl vezeti le. A moldvai 
vajdaság központja északnyugaton, a Moldva 
folyó völgyében alakult ki. Az I . Lajos magyar 
király fennhatóságát megszüntető, magát vaj
dának nevező moldvai román fejedelem, Bog
dán a későbbi Moldvai Fejedelemség területé
nek körülbelül kétharmadát uralta, a Duna- és 
a Dnyeszter-delta városai még hosszú ideig ta
tár fennhatóság alatt maradtak. 

Vásáry István kötete számos recenzió ihle
tője és heves viták kiindulópontja lett. A kriti
kák közül John W. Barkerét, (Speculum. A Jo
urnal of Medieval Studies, 81. [2006.] 4. 
1270-1271. о.) és Florin Curtáét (The Medi
eval Review, 2006.) ismertetem. E recenziók a 
kötet számos hibájára rámutatnak, de érzésem 
szerint túlzó, igazságtalan véleményeket is tar
talmaznak. Jogosnak érzem Barker és Curta 
megjegyzését, miszerint Vásáry könyve nem 
eléggé logikusan összefűzött, csapongó, és 
nincs egy erős vezérfonal, melyre a szerző fel
fűzhette volna mondanivalóját. A földrajzi be-
határoltság nem világos, hiszen a kötet koránt 
sem csupán a Balkán történetével foglalkozik, 
hanem hosszan kitér az Arany Horda, valamint 
Havasalföld és Moldva történetére is. Horvát
ország és Bosznia területét Vásáry ugyanakkor 
önkényesen kizárja a Balkán terminus jelenté
séből, és ezekről egy szót sem ejt. A mű címe 
láttán pedig („orientál military") az olvasó azt 
várná, hogy a kötet lényegesen nagyobb hang
súlyt fektet a keleti harcmodor hadjáratokon és 
csatákon keresztül történő bemutatására, mint 
valójában. A függeléket, mely a földrajzi ne
vek mutatóját, egy, a balkáni dinasztiák idő
rendjét tartalmazó táblázatot, négy térképet, 
egy tekintélyes bibliográfiát és névmutatót tar
talmaz, Barker enyhe kritikával illeti: a névmu
tató pontatlanságát rója fel a szerzőnek. Florin 
Curta, érzésem szerint, jogosan fakadt ki a kö
tet zárszavában olvasható aktuálpolitikai ki
szólás miatt; a kötet utolsó mondataiban a 
szerző ugyanis elítéli a X I X - X X . századi bal
káni nacionalizmusokat, és megjegyzi: a tér
ségnek el kell döntenie, az európai fejlődés fő
sodrához kíván-e tartozni, vagy saját autokra
tikus tradícióihoz tér vissza. Véleményem sze
rint egy, a jelenkortól időben ilyen távol eső 
témát feldolgozó művet aktuálpolitikai általá
nosságokkal zárni indokolatlan. 

Florin Curta recenziója ugyanakkor mást is 
tartalmaz: románellenes elfogultsággal és ma
gyar nacionalizmussal vádolja Vásáryt, s sze
rinte ez a köteten is igen erősen érződik. Curta 
megjegyzi, hogy Vásáry István tévesen jellem
zi a vlachok életformáját, azok ugyanis nem 
voltak nomád pásztorok; a vlachok és a pász
torkodás azonosítása csak a török hódítás után 
kezdődött, amikor a vlach szó etnikai jelenté
sét már elveszítette. Ugyanakkor - jegyzi meg 
- a magyar kutató abban is téved, hogy a 
vlachok csupán a X I I . század végén kezdtek 
feltűnni a Dunától északra - Curta szerint na
gyobb népmozgásnak ekkoriban semmilyen 
régészeti nyoma nem mutatható ki. A román 
történész fájlalja és a magyar nacionalizmus 
számlájára írja Vásáry azon megjegyzését is, 
miszerint Bogdán vajda hatalma nem hasonlít
ható I . Lajos magyar királyéhoz, még akkor 
sem, ha a román történetírás az előbbiből ro
mán nemzeti hőst faragott. Curta kifogásolja 
azt is, hogy a kötetben számos erdélyi és 
moldvai helységnév magyar megfelelőjét hasz
nálja a szerző. A román tudós szerint Basarab 
nem volt kun, annak ellenére, hogy kun nevet 
viselt, Havasalföld és Moldva területét pedig 
indokolatlanul nevezi „orientaГ-пак, azaz ke
letinek Vásáry. Ez utóbbi kifogása vélemé
nyem szerint alaptalan, hiszen a vizsgált idő
szakban e területek kultúráját inkább török és 
egyéb ázsiai népek (pl. alán töredékek) hatá
rozták meg, még akkor is, ha a vlachok beván
dorlása már megkezdődött. 

Vásáry, bevallottan szokatlan módon, vála
szolt Florin Curta kritikájára, (The Medieval 
Review, 2006.) és visszautasította a „románel-
lenesség" és az előítéletesség vádját, ugyanak
kor azt vetette Curta szemére, hogy a dákoro
mán kontinuitáselméletet vallja magáénak. A 
szerző válaszában sajnos nem tért ki a jogos és 
szakmai kritikák megválaszolására, csupán 
Curta túlzó vádjaira reagált. így a válasz, majd 
a viszontválasz is történelmietlen személyes
kedésbe fulladt, méltatlanul egy olyan könyv
höz, melynek számos hiányossága említhető 
ugyan, de - elsősorban eseménytörténeti szem
pontból - alapos és igen jól hasznosítható 
munka. 

Ötvös Péter 



CSEH VALENTIN 

N Á N D O R F E H É R V Á R O S T R O M A 1456 

(Compactor Könyvkiadó. Keszthely, 2007. 249 o.) 

A fiatal zalaegerszegi történész, Cseh Va
lentin a nándorfehérvári diadal 550. évforduló
ja alkalmából adta ki tudományos-ismeret
terjesztő kötetét Keszthelyen. A szerző Barta 
Gábor: Nándorfehérvár 1456 címmel ellátott, 
1985-ben megjelent könyve után vállalkozik 
ismét a nevezetes ostrom történetének össze
foglalására. Cseh Valentin munkája még 2006-
ban a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar 
írószövetség „Kard és kereszt" irodalmi pályá
zatán elnyerte a Honvéd Vezérkar főnökének 
különdíját. 

A kiadvány - csakúgy, mint Barta Gáboré 
- földrajzi bevezetővel indul. Először a kora
beli Magyar Királyság déli határvidékeit, a 
magyar-oszmán összecsapások frontvonalát 
mutatja be (mellékesen jegyezzük meg, hogy a 
második oldalon található XV. századi török
ellenes végvárrendszer címmel ellátott 1. ábra 
jobban illett volna a török ellenes védelmi 
rendszert bemutató fejezethez). Majd Nán
dorfehérvár és környéke, Zsarnó és Zimony 
vára, a környező folyók stb. kerülnek bemuta
tásra, ami azért is lényeges, hogy a vár területi 
elhelyezkedéséből stratégiailag kiemelkedő 
fontosságát érzékeltesse: a Konstantinápoly-
Buda hadiút csomópontja, a dunai vízi út biz
tosítása. Szintén az első fejezetben kerül tár
gyalásra Nándorfehérvár nevének eredetkérdé
se. A XX. század elején az elnevezés körüli v i 
tákhoz hozzászóló kutatók: Melich János, 
Eckhart Ferenc és Sisic Nándor nézeteit rövi
den közli a szerző. Eckhart Ferenc érvelését 
fogadja el, mely szerint a Nándor szóban egy 
népnevet, a bolgárt találjuk, míg a szláv 
Beograd elnevezés fehérvárat, fehérvárost ta
kar; így Nándorfehérvár nevét Bolgárfehér
várként értelmezhetjük. Az érvelést különö
sebb okfejtés és bizonyítás nélkül tette magáé
vá a szerző. Szintén az első részben ismerhet
jük meg az oszmán csapatok útját Drinápoly és 
Nándorfehérvár között, Bertrandon de la 
Brocquiere kortársnak mondható, 1433-as út
leírása alapján. 

A I I . és I I I . fejezet a török elleni harc és a 
török ellenes védelmi rendszer 1456-ig terjedő 
történetét vázolja. Néhány kisebb hiba ellenére 

a magyar-török harcok menetét jól foglalja 
össze. A kutatás jelenlegi állása szerint Nagy 
Lajos 1375-ben nem a török ellen vezetett had
járatot Havasalföldre, hanem Radu havasalföl
di vajda ellenében, akinek a seregében voltak 
török segédcsapatok is. Az 1396-os nikápolyi 
csatáról írva a jelentős létszámban megjelent 
havasalföldiekről is kellett volna szólni, ha 
már az ütközetben keresztény oldalon részt 
vett szinte összes nációt megemlíttetik. Cseh 
Valentin vázolja a török elleni védelmi rend
szer alakulását: az ütköző államok (Havasal
föld, Bosznia, Szerbia) rendszere az 1420-as 
évek végére már nem tudta teljesíteni a ma
gyar udvar elképzeléseit a török támadások el
len. Ennek természetesen az adott terület bel
politikai helyzete - a török- vagy a magyar
pártiság befolyása erősebb - is oka volt, és így 
bizonytalan „szövetségesekként" viselkedtek. 
Ezért kezdte megerősíteni Luxemburgi Zsig
mond a déli határok védelmét. A déli végek 
irányításában kiemelkedő szerepet játszó Ozo
rai Pipo és Tallóci család esetében pedig Engel 
Pál és Mályusz Elemér kutatási eredményeit 
teszi a nagyobb olvasóközönség számára elér
hetővé az adott fejezet. E helyen Tata várának 
koraújkori ábráját feleslegesnek gondoljuk. A 
I I I . fejezet 1439-től 1455-ig tárgyalja az ese
ményeket, központba állítva Hunyadi János 
alakját. Szintén Engel Pál kutatási eredményeit 
közli Hunyadi kezdeti éveinek kapcsán. Az 
1439-es évvel kapcsolatban megjegyzendő, 
hogy a titeli táborban megbetegedett Habsurg 
Albert nem Bécsben, hanem Neszmélyen halt 
meg. Következik Nándorfehérvár 1440-es ost
romának bemutatása, amelyben a szerző sokat 
támaszkodik Bonfíni kétes információira, va
lamint megoldatlanul hagyja azt a kérdést, 
hogy Tallóci Jován miért is tudta sikeresen vé
delmezni a várat. Természetesen a gyér forrás
anyagból nehéz a török sikertelenségének pon
tos okaira rámutatni, de néhány lehetőséget 
azért fel lehetett volna rajzolni, pl. 1440-ben a 
török ostromtüzérség, ostromtechnika még 
nem állhatott olyan magas színvonalon, mint 
az azt követő évtizedben. Hunyadi törökelle
nes hadjáratait is bemutatja tömören a mü em-



lített része. Szintén Engel Pál eredményeit 
használja fel a szerző a szegedi eskü és váradi 
„hamis" béke történetének leírásában. 

A IV. fejezet Nándorfehérvár építéstörténe
tét, 1456-os felépítését, felszerelését, őrségét 
és ellátását mutatja be. A vár építéstörténetét 
négy szakaszra osztja a szerző, 1404—1456 kö
zött, a Lazarevics István (1404-1427), a 
Tallóci család (1427-1440), valamint az 1456-
ban mindkét nándorfehérvári kapitány, Hu
nyadi János és Újlaki Miklós vezette építkezé
sekre (1440-1456). Kiemelendő a szerző által 
is jogosan említett két barbakán építése az 
utolsó szakaszban, amelyek valóban korszerű 
megoldásnak számítottak akkoriban. A vár öt 
nagyobb egységre tagolódik, melynek részei: 
fellegvár, belső vár, alsóváros, felsőváros, Ví
ziváros. A könyv szól a megerősített falrészek 
elhelyezkedéséről és az úgynevezett „kettős 
falövről", ami a vár déli irányú védelme miatt 
nem elhanyagolható, hiszen ez a rész volt leg
inkább kitéve a támadás veszélyének. A vár le
írásánál kortárs szerzők munkáit is idézi a kö
tet: Giovanni da Tagliocozzo, Bertrand de la 
Brocquiere munkáit, valamint Hunyadi János 
híres győzelmi jelentését, de felhasználja a 
szerb régész, Marko Popovic írásait is. A feje
zetet igényesen elkészített szemléltető ábrák 
színesítik. Nándorfehérvár flottájáról, valamint 
állandó őrségéről Kubinyi András kutatásait is 
megismerheti az olvasó. 

Az V. és V I . fejezet a magyar és az oszmán 
haderőt mutatja be. Szól a magyar hadügy vál
tozásáról a Zsigmond-kor idején: a tűzfegyve
rek megjelenéséről, a gyalogság és a zsoldos
ság egyre nagyobb térhódításáról. A magyar 
haderőt a következő fegyvernemekre osztja: 
gyalogság, könnyűlovasság, nehézlovasság, 
hajóhad (dunai flottilla) és tüzérség. A köny-
nyűlovasság bemutatásakor nemcsak a telek
katonaságról lehetett volna szólni, hanem Lu
xemburgi Zsigmond uralkodása óta a magyar 
hadszervezetben egyre inkább jelen lévő bal
káni eredetű huszárságról is. Hunyadi János 
taktikájában pedig arról, hogy nemcsak a 
szpáhik elüldözésére használta a nehézlovas
ságot, hanem elsősorban a török szárnyakra 
akart csapást mérni, ahol valóban voltak szpá
hik, de bizonyosan nem kizárólag ők alkották 
az adott harci köteléket. Az oszmánok seregét 
a következőképpen bontja részekre a kiad
vány: szpáhik és akindzsik a lovasság keretein 
belül, a gyalogságon belül pedig janicsárok, 
azabok és a szultán testőrsége, valamint a tü

zérség és a flotta. Külön kezeli a szerző a ha
tárvárakban elhelyezett helyőrségeket. Joggal 
utal az oszmán flotta viszonylagos gyengesé
gére a korban, valamint a tüzérség fejlesztésé
re - csak egy példa: Orbán mester esete - , s 
annak 1453-as Konstantinápoly alatti komoly 
teljesítményére a szerző. 

A V I I . fejezet szól a közvetlenül az ostro
mot megelőző egy esztendő történéseiről, a 
magyar és a török fél előkészületeiről. Emlí
tésre kerül,, hogy a magyar készülődés lassú és 
nehézkes volt, annak ellenére, hogy 1455 szep
temberében a raguzaiak már figyelmezették a 
veszélyre a budai udvart. Ma már tudjuk, hogy 
a magyar hadsereget aratásig nem nagyon le
hetett mozgósítani, mint az látható volt 1456-
ban, 1521-ben és 1526-ban is. A magyar had
vezetésnek azzal a problémával is szembe kel
lett nézni, hogy hosszú határszakaszt kellett 
védeni, és a törökök mindig a lehető legtovább 
próbálták valódi célpontját támadásuk elrejte
ni, így érthetőbb Újlaki Miklós csapatainak hi
ánya, mivel a Szerémség védelmét ö látta el. 
Meg kell említeni a I I I . Callixtus által meghir
detett törökellenes keresztes hadjáratot 1455-
ből. A könyv a tudomány eredményeinek tol
mácsolását ebben a kérdésben sem hagyja ki: a 
déli harangszót a pápa még 1456. június 29-én 
rendelte el, az ostrom megkezdése előtt (a tö
rök csapatok csak július 2-án érkeztek meg 
Nándorfehérvár falai alá). 

A könyv az ostrom menetét a V I I I . fejezet
ben taglalja. Külön kiemeli a három nagy üt
közetet: július 14-én a Dunán vívott csatát, a 
21-22-i rohamot, a döntőnek bizonyuló ke
resztes támadást július 22-én. Szól a tévhitről, 
cáfolja is, hogy az elfoglalt török ágyukkal lőt
ték volna az ellenséget a 22-i támadás során. A 
nehéz ostromlövegek bevetése lehetetlen volt, 
ám a kisebb ágyúkkal már elképzelhető, hogy 
tüzeltek. Kérdés, hogy a július 22-i váratlan és 
döntő siker után miért maradt el az ostromlók 
üldözése. A szerző ennek elmaradását Hunyadi 
János személyes döntéseként aposztrofálja, le
hetséges, hogy megtiltotta a további harcokat, 
félve a keresztes csapatok fegyelmezetlenségé
től és vereségétől. A kérdést szempontot is fi
gyelembe véve lehetett volna ábrázolni: a nagy 
veszteségek - főleg a lovasság esetében lénye
ges ez - , a járvány, Hunyadi csapatai és a ke
resztesek közötti ellentétek és a keresztes sereg 
feloszlatása viszonylatában. A várfalak állapota 
is lényeges kérdés, szerzőnk szerint a várat tel
jesen lerombolták az oszmánok ágyúi. Kubinyi 



András vélekedését jelen esetben aktuálisnak 
tartjuk, mely szerint ha létrákon kellett a falak
ra hágniuk az ostromlóknak, akkor nem való
színű, hogy teljesen szétlőtték volna a falakat a 
török ágyúk. A falsérülések mindenesetre va
lóban komolyak lehettek, erre tltal Hunyadi 
János - bizonyosan némileg túlzó - levele is. 
Cseh Valentin részletesen, forrásszövegek se
gítségével mutatja be a harci cselekmények 
menetét. Érdemes néhány szót ejteni Konstan
tin Mihailovicnak, egy volt janicsárnak a visz-
szaemlékezéseiről, mivel az itt szereplő forrás 
a magyar történettudomány részéről még telje
sen nincs kiaknázva. 

Az ostrom után történteket a IX. fejezet 
tárgyalja. Itt esik szó a két győző, Hunyadi Já
nos és Kapisztrán János haláéáról. Hunyadi 
János utolsó pillanatainál is Bonfini inkább 
szép, mint hitelt érdemlő tudósítását helyezi 
előtérbe a mű. A győzelem utáni belpolitikai 
változásokban Ciliéi Ulrik nándorfehérvári 
megölésén és Hunyadi László kivégzésén ke
resztül az olvasót elvezeti egészen a Hunyadi 
Mátyás megválasztását megelőző napokig. 

A kiadvány végén, a historiográfiai áttekin
tésben a szerző a felhasznált forráskiadványo
kat pontosan, a teljesség igényével közli, a 
szakirodalom vonatkozásában azonban csak az 
olvasók számára legfontosabbakat. Meg lehe
tett volna említeni Rázsó Gyula: A lovagkor 
csatái című könyvét, ami a nándorfehérvári 
ostromnak külön fejezetet szánt. A nagyobb 
magyar hadtörténeti szintézisek között is van
nak kimaradt munkák, főleg azok, amelyek kü
lön fejezetként tárgyalják az eseményt (pl. 
Bánlaky Breit József: A magyar nemzet had
történelme, a Liptai Ervin szerkesztette Ma
gyarország hadtörténete két kötetben). A mel
lékletekben többek között rövid életrajzokat 
olvashatunk a korszak összes fontosabb sze
mélyiségéről. A kiadványban 47 ábra találha
tó, melyből tízet maga a szerző készített el. 

A kötetet nyugodtan ajánlhatjuk a nagyobb 
olvasóközönség számára, de a történettudomány 
képviselőinek is, akik újabb összefoglalást kap
nak az 1456-os ostromról, a magyar hadtörténet 
egyik legfényesebb diadaláról. 

Farkas Péter 

GECSÉNYILAJOS 

G A Z D A S Á G , T Á R S A D A L O M , I G A Z G A T Á S 

T a n u l m á n y o k a kora újkor történetéből 

(Györ-Moson—Sopron Megye Győri Levéltára - Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Győr, 2008. 497 o.) 

Elsősorban a kora újkori magyar gazdaság-, 
társadalom- és igazgatástörténet iránt érdeklő
dők figyelmét kelthette fel tavaly megjelent 
tanulmánykötetével Gecsényi Lajos. A szerző 
pályájának legfontosabb állomásai győri le
véltárigazgatói tevékenysége, az Österreichi
sches Staatsarchiv magyar delegátusi tiszte, va
lamint a Magyar Országos Levéltár főigazga
tósága. Ezt a pályaívet tükrözi kötetének fel
építése, amely huszonhat - 1972 és 2003 kö
zött publikált - tanulmányát adja közre megje
lenésük sorrendjében. Bár négy tanulmány 
időköre a középkorra is visszanyúlik, a cik
keknek kivétel nélkül vannak X V I - X V I I . szá
zadi vonatkozásai, így Gecsényi Lajos mun
kásságának talán legjelentősebb szeletéről 

kaphat átfogó képet az olvasó. Bár a címvá
lasztás nem túl szerencsés, a cím ad egyfajta 
tematikus és időrendi eligazítást. De az csak a 
könyvet fellapozva derül ki , hogy tartalmának 
több mint a fele Győr vagy szűkebb-tágabb 
környezetének történetéhez kötődik. így érthe
tővé válik, miért szerepel a címlapon Győrt áb
rázoló metszet és miért Győr a megjelenés he
lye. A tanulmánykötet értékét csak növeli, 
hogy egyik darabja, A Szepesi Kamara vezető 
tisztviselői 1646-1672 között társszerzővel 
megjelent tanulmány, amelynek közlése Gu-
szarova Tatjana hozzájárulásával történt meg. 

A Győr településtörténetéhez kötődő ta
nulmányok sorában található a kötet legrégeb
bi korszakot feldolgozó darabja: Győr közép-



kori helyrajzáról (Adatok és kérdőjelek). A ta
nulmány az 127l-es királyi privilégiumig visz-
szanyúlva mutatja be a város birtokjogi viszo
nyait és helyrajzát. A már itt is megjelenő gaz
daság- és társadalomtörténeti vonatkozásokat a 
későbbi időszakra vonatkozóan részletesen 
dolgozza föl a szerző további győri tanulmá
nyaiban. Különösen érdekes például a Gazda
sági és társadalmi változások Győrött a 16-
17. század fordulóján című írása, amelyben a 
X V I I . század eleji, törököktől visszafoglalt vá
ros újratelepülése kapcsán annak a nemes-
polgár-patriciátusnak a jelentőségére hívja fel 
a figyelmet, amelynek tagjai gazdasági és ro
koni kötődéseik kapcsán egy jól elkülönülő 
vezetőréteget alkottak. Ez a réteg a földesúri 
jogokkal bíró káptalan és a Győr végvárrá ala
kulása miatt megjelenő és egyre nagyobb lét
számú katonaság mellett a harmadik - bár nem 
független - vezető erőt képviselte a városban. 
Tagjaik is nagyrészt a X V I . század végén fel
emelkedett kereskedőcsaládokból kerültek ki: 
a Dallos, Grebechy, Kéthelyi, Torkos családok 
mind e réteget képviselték. A városi vezetés és 
önkormányzat felépítéséről, működéséről és a 
nemes-polgár-patriciátus szerepéről szól a Vá
rosi önkormányzat a XVII. században Győrött 
című tanulmány, amelynek szerves folytatása
ként is értelmezhető a Győr vármegye köz
igazgatása és tisztikara a XVII. században. Eb
ben a cikkben a szerző a Győr városvezetésé
ből a megyei tisztikarba felemelkedettek pá
lyáját is érinti. 

A gazdaságtörténeti vonatkozású cikkek ta
lán egyik legérdekesebb darabja a X V I . század 
közepén működő magyarországi származású 
Ladislaus von Edlasperg császári tanácsos, bé
csi piacfelügyelő esetét bemutató tanulmány, 
Az Edlasperg-ügy (A magyar kereskedők bécsi 
kapcsolatai a 16. század első felében). Edlas-
pergnek tisztjénél fogva az volt a feladata, 
hogy az ebben az évtizedekben a magyar ke
reskedőket sújtó korlátozásokat betartassa. A 
Gecsényi által felgöngyölt szálak azonban ép
pen arra engednek következtetni, hogy a fel
ügyelő és beosztottjai, illetve a magyar keres
kedők között állandó széleskörű összefonódás 
alakult ki, amely sokszor a megvesztegetésen 
alapult. A bécsi vezetés a piacfelügyelő elíté
lése ellenére sem tudta megakadályozni, hogy 
a század második felében az „ajándékozás" 
szokása megmaradjon, ugyanis a magyar állat
felhajtás és marhakivitel az osztrák főváros 
élelmiszerellátásának egyik fo forrását jelen

tette. Ennek a kereskedelmi kapcsolatrend
szemek a megismeréséhez szolgál további 
adalékokkal a Bécs és a hódoltság kereskedel
mi összeköttetései a 16. században (Thököly 
Sebestyén felemelkedésének hátteréhez) című 
tanulmány is, amely egy 1575-ös bécsi kihall
gatási jegyzőkönyvből kiindulva tárja föl Thö
köly Sebestyén pályakezdését. A vállalkozó a 
centrális áruelosztó szerepet betöltő Bécs és a 
hódoltság közötti láncszerű marhakereskede
lemben vett részt. Sikerességének bizonyítéka 
1572-ben szerzett nemesi és 1593-as bárói cí
me, amelyek a korabeli viszonyok kiváló is
meretén alapuló jó alkalmazkodóképességének 
és találékonyságának gyümölcsei. Gecsényi 
Thököly Sebestyént bemutatva a korszak egy 
tipikus figuráját ábrázolja. 

A közigazgatástörténeti témájú tanulmá
nyokatjói reprezentálja a szerzőnek a kötetben 
megjelent legújabb cikke: A döntést előkészítő 
hivatalnoki elit összetételéről. A Magyar Kama
ra vezetői és tanácsosai a 16. században. Ge
csényi Lajos a korszak magyar közigazgatásá
nak legfontosabb szervét bemutatva arra a kö
vetkeztetésre jut, hogy egy sajátos hallgatóla
gos egyezség érvényesült: a kamara tisztvise
lői ugyanis a X V I . század folyamán nemcsak a 
központi akaratot képviselték engedelmesen, 
hanem a magyar rendi érdekeket is. Az egyen
súly egy különleges helyzetben jött létre, és 
számos olyan tényező tette lehetővé fennma
radását, amelyek közül akár egynek a válsága 
is konfliktushoz vezethetett. 

A kötetben, habár a címben kiemelve e té
ma nem szerepel, a korszak jellegéből adódóan 
számos hadtörténeti vonatkozású tanulmány is 
helyet kapott. A Győr erődváros kiépítése a 
16. század második felében eredetileg a szerző 
által kiadott Győr város telek- és házösszeírá
sai, 1564-1602 című kötet bevezetőjeként je
lent meg. A cikk - amelynek egyébként első 
alcíme (A forrás) a tanulmánykötetből kima
radt - a forrásokat ismerteti (öt jegyzéket az 
1564., 1567. és 1602. évekből), és összefoglal
ja Győr erődváros X V I . század végi, X V I I . 
század eleji történetét. A polgári és katonai la
kosság egymás mellett élésének problémája a 
kiindulópontja A végvári harcok taktikája fluo
rok lesvetés Győr alatt 1577-ben) című cikk
nek is. Az esettanulmány Győr katonaságának 
1577 augusztusában elszenvedett veszteségei
ről szól. Az események pontos feltárásán túl 
Gecsényi a sikertelenség okait is számbaveszi 
(a tisztikar felkészületlensége, a hírszerzés és 



felderítés gyengesége, a kivonulás rendezet
lensége, a hadmozdulatok összehangoltságá
nak hiánya). 

Bár a kötet tartalma értékes és sokszínű, 
használhatóságát megnehezítik a szerkesztés 
bizonyos hibái, leginkább a név- és tárgymuta
tók hiánya. így, bár az egy kötetben való ki
adás a tanulmányok elérhetőségét nagyban 
megkönnyíti, az egységes keresést nem teszi 
lehetővé, mivel az olvasó csak a tartalomjegy
zék alapján tájékozódhat. A tájékozódást elő
szó sem könnyíti, talán a szerkesztői utószó is 
jobban betöltené szerepét, ha a kötet élén áll
na. További, a megértést olykor nehezítő hiá
nyosság, hogy a már megjelent tanulmányok 
újraközlésekor nem készültek új ábrák és gra
fikonok, így a régi hibák is megmaradtak, pél
dául a 89. oldalon szereplő Szerecseni Szeghy-
Szarka rokonságot illusztráló leszármazási táb
lában. Inkább esztétikailag zavaró továbbá a 
450. és 451. oldalakon látható kördiagramok 
feliratozása. A kötet tördelése során sem sike
rült mindig a megértést legjobban könnyítő 
megoldásokat választani. A 161-164. oldala

kon található győri városbírói névsorban 
egyes, évszám nélküli neveknél a táblázatszerű 
behúzás hiánya félreértésekre adhat okot. Ösz-
szességében véve elmondható, hogy a szer
kesztő, Katona Csaba elérte célját, amely a kü
lönböző folyóiratokban és kötetekben megje
lent tanulmányok homogén, egységes közlésé
re irányult. Az olvasónak mégis az az érzése, 
hogy egy kicsit gondosabb szerkesztés ered
ményeképpen a kötet sokkal jobban használha
tó lenne. 

Gecsényi Lajos tanulmánykötetében az 
említett nagyobb témákon kívül természetesen 
számos más témakör is felbukkan. Haszonnal 
forgathatják a művelődés-, egyház-, művészet-, 
hely-, család-, mentalitástörténet stb. iránt ér
deklődő olvasók, kutatók is. A tanulmányok 
jól tükrözik a szerző széleskörű forrásisme
retét, amelyre sokéves levéltári kutatásai és 
munkája során tett szert. A forrásokhoz való 
hűség mégsem teszi nehézkessé munkáit, ame
lyeknek olvasására minden érdeklődőt jó szív
vel buzdítok. 

Kádár Zsófia 

CSATÁRY GYÖRGY 

U G O C S A V Á R M E G Y E I I . R Á K Ó C Z I F E R E N C Á L L A M Á B A N 1703-1711 

(PoliPrint - //. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Ungvár-Beregszász, 2008. 280 o.) 

Noha Ugocsa a történeti Magyarország 
egyik legkisebb megyéje volt (csak Turóc 
„előzte meg" néhány négyzetkilométerrel), 
társadalmi szerkezete, a megyei apparátus mű
ködése megegyezett a jóval nagyobb megyé
kével. Csatáry György könyvének bemutatását 
tehát kezdhetjük azzal, hogy Ugocsa megye a 
függetlenségi háború szinte valamennyi gazda
sági, társadalmi és politikai, hadszervezési 
gondjára, eredményeire és kudarcára számta
lan országos érvényű példát nyújt. A szerző el
ismerésre méltó szorgalommal és gondosság
gal gyűjtötte össze a megye történetéről eddig 
megjelent szórványos és töredékes adatokat, 
többnyire kisebb forrásközlő publikációkat, új
ságcikkeket. De kötetét nemcsak ezekre ala
pozta, hanem elsőként dolgozta fel a megye 
teljes levéltári anyagát is, amelyet a Kárpátal

jai Állami Levéltár beregszászi részlege őriz, 
ahol korábban levéltárosként ő maga is dolgo
zott, így Csatáry György munkája tudomány
történeti szempontból is számottevő állomás, 
mert az első monográfia a megye Rákóczi-kori 
történetéről. Ugyanakkor másfél évszázados 
hagyomány folytatója is, hiszen előtte többen 
- Lehoczky Tivadar, Hodinka Antal, Váradi-
Sternberg János - is foglalkoztak ezzel a kor
szakkal, monográfia megalkotásáig azonban 
nem jutottak el. 

A Rákóczi-szabadságharccal foglalkozó 
hazai történeti munkák zöme elsősorban az or
szágos vagy nemzetközi jelentőségű esemé
nyekkel (országgyűlések, csaták, béketárgya
lások, diplomáciai kapcsolatok), vagy Rákóczi 
személyével és tevékenységével, elméleti és 
irodalmi munkásságával foglalkoznak, s ez bi-



zony háttérben hagyta azt a már-már önpusztí
tó teherviselést, amelyet az egész társadalom, 
de elsősorban a parasztság teljesíteni kénysze
rült. A valóság, a hétköznapok kemény és 
megnyomorító realitásának bemutatása valójá
ban csak megyei szinten lehetséges. A közpon
ti hivatalokban (fejedelmi kancellária, Com-
missariarus, Gazdasági Tanács, Szenátus) fenn
maradt számadatok, kimutatások ellenőrizhe
tetlenül pontatlanok, hiányosak, gyakran in
kább a tervezgetéseket tartalmazzák. Ugocsa 
területén és körzetében Ungvár és Szatmár ka
pitulációja után nem folytak katonai müvele
tek, a békés termelőmunkának a feltételei tehát 
adottak voltak. Persze, a függetlenségi háború 
bázisterületéhez tartozván, teljes mértékben 
viselnie kellett (és viselte is) a háború növekvő 
terheit. Egyrészt számottevő várak álltak itt 
(Munkács, Ungvár, Huszt, Ecsed) a Rákóczi-
és Bercsényi-birtokokkal, másrészt fontos út
vonalak vezettek át rajta Erdély, Kassa, Len
gyelország, a Partium, Debrecen és Nagyvárad 
felé. A Tisza pedig a máramarosi só szállításá
nak legfontosabb útvonala volt a tokaji elosz
tóhelyhez. 

Ugyanakkor Ugocsa bázisa volt azoknak a 
harcias és radikálisabb paraszti követeléseknek 
is, amelyek nemcsak a függetlenség politikai 
célját fogadták el, hanem a belső társadalmi 
struktúrán is változást akartak, például a haj
dúszabadság elnyerésével. 

A megyétől követelt szolgáltatások rendkí
vül sokrétűek és véget nem érőek voltak, első
sorban a parasztságot terhelték, de a nemesség 
is érintve volt. A központi kivetések elvben az 
adóporták számán (Ugocsa: 26), 1707 után pe
dig az ún. dikaszámon alapultak. Valójában 
azoban a megye tényleges megterhelését a 
hadsereg mindenkori igényei határozták meg. 
A követelések formái nagyjából a következő 
főbb csoportokra oszthatók: katonák kiállítása 
teljes felszereléssel; élelem és abrak a hadse
regnek, a várak és az átvonuló katonák ellátá
sa; a legkülönbözőbb véget nem érő szállítási 
és gyalogszeres munkák; Szatmár várának le
bontása, Ecsed építése, Munkács javítása; az 
erdélyi menekültek befogadása és ellátása. 

Ugocsa nemességének a porták száma 
alapján 52 lovast személyesen, vagy zsoldost 
fogadva, a parasztságnak 112 ún. portális gya
logot állítva kellett a hadseregbe küldeni, 
egyenruhával, fegyverrel ellátni, fizetni és 
élelmezni. (Egy lovas kiállítása 100 forintba 
került.) A megyék persze ütőképes egységek 

kiállítására alkalmatlanok voltak: az embereket 
sem kiképezni, sem fegyverrel és egyenruhá
val ellátni nem voltak (nem lehettek) képesek. 
Egy 1706-ból való kimutatás szerint az ugo-
csai lovas nemeseknek van (katonai célra nyil
ván alkalmatlan) puskájuk és kardjuk, a gyalog 
nemesek fele már csak „botos, baltás, fejszés, 
kaszás, vasvillás." A portális hajdúk fegyver
zete minden bizonnyal még silányabb volt. 
Magas volt a szökések száma, a felső hivata
loktól és a hadseregtől záporoztak a szökevé
nyek összefogdosását sürgető (eredménytelen) 
parancsok. Az elesetteket, és a (gyakran fegy
verüket és lovukat eladó) szökevényeket a me
gyének pótolnia kellett, ami újabb költségek
kel járt. Ez a hadseregszervezési módszer 
eredménytelen volt, ugyanakkor országos mé
retekben hatalmas pazarlást jelentett. Ugocsa 
példája is bizonyítja Bercsényi Miklós kijelen
tését: nekünk 10 ezred kerül ugyanannyiba, 
mint a császárnak 25. 

A szolgáltatások legnagyobb volumenét 
tennészetesen a hadak élelmezése tette ki (ga
bona, kenyér, liszt, ital, vágómarha, abrak, 
széna), valamint szekerek, munkások kiállítá
sa. A közreadott regeszták szerint a követelé
sek kiszámíthatatlanul, rendszertelenül, össze
hangolatlanul, de egymást érve érkeztek Rákó
czitól, Bercsényitől, Károlyi Sándortól, Vay 
Ádámtól, a hadbiztosoktól, a tábornokoktól, a 
várparancsnokoktól és más katonai vezetőktől. 
Az igények összevisszasága és a hadtápszer
vezet fogyatékosságai miatt sohasem lehetett 
tudni, hogy a megye teljesítette-e már a törvé
nyesen előírtakat, mert a commissáriusok ál
landóan azt mutatták ki, hogy hátralékban van. 
Ha azonban kezünkbe veszünk egy másfajta 
kimutatást, amely az átvonuló, vezényelt vagy 
kóborló, lappangó katonák által a megye falva-
itól főleg élelmezésre és ivásra 1705. január 1. 
- április 10. között (tehát egyetlen negyedév 
alatt) „igénybe vett" mennyiségeket tartalmaz
za, egészen más következtetésre jutunk. A ki
mutatás a fejedelem utasítására készült és hét 
oldalon sorolja fel, hogy a hadak mennyivel 
csökkentették a lakosság tartalékait, sőt he
lyenként még készpénzt is kikényszerítettek. A 
katonák készpénzszedése egyébként kezdettől 
fogva gyakorlat volt, Ugocsában pl. már 1703-
ban Kis Albert által. Akárhogy is számoljuk, 
úgy tűnik, hogy a parasztság termelésének 
egyre nagyobb részét, a központilag előírtnak 
többszörösét volt kénytelen a hadsereg részére 
átengedni. Ehhez járult, különösen a háború 



utolsó éveiben, hogy a kivetéseket katonai 
karhatalommal hajtották be, ami sok esetben a 
lakosság elszökését, a falvak üresen hagyását 
vonta maga után. Mindez természetesen akadá
lyozta a további tennelőmunkát, élelmiszerhi
ányt s a felkelés utolsó éveiben helyenként 
éhinséget idézve elő, megalapozva a pestis el
terjedésének feltételeit. 

Egy jellegzetes példa a hazai pénz-árufor
galom alacsony szintjére és a konföderáció 
hadtápszervezete munkájának fogyatékosságá
ra: 1708 februárjában gabonát és abrakot akar
tak Ugocsával a rimaszombati (!) magazi-
numba - ráadásul téli időben - szállíttatni. Vé
gül Keczer Sándor kerületi hadbiztos javasolta, 
hogy küldjenek egy embert pénzzel oda, aki a 
város környékén megvásárolhatja a szükséges 
mennyiséget. 

Földrajzi fekvése következtében Ugocsá-
nak éveken át sok gondot okozott Szatmár vá
ra. Előbb 1703-1704-ben az ostromló hadak 
ellátásában való részvétel, majd a kapituláció 
után a vár lebontása és párhuzamosan Ecsed 
megerősítése (1705-1706). Rákóczinak ez a 
döntése nem volt szerencsés és katonailag in
dokolható, a körzet lakosságára, így Ugocsára 
is éveken át nagy terheket rótt, egy időben pl. 
a megyéből 300 gyalogszeres dolgozott a bon
táson. De még 1710 tavaszán is 600 fejszés-
kapás embert kellett kiállítani erre a célra. 
Egyidejűleg folyt Ecsed építése és Munkács 
rekonstrukciója is, ahová nemcsak munkáso
kat, élelmet, hanem építési anyagot is kellett 
biztosítani. Nem kis tételekről volt szó: 1707 
áprilisában a megyének Ecsedhez 1000 szál 
négyölnyi (8 m) hosszú, emberderéknál vasta
gabb gerendát kellett készíteni, valamint 12 
szekeret állítani. 

Ugyancsak szembesült Ugocsa megye la
kossága is a függetlenségi háború egy sajátos 
gondjával: a császáriak elől elmenekült szemé
lyek befogadásával és ellátásával. Ugyanis 
minthogy ez a háború lényegében polgárhábo
rú is volt, amelyben nemcsak két hadsereg állt 
szemben és harcolt egymással, hanem két poli
tikai irányzat is, ezért a konföderáció vezetése 
(nyilván Rákóczi intranzigens felfogása követ
keztében), megkövetelte, hogy a lakosság ne 
várja be a császári csapatokat, mert ezt politi
kai állásfoglalásnak, azaz hazaárulásnak tartja. 
Ez főleg a nemességre és a katonáskodókra 
vonatkozott, valamint a nagyobb településekre. 
Erdélyből kétszer érkezett ilyen menekülthul
lám: 1706-ban és 1708-ban, amikor tízezernél 

is több exuláns árasztotta el a felső Tiszavidék 
megyéit, s közülük bőven jutott Ugocsának is. 
1709-ben pedig nyugat felől is érkeztek ottho
nukat elhagyók. A menekültek legtöbbször 
egész családnépükkel, szolgaszemélyzettel, 
gyakran többszázas állatállománnyal érkeztek, 
s a helyi lakosoknak kellett eltartani őket, szál
lást is biztosítva nekik. Ez nem csak jelentős 
többletterhet jelentett, hanem a helyzetből 
szükségszerűen keletkező állandó személyi 
konfliktusokat is. Sok volt a visszaélés, pazar
lás, sokan jogcím nélkül igényeltek ellátást. 
Jellemző Károlyi Sándor 1707. februári utasí
tása: annak az ezrednek a katonából, akiknek 
feleségeit, gyerekeit és cselédségét Ugocsa 
megyében helyezte el, alig van 200 ember a 
hadban, pedig hétszáznak kellene lenni. Felha
talmazta a megyét, hogy a szökevényeket és 
házuk népét kergesse ki a megyéből, s eddigi 
fogyasztásukat is fizettesse meg velük. 

Csatáry György könyve két nagy részből 
áll: az elsőben témáját dolgozza fel, a máso
dikban több száz dokumentum kivonatát adja 
közre, de számos eddig kiadatlan iratot, leve
let, rendeletet teljes terjedelmében is közöl. Az 
első rész az érdeklődő olvasónak is szól, a má
sodik inkább a témával foglalkozó szakembe
reknek nyújt segítséget. 

Kár, hogy a szövegben több kisebb-nagyobb 
hiba, főleg szótévesztés van, amit gondosabb 
átnézéssel bizonyára el lehetett volna kerülni. 
Néhány példa: 25. o.: „aktuális támadók" = min
denkori támadók; 66. o.: „déli csizma" = deli 
csizma; 204. o.: „patifícatio" = pacifícatio; 110. 
sz. regeszta: „portai lovas és gyalog" = portális 
lovas és gyalogos; 224. sz. regeszta: „Kőrössy 
gyűlés" = nem értelmezhető; 731. sz. jegyzet: 
„hajdúkívánság" = hajdúkiváltság; stb. A 156. 
oldalon a Resolutio első pontja nyilván tördelési 
hibából értelmetlen. 

Az egyébként nagyon hasznos és terjedel
mes bibliográfiához megjegyzendő, hogy Teleki 
Mihály naplójának a szabadságharcra vonatko
zó részei 1960-ban majdnem teljességükben 
megjelentek; a szerző csak a kéziratot idézi. A 
24. sz. jegyzetben említett „Leiekács 1938." 
utalás a bibliográfiában nincs feloldva, ugyanez 
áll a 31. sz. jegyzetben olvasható „Fényes 
1939." adatra. (Ez valószínűleg azonos a „Fé
nyes 1838." rövidítéssel.) A 341. sz. jegyzetben 
szereplő „Molnár-Somogyi 1966." feloldása 
sem szerepel az irodalomjegyzékben. 

Közgondolkodásunk, de még történetírá
sunk is nemzeti múltunk kiemelkedő, önálló, 



zárt fejezetének tartja a Rákóczi-szabad
ságharcot, amelyhez - különösen az egyszerű
sítő köztudatban - csak pozitív képzetek ta
padnak. Az sem véletlen, hogy ezt a lényegé
ben rendi függetlenségi felkelést történetírá
sunk és közvéleményünk „szabadságharcnak" 
nevezi, igaz, csak jó másfél évszázaddal ké
sőbbtől, az 1867. évi kiegyezéstől, főleg Thaly 
Kálmán munkássága következtében. Ez a k i 
tüntető jelző az 1848-1849-es polgári forrada
lom és függetlenségi háború szintjére emeli a 
felkelést, holott a kettő között lényegi különb
ség van. Az 1526-1918 közötti századok érté
kelésében múltszemléletünk (és történetírá
sunk is) az abszolutizált függetlenséget tartja a 
leglényegesebbnek. A reális értékelés, amely a 
történelmet folyamatnak tartja és értékeli, Rá
kóczi felkelését is egy folyamat részének, lezá
ró fejezetének tekinti. Ha Zrínyi Miklós a 
X V I I . századot a magyar romlás századának 
tartotta, akkor ez a „szabadságharc" valójában 
ennek a romboló periódusnak az utolsó, az or
szág további romlását, a lakosság, és benne a 
magyarság megfogyását folytató, de egyben 
lezáró fejezete volt. Csatáry György könyve 
ennek a folyamatnak, és nemcsak Ugocsa me
gye története egy szakaszának bemutatása. A 

szatmári kiegyezéssel a romlás, a polgárháború 
befejeződött, a Magyar Királyság a Habsbur
gok vezette Dunai Monarchia része maradt. De 
hogy abban milyen pozíciót tud és akar elfog
lalni, kivívni magának, az nagyrészt lényegé
ben a magyar rendi vezetőrétegen múlott. 
Szatmár lehetőséget adott mind a rendi-nemesi 
konzervativizmus megerősödéséhez, mind egy 
felfelé ívelő folyamat alapjainak lerakásához. 

Végezetül, de nem utolsósorban Csatáry 
György könyvét szakmai jelentősége mellett 
úgy is értékelem, mint a kárpátaljai magyar et
nikai közösség körében folyó (még szerénynek 
tűnő) történelemfeltáró és múltmegőrző tevé
kenység kiemelkedő eredményét. Kárpátalja 
magyarságának történeti tudatában a Rákóczi
szabadságharc emléke fontos helyet foglal el, 
persze sok illúzióval és téves nézettel együtt. 
Csatáry György munkája ezt az eseményt tel
jességében, sokoldalúan ábrázolja s az illúzi
ókkal szemben a realitás talajára helyezve, az 
ellentmondásokat, hibákat, sötétebb tényeket 
sem mellőzve mutatja be. A reális nemzeti ön
ismeret alapja ugyanis a múlt illúzióktól és mí
toszoktól mentes valóságos ismerete. 

Wúnkúti Imre] 

CSATÁRY GYÖRGY 

U N G M E G Y E I K Ö Z G Y Ű L É S E K 
A N N O 1700-1706 

(Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár, 2008. 181 o.) 

A Rákóczi-szabadságharc időszaka iránt 
érdeklődők minden bizonnyal nagy remények
kel vesznek kézbe egy ilyen című könyvet. A 
felfokozott várakozás érthető. E vármegyének 
nemcsak főispánja volt Bercsényi Miklós, ha
nem legnagyobb birtokosa is. Ungvári és a 
hozzátartozó uradalmat mondhatta magáénak. 
Szeretett vadászni ezen a tájon. E kedvenc idő
töltése hozta össze egy még szenvedélyesebb 
vadásszal, az éppen Munkácson tartózkodó 
Rákóczi Ferenccel. (Az ismeretségből barátság 
lett. Bercsényi vitte meg a hírt a szervezkedő 
nemeseknek: Rákóczinál „a német ruha alatt 
magyar és valóban hazafiúi szív dobog.") Bi

zalmas beszélgetéseik során terveket szőttek 
az ország függetlenségének visszaszerzésére. 
Külföldről vártak segítséget, s ezzel összhang
ban az összeesküvők Ungvár és Munkács el
foglalását - mindkét várban császári helyőrség 
volt - tűzték ki célul. 

Pár évvel később, 1703 tavaszán újra fel
bukkant Ungvár neve. A magyar főurak meg
változott körülmények között, a lengyelországi 
emigrációban sem adták fel terveiket. Bár je
lentős segítséget végül nem kaptak, úgy hatá
roztak, hogy Rákóczi Munkács elfoglalására 
indul a tiszaháti felkelőkkel, Bercsényi pedig a 
francia segélypénzen Lengyelországban tobor-



zott csekélyke haddal Ungvár ellen vonul. 
Azonban Munkács megszerzése Rákóczinak 
nem sikerült, a Montecuccoli-vértesezred elöl 
kénytelen volt a lengyel határig hátrálni. így az
tán módosult a terv: Bercsényi Zavadkán csat
lakozott Rákóczihoz, s a várakat maguk mögött 
hagyva indultak el a Tiszántúl hódoltatására. 
Ungvár és Munkács blokád alá vétele, kapitulá
cióra kényszerítése a helyi erőkre maradt. 

Nagy reményekkel lapoz bele egy ilyen 
könyvbe - melynek műfaja, mint az a belső 
címlapon olvasható, forrásközlés - az e kor
szak iránt érdeklődő. További adatokat, részle
teket vár. A Bevezetésből az is kiderül, hogy a 
vármegyei jegyzőkönyvek ma már nincsenek 
meg. Ezekről, alighanem utoljára, Komáromy 
András levéltárnok adott hírt. 1914-ben készült 
jelentése szerint a Rákóczi-szabadságharc idő
szakára vonatkozó bejegyzéseket a X - X I I I . 
kötet tartalmazta. Ung vármegye az I . világhá
ború után megalakuló Csehszlovákia része lett, 
pár évre visszacsatolták ugyan Magyarország
hoz, de aztán a Szovjetunió szerezte meg, ma 
pedig Ukrajnához tartozik. Levéltárának jegy
zőkönyvei az ide-oda száll ugatások, át- és visz-
szarendezések, selejtezések során kallódtak el. 

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az 
1700-1706. évi feljegyzésekről kivonatok ké
szültek. Ezt a kéziratot a Kárpátaljai Honisme
reti Múzeum őrzi. Címe: Ung megye közgyűlé
sei s törvényhatósági belélete II. Rákóczi Fe
renc forradalmának korszakában (E közgyűlé
sek eredményei, 1700-tól 1711-ig). Sajnos a 
tervezett időhatárig nem sikerült eljutniuk a 
szemelvények ismeretlen készítőinek, a kézirat 
az 1706. év közepén megszakad. Csak annyi 
állapítható meg, hogy a szöveg három kéz írá
sa. (A sajtó alá rendező Csatáry György azon
ban arról már nem tájékoztat, hogy hármójuk 
közt milyen volt a munkamegosztás: egy-egy 
összefüggő részt írtak-e le, vagy gyakran vál
togatták egymást. Azt sem tudjuk, hogy füzet
ről van-e szó valójában, vagy utólag összera
kott lapokról, mint ahogy a formátumról, ter
jedelemről sem szól a szerkesztő.) 

Egy évszámelírás segít a kézirat keletkezé
sének körülbelüli időpontját meghatározni. Az 
1703. november 27-i közgyűlés szövegében 
(nagyjából a kézirat első harmadának a végén) 
az 1703-as év helyett 1863 szerepel. (E kivo
nat készítője véletlenül az aktuális évet írta le: 
fáradt volt, nem figyelt, erre állt rá a keze!) 
Nagy valószínűséggel még 1861-ben, az enge
dékenyebb politikai légkörben, az éledő Rákó

czi-kultusz hatására - ebben az évben adták ki 
magyar nyelven Rákóczi emlékiratait - látott 
munkához a három személy. A kéziratot min
den bizonnyal megjelentetésre szánták, ezért is 
adtak címet neki. (A levéltári adatgyűjtések 
szikárabbak, vázlatosabbak - és nincs címük!) 

Csatáry György szerint Mészáros Károly 
(Hajdúdorog, 1821 - Zavadka, 1890), Ungvár 
első történetírója lehet a három személy egyi
ke. Feltételezését a Bevezetésben közölt élet
rajzi adatokkal - ezek összhangban vannak 
Szinnyei József adataival: Magyar írók, VIII. 
köt. 1163-1168. hasáb - próbálja igazolni: ne
vezett a szabadságharc leverése után költözött 
Ungvárra, s még az 1860-as évek elején is itt 
tevékenykedett. (Később Pestre távozott, s 
csak 1872-ben tért vissza: Zavadkán telepedett 
le.) 1861-ben jelent meg Ungvár története, a 
legrégibb időktől máig című könyve, melyet 
„Ungvár városa rendezett tanácsa képviselete 
megbízásából" írt. (E műben még az 1703— 
1711 közötti időszakkal alig-alig foglalkozik, 
de már végzett levéltári kutatásokat: hivatko
zik Bercsényi 1706. január 10-i és 1708. janu
ár 9-i, valamint Rákóczi 1707. június 4-i ren
deletére: mindhárom irat Ungvár megerősíté
sére szólítja fel a vármegyét.) 1867-re elkészí
tette Ung vármegyéről szóló monográfiáját is. 

Jómagam nem tartom valószínűnek, hogy 
Mészáros Károly közreműködője lett volna e 
kézirat elkészítésének. Ő ekkoriban mint ügy
véd kereste a kenyerét (emellett újságokat ala
pított, szerkesztett), levéltári kutatásokat csak 
szabadidejében végezhetett, tehát ilyen jellegű 
rendszeres munkát aligha vállalhatott. Nap 
mint nap ott volt viszont a levéltárban Pálóczi 
Horváth János, ez ugyanis hivatali kötelessége 
volt, őt bízta meg ugyanis a vármegye a levél
tár rendezésével. 

Pálóczi Horváth János életrajzi adatait saj
nos Szinnyei sem ismeri, mindössze annyit 
közöl róla, hogy „Ungmegye levéltárnoka" 
volt. (Magyar írók, IV. k. 1234. hasáb.) Csak a 
Csatáry György által sajtó alá rendezett, Gá-
locsy Zoltán: Ung vármegye főispánjai és 
tisztviselői a legrégibb kortól 1867-ig című kö
tetből derül ki, hogy nevezett 1860-tól 1876-ig 
töltötte be ezt az állást. Önmagáról Pálóczi 
Horváth János ennyit árul el monográfiája 
1872. január elsején kelt előszavában: élete 
nagyobb részét katonai pályán töltötte; a vár
megye levéltárának rendezése alkalmával 
minden egyes okmányt átlapozott; kötelessé
gének érezte, hogy szülőmegyéje múltját a ke-



zelése alatt levő gazdag levéltár hiteles adatai 
nyomán megírja; tíz évi folytonos búvárkodá
sának eredményeként fejezte be a müvet. (A 
Századok című folyóirat híradása szerint - I I . 
füzet: 1868. Február hó, 143. o. és IV. füzet: 
1869. April hó, 276-277. o. - Mészáros Ká
roly és Pálóczi Horváth János 1867 végén egy
szerre nyújtották be monográfiájukat a várme
gyéhez; támogatásért versengtek. A közgyűlés 
nem tudott dönteni, mindkét kéziratot kiadásra 
érdemesnek tartotta, ám anyagi segítséget, úgy 
tűnik, nem tudott nyújtani. Mészáros Károly 
műve kéziratban maradt, Pálóczi Horváth Já
nos úgy döntött, füzetekben jelenteti meg 
munkáját, de csak az első két füzet jutott el az 
olvasókhoz. így aztán nem állapítható meg, 
hogy felhasználták-e monográfiájukhoz a szer
zők az 1700-1706 közötti időszakról készített 
jegyzőkönyvi kivonatokat.) 

A levéltár rendezéséhez Pálóczi Horváth 
János nyilván kapott segéderőket, feltételezé
sem szerint őket vonta be a Rákóczi-kori jegy
zőkönyvszemelvények elkészítésébe. (Csak 
grafológiai vizsgálat döntheti el, hogy a kézirat 
Mészáros Károly vagy pedig Pálóczi Horváth 
János közreműködésével készült-e.) 

További megválaszolatlan kérdések: a cím 
ellenére miért az 1700-as évvel kezdték a ki-
vonatolást az ismeretlen szerzők (talán kíván
csiak voltak az előzményekre is?), s miért 
hagyták azt abba az 1706-os évnél, s a legfon
tosabb, milyen szempontok szerint dolgoztak, 
mit tartottak feleslegesnek, milyen témákról 
nem készítettek kivonatokat. (Úgy tűnik, az ap-
rócseprő, személyes ügyeket hagyták ki, pl. t i l 
takozások, ellentmondások, tanúvallatások, pe
rek, ügyvédállítások.) Mivel nincs mód össze
vetni a kézirat szövegét a jegyzőkönyvekével, 
csak azt vizsgálhatjuk, mit tartottak fontosnak, 
milyen témákról készítettek kivonatokat. (Való
jában regesztákról beszélhetünk-e, vagy in
kább szemelvényekről, azaz a kiválasztott szö
vegrészek átiratáról?!) 

A nemesi összeesküvésről, s annak két ve
zetőjéről, Rákócziról és Bercsényiről kevés 
adatot találunk. 1704. január 19. előtt Bercsé
nyi Miklós főispánra mindössze nyolc bejegy
zés vonatkozik. Négyszer a nevét sem írják le, 
csak főispánként említik: 1700. január 26-án 
jelen van a közgyűlésen (az ő javaslatára tár
gyalják meg az adókivetés szabályait), 1700. 
szeptember 30-án levelet írnak neki (arra ké
rik, hogy járjon közbe a királyi udvarnál a 
vármegye, a jegyzőkönyvben közelebbről meg 

nem határozott ügyében), 1700. november 22-
én és 1701. március 9-én Bercsényi levelét ol
vassák fel (az előbbiben olyan követ küldését 
kéri, aki tájékoztatni tudja a rendeket a várme
gye ügyeiről, az utóbbiban a tisztújítást rendeli 
el). Csak 1701. augusztus 4-én, szeptember 9-
én és 19-én, valamint 1702. szeptember 26-án 
nevezik nevén: az első időpontban arról hatá
roznak, hogy követet küldenek a Szepesi Ka
marához, mert amikor székesi gróf Bercsényi 
Miklós jószágait lefoglalták, a várában letét
ként őrzött, nemesek tulajdonát képező ládákat 
is elkoboztak, ezeket szeretnék visszakapni 
(ezt a határozatukat szeptember 9-én megis
métlik), szeptember 19-én pedig kihirdetik az 
uralkodó perbe idéző levelét, ennek címzettje 
„méltóságos székesi gróf Bercsényi Miklós úr 
és Szirmai Miklós." 1702. szeptember 26-án, a 
tisztújító gyűlésen vita alakul ki arról, hogy 
„az országból megszökött méltóságos székesi 
gróf Bercsényi Miklós, e megye főispánja 
után" ki gyakorolhatja a főispáni jogokat, azaz 
ki intézkedhet a tisztújításról. 

I . Lipót zavargásoktól tartva elrendelte, ha 
csoportosulást, összeesküvést észlelnek a vár
megyében, jelentsék azt a kassai főkapitány
nak (felolvasva 1701. június 26-án). A köz
gyűlés határozatot hozott (1701. szeptember 
19.) a rablók, felkelők, üldözéséről, elfogásá
ról. 1702. március 26-án ismertették gróf 
Ottavio Nigrelli táborszemagy, felső-magyar
országi főkapitány levelét, „melyben a megye 
kebelében tartózkodó csendháborító és tolva
jok kiirtására minden módot elkövetni rendel." 
A szökött katonák büntetését követelő, legfel
sőbb helyen kiadott parancsot 1702. október 
16-án hirdették ki. Az uralkodó külön rende
letben intézkedett az Ebergényi-ezred katona
szökevényeiről (előterjesztve az 1702. decem
ber 14-én tartott közgyűlésen), a „kóborlók és 
semmi hasznot nem hajtó személyekről" - pa
raszti munkára kell őket fogni vagy katonás
kodásra kényszeríteni - , a tisztjeik elbocsátó 
levele nélkül talált katonákról; őket el kell 
fogni (megtárgyalva 1703. február 8-án). A 
forrongó Magyarország megrémítette Bécset: a 
király a „minden nap szaporodó rablók kiirtá
sáról" intézkedik és „a tolvajok iránt is eljárni" 
kéri a vármegyét (erről 1703. április 2-án érte
sült a nemesség). 

A Rákóczi szökésével, elfogásának elren
delésével (fejére vérdíjat tűztek ki) kapcsolatos 
két uralkodói rendeletet 1701. december 3-án 
és 15-én tették közzé. 



Nagyjából ezek azok az adatok, amelyek a 
Rákóczi-szabadságharc előzményeinek tekint
hetők. (A Montecuccoli-vértesezred felkelők 
ellen vezényléséről szóló rendelet - felolvasva 
1703. június 21-én - már egy hosszú háború 
nyitányát jelentette. Ez a katonai alakulat 
Ungvárról indulva érkezett június 28-án haj
nalban Munkácsra és kényszerítette menekü
lésre a Rákóczi parancsnoksága alatt álló fel
kelőket.) 

Bár Bercsényi Miklós a letartóztatás elől 
Lengyelországba szökött, s a bíróság előtt az 
uralkodó perbe idéző levele ellenére sem jelent 
meg, új főispán kinevezésére 1701-1703 kö
zött nem került sor, legalábbis ennek nincs 
nyoma a jegyzőkönyvekben. (Az 1702. szep
tember 26-i tisztújító gyűlésen kibontakozó vi 
tából az szűrhető le, hogy a főispáni cím az 
ungvári uradalom birtoklásához volt kapcsol
va. A kincstári kezelésbe vett hatalmas ura
dalmat azonban az uralkodó nem sietett el
adományozni.) így aztán az 1703 nyarán Len
gyelországból haddal hazatérő Bercsényi za
vartalanul használhatta ezt a címét. Nem sokra 
ment vele: vármegyéje nemessége sem hozzá, 
sem Rákóczihoz nem csatlakozott. A várban 
húzta meg magát, s várt jobb időkre. Ungváron 
azonban - a császári helyőrség miatt - csapdá
ba került, később sem módosíthatott elhatáro
zásán. 

A kötet adatokban leggazdagabb része 
Ungvár blokádjáról/ostromáról szól. 1703. jú
nius 22-én még csak éjjeliőröket állít fel a ne
messég Ungvár városában, június 28-án v i 
szont már „az ország csendességére elhatároz
ta a megye közönsége bizonyos lovasság szá
mát a királyi katonasághoz helyeztetni." Au
gusztus 7-én bevezetik a jegyzőkönyvbe, hogy 
az ungvári várparancsnok milyen feltételekkel 
hajlandó befogadni a nemeseket. (Többek közt 
megköveteli „utolsó csepp vérig az oltalmazást 
felajánlani". Mire kijelentik: „egy szívvel és 
lélekkel az ő felsége közös ellensége ellen 
utolsó csepp vérig vívni készek vagyunk." Sőt 
augusztus 20-23. között 119-en le is teszik a 
hűségesküt: a névsor olvasható a jegyzőkönyv
ben. Ezentúl vállvetve harcolnak a császári 
helyőrséggel a kurucok ellen...) 

Az olvasó figyelmét igencsak próbára teszi 
a szöveg. A nehezen követhető hosszú monda
tok, a szenvedő igealakok, a furcsa idegen 
szavak, meghökkentő magyarítások arra utal
nak, hogy a jegyzőkönyvek eredeti nyelve la
tin volt, s a három személy a kiválasztott ré

szeket - a körmondatokat szolgaian követve -
próbálta magyarra átültetni. (Amikor egy je
lentéktelen ügyben magyar nyelven megfo
galmazott szövegre bukkantak - 1703. március 
16-i közgyűlés - , e tényre külön is felhívták a 
figyelmet és ezt a szöveget szó szerint lemásol
ták.) A latinosított nevekkel azonban nem min
dig boldogultak. Sa/m-ezred helyett Salmian-, 
illetve Salmiani-ezved szerepel; az előbbi a 
Salmianus-bó\ kikövetkeztetve, az utóbbi v i 
szont fel nem ismert genitivus. A Neo-stadium 
helynév magyar megfelelőjét nem ismerték. 
De nemcsak a nevekkel voltak bajban, akadt 
olyan szó is, amit nem tudtak értelmezni (for
dítás nélkül hagyták az imperialis/imperial 
pénznemet; birodalmi tallér), vagy feleslege
sen, illetve nyakatekerten magyarítottak (folio 
helyett levél, octava helyett 8 századi törvé
nyek). 

Nem hallgathatjuk el gyanúnkat, hogy a 
kézirat készítői aligha lehettek e korszak szak
értői. Nem ismerték a Salm nevet, pedig ennek 
az ezrednek a két kapitánya tartóztatta le Rá
kóczit a nagysárosi kastélyban 1701. április 
18-án. Gondot okozott nekik Rákóczi fogva 
tartásának helyszíne: a bécsújhelyi börtön 
új bécsiként került átírásra! Ebergényi László 
ezredes neve pedig kétszer is hibás olvasatban 
szerepel: Ebergenzi, Eberger. Boné András ne
vét Boni Andrásnak írják; Eszterházy Antalt 
Andrásra keresztelik át. Bajban vannak a kato
nai rendfokozatokkal is: a generalis strázsames-
tert (vezérőrnagy) fö őrmesternek fordítják. 

Ungvár kapitulációja (1704. március 16.) 
után a nemesség hűségesküt tesz Rákóczinak, 
s fordulat áll be a jegyzőkönyvek vezetésében 
is, magyar nyelvre temek át, s 1705 őszétől a 
beérkező rendeleteket is teljes szövegükben 
bemásolják. (Rákóczi, Bercsényi, id. Barkó-
czy Ferenc, Berthóti Ferenc, ifj. Csáky István, 
Forgách Simon, Károlyi Sándor rendeleteit a 
szemelvények készítői szó szerint átveszik, 
ami növeli kéziratuk értékét.) Sőt, önigazolá
sul egyes vármegyei kiadmányokat is jegyző
könyvbe iktattak. Viszont fájó hiány, hogy az 
1705. április 21. és november 18. között meg
tartott közgyűlésekről nincs bejegyzés. (1705. 
november 18-án, a tisztújítás alkalmával, új fő
jegyzőt választottak, a leváltott, restanciában 
levő régi főjegyző már nem vezette be a nála 
fogalmazványban lévő feljegyzéseket.) 

Hiba volna történelmi események lenyo
matát keresnünk a jegyzőkönyvekben. Nem 
krónikát írtak a jegyzők, hanem az ügyintézést 
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segítve vármegyei határozatokat rögzítettek. A 
könyvet elsősorban a helytörténészek forgat
hatják haszonnal. Vizsgálhatják Ung vármegye 
hatáskörét: mennyiben önkormányzat a vár
megye, s mennyiben csupán a felsőbb rendele
tek végrehajtója (adókivetés, katonai beszállá
solás, átvonulás, katonaszökevények és rablók 
üldözése stb.) Áttekintik, hogy mekkora terhe
ket viselt más vármegyékkel összevetve. (A 
kötet összeírásokban - nemesi felkelések, lust-
rák - igen gazdag, de elszórt adatokból össze
állítható a tisztségviselők névsora is.) Munká
jukat segítendő jó lett volna alaposabb - a hi
bákat kiigazító, az értelmezést segítő - jegy
zetapparátust készíteni. És sajnos nincs a kö
tethez névmutató. 

A Tartalomjegyzék alapján ez az adatsor 
állítható össze: 1700-ban és 1701-ben 20-20, 
1702-ben 19, 1703-ban 26, 1704-ben 28, 

1705-ben 14, 1706 első felében 12 közgyűlés
ről, vagyis összesen 139-ről vannak adataink. 
A közgyűlések zömét (99) Ungváron rendez
ték; három esetben nincs megjelölve a hely
szín. 1702. december 14. és 1704. május 2. kö
zött kizárólag Ungváron üléseztek. (Részben a 
szükséghelyzet miatt: 1703 nyarától 1704 ta
vaszáig a vármegye nemessége beszorult Ung
várra, a felkelők blokádja miatt más helyszínt 
nem is választhattak.) Hivatkozásaikból meg
állapítható, hogy a szemelvények készítői a X. 
jegyzőkönyvet a 362. foliótól nézték végig 
(468. folio), vagyis az 1700. évi bejegyzések
kel kezdve 1704 februárjáig; a X I . jegyző
könyv 1704. március 15-től az 1708-as évvel 
bezárólag rögzítette a közgyűlések döntéseit, 
de csak az 1706. június 7-i közgyűlésig ( 1 -
146. folio) jutottak el. 

Sípos Ferenc 

HERMANN RÓBERT 

A D R Á V Á T Ó L A L A J T Á I G 

T a n u l m á n y o k az 1848. nyári és őszi dunántúl i hadi e semények történetéhez 

(Balassi Kiadó, Budapest, 2008. 294 o.) 

Új tanulmánykötettel jelentkezett az 1848— 
1849. évi forradalom és szabadságharc 160. 
évfordulójára Hermann Róbert, a korszakkal 
foglalkozó kiváló hadtörténész. Mint azt rövid 
historiográfiai összefoglaló után maga is le
szögezi a bevezetőben, a kötet tanulmányai 
korábban, más kötetekben már napvilágot lát
tak, de azóta a szerző - bécsi kutatásai után -
jelentősen átdolgozta azokat. így minden eddi
ginél pontosabb képet nyújtanak arról a folya
matról, ahogy a Batthyány-kormány által szer
vezett fegyveres erő képessé vált az ország vé
delmére, és sikeresen elhárította a magyar al
kotmányosság ellen indított első komoly, Josip 
Jellacic horvát bán vezette támadást. 

Az első tanulmány a magyar fél által a 
Dráva mentén kiépített védvonal 1848 június 
és szeptember közötti történetét vázolja. A 
szerző részletezi, hogyan került sor a védővo
nal kiépítésére, és milyen fegyveres erő alkotta 
azt 1848 nyári időszakában. Ismerteti, hogy 

mekkora erőket vezényelt át a Délvidékre - a 
vonalat épp a horvát támadás idejére meg-
gyengítő - magyar hadvezetés. Bemutatja, ho
gyan látta a védővonalat a túloldalon a horvát 
fél. Végül megállapítja, hogy a vonal kisebb 
támadások elhárítására ugyan alkalmas volt, de 
még az eredeti erők megmaradása esetén sem 
tudta volna feltartóztatni a horvát főerőket. 

A második tanulmány átfogó képet nyújt a 
dunántúli hadi eseményekről Jellacic betörésé
től egészen a schwechati csatáig, illetve Simu-
nich kiszorításáig. Elemzi a horvát-magyar v i 
szonyt, a horvát bán elsősorban birodalmi ér
dekeket szolgáló politikáját, a horvát haderő 
megszervezését és felvonulását a határra. Ez
után következik a tényleges hadiesemények 
bemutatása a határátlépéstől Pákozdig, ahol a 
magyar hadsereg végül megállította a horvát 
támadókat, majd az ozorai diadal és a Dél-
Dunántúl megtisztításának ismertetése. Végül 
az Északnyugat-Felvidék biztosításának, illet-



ve az alsó-ausztriai magyar hadjáratnak a tör
ténetét mondja el a szerző, kiegészítve Simu-
nich dandárjának kiűzésével. A tanulmányt zá
ró összegzés megállapítja, hogy bár a magyar 
hadsereg nem mindig tudta maximálisan k i 
használni az adódó lehetőségeket, sikeresen el
hárította a horvát főerők offenzíváját, megtisztí
totta az ország területét, majd sikeresen elkerül
te a megsemmisítő vereséget Schwechatnál. 

A harmadik tanulmány az 1848. szeptem
ber 29-én lezajlott pákozdi csata vitatott rész
leteivel foglalkozik. Ebben a részben Hermann 
Róbert bemutatja, hogy miért ezen a napon 
zajlott le a csata, hogy mi lehetett a Fligely 
horvát táborkari őrnagy küldetése, valamint 
részletezi a sukorói haditanács lefolyását, ahol 
döntés született a horvát hadsereggel való 
szembeszállásról. Ezután tisztázza a szemben 
álló felek létszámviszonyait, a magyar bal
szárny helyzetét, illetve a fegyverszünet meg
születésének körülményeit, majd a két fél 
veszteségeit. Megállapítja, hogy Jellacic jelen
tésével ellentétben a horvát fél veszteségei el
érhették a 200 főt. Végül a zalai zászlóalj sze
repének ismertetésére, illetve az összegzésre 
kerül sor, ahol a szerző megállapítja, hogy bár 
a horvát haderőt nem sikerült döntő módon 
megverni, de eredeti célját, a magyar főváros 
elfoglalását sikerült megakadályozni. A ta
nulmányt nyolc eredeti dokumentumot tartal
mazó függelék zárja. 

A következő tanulmány Nagykanizsa 1848. 
október 3-i felszabadítását tárgyalja: röviden 
ismerteti a város helyzetét 1848 nyarán, majd a 
horvát betörés utáni feladását és megszállását, 
illetve hogy hogyan élték meg azt a városla
kók. Bemutatja a zalai népfelkelés aktivizáló
dását, a város elszigetelődését, illetve a horvát 
kísérleteket a város helyörségének megerősíté
sére. Részletesen ismerteti a „vasi nemzetőri 
ezred" és a nyugat-dunántúli nemzetőrség 
megszervezését, előrenyomulását Kanizsa irá
nyába, majd magának a városnak a visszafog
lalását és az ütközet után történteket. Végül 
megállapítja, hogy a magyar erők visszasze
rezték ugyan a várost, de bebizonyosodott, 
hogy a nemzetőrök és a népfelkelők, képzet
lenségük és szervezetlenségük miatt, önállóan 
jelentős túlerejük ellenére sem képesek regulá
ris egységek megsemmisítésére. 

Az ötödik tanulmány a Todorovic-hadosz-
lop visszavonulásának történetét elemzi. Rész
letesen bemutatja a Jellaöic által Horvátország
ba küldött hadosztály összetételét, tervezett út

vonalát, az üldözésére indított magyar erőket, 
majd a horvát csapatok megállítására tett siker
telen magyar kísérleteket, vagyis az 1848. ok
tóber 10-i lövői és 11-i salamonfai ütközete
ket. Ezt követi a horvát haderő Kőszegen ke
resztül osztrák területre való visszavonulásá
nak és hazatérésének leírása, illetve a Kőszeg 
„kapitulációja" miatt elrendelt vizsgálat bemu
tatása. Végül az összegzésben a szerző megál
lapítja, hogy a horvát létszámfölény, illetve a 
határ közelsége és a magyar erők összehan
goltságának a hiánya miatt a hadoszlop bekerí
tésére reális esély nem volt. 

A hatodik tanulmány egy kevésbé ismert 
epizóddal foglalkozik, nevezetesen a Perczel 
Mór és a stájerországi cs. kir. parancsnokok 
között 1848 októberében lezajlott fegyverszü
neti tárgyalásokkal. A szerző röviden ismerteti 
a Kanizsa felszabadítása utáni eseményeket, 
Perczel hadosztályának október közepi feltű
nését Zala megyében, majd a Muraköz vissza
foglalását, és azt, hogy ez milyen hatással volt 
a Stájerországban állomásozó cs. kir. csapatok 
vezetésére. Bemutatja, hogy a horvát erőkkel 
harcban álló magyar hadvezér hogyan próbálta 
tárgyalásokkal semlegesíteni a cs. kir. erőket, 
és rámutat arra, hogy a másik oldalon (Burits 
vezérőrnagy kivételével) valójában nem volt 
komoly fogadókészség. Végül röviden vázolja 
a tárgyalások meghiúsulása utáni eseményeket. 

A kötet utolsó tanulmánya a magyar főse
reg alsó-ausztriai hadjáratának történetét teszi 
vizsgálat tárgyává. Ismerteti Jellaöic seregének 
visszavonulását, azt, hogy miért állt meg a 
magyar fősereg a határnál, illetve a politikai és 
a katonai vezetés habozásának indokait. Leírja 
az első két, gyors visszavonulással végződő 
határátlépést, illetve a határ mentén kibontako
zó előőrsi összecsapásokat, majd az október 
végi, támadást elrendelő haditanácson történ
teket. Részletesen elemzi a támadásra induló 
haderő összetételét, az erőviszonyokat, majd 
az előrenyomulás és a schwechati csata törté
netét. Megmutatja azt is, hogy élték meg azt az 
egyes közkatonák. Végül a csata után előállt 
helyzetet elemzi. A kötetet magyar és horvát 
hadrendeket tartalmazó függelék, rövidítés
jegyzék, illetve a tanulmányok első megjelené
si helyét felsoroló lista zárja. 

A kötetben tennészetesen előfordulnak ki
sebb hibák, eltérések, elsősorban a tanulmá
nyok ugyanazon eseményekkel foglalkozó ré
szeinél. Például kérdéses, hogy szeptember 11-
én a horvát haderő 1902 (57. o.), vagy 1402 ló-



val (280. о.) lépte-e át a Drávát; a 7. vértesez
red szeptember 19-én Marcalinál (58. o.) vagy 
20-án Lengyeltótinál (118. o.) csatlakozott-e a 
bán seregéhez; Pákozdnál egy üteg (66. o.) 
vagy egy félüteg (97. o.) lépett-e harcba a 
jobbszárnyon, illetve a Todorovic-hadoszlop-
hoz egy (74., 168. o.), vagy két (213., 242. o.) 
határőrzászlóaljat osztottak-e be? A pákozdi 
csatánál aligha lehetett egyenlő a magyar és a 
horvát veszteség (101. o.), ha a magyar fél kb. 
100 főt (101. о.), a horvát pedig kb. 200 főt 
(102. o.) veszített. Előfordulnak kisebb elírá
sok is. Például az 1. honvédzászlóalj valószí
nűleg gyutacsos és nem gyútüs (30. o.) puská
val volt felszerelve; Nugent valószínűleg két 
30 fontos mozsárral és nem tarackkal (151. o.) 
rendelkezett; Todorovic október 8-án, és nem 
7-én (213. o.) indult el; a magyar főseregnél a 
15. székely határőrezred 1. zászlóalja volt, 
nem a 14.-é (252. o). Kisebb hibák előfordul
nak a táblázatoknál is: a 12. hatfontos üteg 
(278. o.) valószínűleg inkább 1. hatfontos üteg. 

Végül a recenzens szerint érdekes lett volna 
bemutatni, hogy mi lett a Nagykanizsán állító
lag átvonult horvát lovasüteggel (124. o.), i l 
letve hogyan tűnt el kb. 5000-6000 fö szep
tember 11. (57. o.) és 27. (91. o.) között a hor
vát hadrendből? 

Mindezek ellenére a recenzens csak ajánla
ni tudja mind a szakemberek, mind a laikusok 
számára Hermann Róbert új tanulmánykötetét, 
amely nemcsak átfogó képet nyújt az 1848 
nyarától kibontakozó horvát-magyar fegyve
res konfliktusról, hanem (a Roth-hadosztály 
hadjáratának kivételével) annak minden fonto-
sabb mozzanatát részletesen elemzi is, kiegé
szítve mindezt a Bécs felmentésére indított 
magyar hadjárattal, illetve Perczel októberi tár
gyalásaival. A mindkét oldal forrásanyagának 
nagymérvű felhasználása pedig minden eddi
ginél pontosabb és jobban érthető képet rajzol 
az eseményekről. 

Kemény Krisztián 

CHRISTOPH NEUMAYER - ERWIN A. SCHM1DL (HRSG.) 

D E S K A I S E R S B O S N I A K E N 

Die bosnisch-herzegowinischen Truppen in der к. u. к. Armee 
Geschichte und Uniformierung von 1878 bis 1918 

(Verlag Militaria, Wien, 2008. 341 o.) 

Manapság egyre nagyobb nosztalgiával te
kintünk az Osztrák-Magyar Monarchia fennál
lásának időszakára és a Nagy Háború előtti 
boldog békeidőkre. Az Ausztria-Magyarország 
szárazföldi haderejét alkotó közös hadsereg, 
valamint a magyar királyi honvédség és Lajtán 
túli megfelelője, a császári-királyi Landwehr 
csupán egyetlen nagyobb terület- és biroda
lomgyarapító hadjáratban vett részt 1868 és 
1914 között: Bosznia és Hercegovina valamint 
a novipazári szandzsák megszállására a dunai 
birodalom az európai nagyhatalmak 1878. jú
nius 13. és július 13. között Berlinben ülésező, 
az 1877-1878-as orosz-török háborút végleg 
lezáró kongresszusán kapott felhatalmazást. 

Az osztrák Militaria Verlag gondozásában 
megjelent kötet - amely a kiadó elsősorban az 

1867-1918 közötti időszak hadtörténeti vonat
kozásait bemutató sorozatának darabja - fő
szereplői az 1918 végéig az Osztrák-Magyar 
Monarchia részét képező két tartomány, Bosz
nia és Hercegovina területéről kiegészült ala
kulatok katonái és tisztjei, a címet idézve: „a 
császár bosnyákjai". A bosnyák ezredeket 
kezdettől fogva a Monarchia hadseregének elit 
alakulatai között tartották számon, katonáikat a 
hadvezetés a legmegbízhatóbbaknak, leghűsé
gesebbeknek ítélte, akik az első világháború 
során a legmostohább időjárási és harctéri kö
rülmények között is derekasan helytálltak, 
nagy veszteségeik mellett is a végsőkig kitar
tottak. 

A bevezető után a kötet első nagy fejezete 
Bosznia-Hercegovina 1878-ban, az osztrák-



magyar katonaság által véghezvitt katonai 
megszállását, okkupációját tárgyalja. A szer
zők kitérnek a megszállás politikai előzménye
ire, a bevonulással szemben a két tartomány
ban kibontakozott ellenállásra, részletesen is
mertetik a császári és királyi csapatok sikeres 
hadműveleteit a tartományok teljes pacifikálá
sáig, továbbá az osztrák-magyar alakulatok -
az Oszmán Birodalom vezetőinek belegyezé
sével - 1879-ben végrehajtott bevonulását a 
Novipazári Szandzsákba, végezetül megismer
hetjük az okkupáció belpolitikai következmé
nyeit Ausztria-Magyarországon. 

A második nagy témaegység a végül a bi
rodalomba integrált Bosznia-Hercegovinából 
rekrutálódott katonaságnak a császári és kirá
lyi haderőn belül elfoglalt szerepét járja körül. 
Részleteket tudhatunk meg az osztrák-magyar 
közigazgatás megszervezéséről, az általános 
hadkötelezettség bevezetéséről, valamint az 
annak következtében 1882-ben kirobbant, és 
nagy nehézségek árán, több hónapos harcban 
levert felkelésről. A kötet írói kitérnek a 
bosznia-hercegovinai alakulatok 1883-tól meg
indult felállítására, melyek 1894-től négy gya
logezredbe szerveződtek és egy-egy zászlóal
juk kivételével a tartományok területén kívül 
állomásoztak, így pl. a 3. bosznia-herceg
ovinai gyalogezred 3. zászlóalja Budapesten, 
az 1. és 4. ezred zászlóaljai Bécsben (az utób
bié 1908-tól Triesztben), a 2. ezred pedig 
Grazban. Az 1903-ban felállított boszniai tábo
ri vadászzászlóalj 1907-től Bécsújhelyen, majd 
1910-től Bruck an der Leitha településen disz-
lokált. Nyomon követhetjük az alakulatok 
számbeli és szervezeti fejlődését (az ezredek 
száma 1918-ig 10-re, a tábori vadászzászlóal
jaké 8-ra nőtt), megismerhetjük az 1895-ben 
létrehozott ezredzenekarok szerepét. Összefog
laló táblázat segítségével az összes bosnyák 
csapattest többségében német nemzetiségű pa
rancsnokaival ismerkedhetünk meg. Részlete
ket tudhatunk meg az ezredek tisztikarának és 
legénységének vallási és nemzetiségi összeté
teléről. A kötet részletesen összefoglalja a két 
tartomány 1908-ban bekövetkezett osztrák
magyar annexióját és az ennek következtében 
kialakult európai politikai válságot. 

A könyv egyik kisebb fejezete a bosnyák 
katonák budapesti jelenlétével foglalkozik. 
Kevéssé köztudott, hogy ők a H M Hadtörténe
ti Intézet és Múzeum mai épületében, az akko
ri Ferdinánd-laktanyában voltak elszállásolva. 
Feltárul az olvasó előtt, hogy a bosnyák ezre

dek katonái a birodalom egymástól távol eső 
városaiban kezdetben egzotikus látványosság
nak számítottak, majd lassanként megszokottá 
váltak, úgymond hozzátartoztak az utca min
dennapi képéhez. 

Számos korabeli fénykép segítségével ta
núi lehetünk I . Ferenc József 1910-ben Bosz
nia-Hercegovinában tett hivatalos látogatásá
nak és ottani fogadtatásának, amelyet nagy 
részletességgel szinte óráról-órára dokumentált 
a korabeli udvari fotográfus. 

Egy önálló alfejezet a két tartomány lakos
ságának (mindmáig létező) nemzetiségi és val
lási megosztottságával foglalkozik. Ennek ke
retében megismerkedhetünk a mohamedán ka
tonák speciális étkezési szokásaival, a vallási 
előírások, így pl. a napi többszöri ima betartá
sának fontosságával. A tartomány sokféle et
nikumáról is részleteket tudhatunk meg ki
emelve azok sajátosságait, továbbá arról, hogy 
a különböző népcsoportokhoz tartozó katonák 
lelki gondozásáról más-más papok gondoskod
tak: a mohamedánokét katonai imámok, a 
szerbekét ortodox, a horvát katolikusokét ró
mai katolikus papok, a zsidókét pedig rabbik 
látták el. 

A soron következő kisebb témaegység te
kinti át a bosnyák csapatok szereplését az első 
világháborúban. Az 1914. június 28-án a Mo
narchia trónörökös-párja ellen Szarajevóban 
elkövetett, a háború kirobbantására közvetlen 
okot szolgáltató merénylet ismertetése után 
megismerhetjük az egymás után újonnan létre
hozott ezredek és vadászzászlóaljak összeté
telét, azok számának folyamatos növekedését, 
a szerb, az orosz és az olasz frontokon történt 
bevetéseiket. Az egyes ezredek háborús min
dennapjaiba a könyv a korabeli fotókon ke
resztül enged bepillantást. 

A kötet bemutatja azt is, mi maradt napja
inkra a bosnyák katonák után. Szó esik a v i 
lágégés idején létesített és - a felújításoknak 
köszönhetően - sok helyütt még ma is látogat
ható katonatemetökről, az egyes alakulatok 
emlékműveiről és a napjainkban is zajló ha
gyományőrző tevékenységről. 

A harmadik nagy témaegység a bosznia-
hercegovinai csapatok egyenruhájának ismer
tetésével foglalkozik. Részletesen bemutatja és 
leírja a gyalogság, a vadászalakulatok, a kato
nai számvivők, a boszniai méntelepek katonai 
alkalmazottainak, a szállítószázadok legénysé
gének, a csendőrség, a katonai imámok, a ha-
tárvadász-csapatok ruházatát. Az öltözet egyes 



darabjait külön is körüljárja, így pl. az oszt
rák-magyar hadsereg máshonnan kiegészült 
alakulatainál nem használatos jellegzetes sap
kát, az 1910-ig vörös, majd azt követően csu
ka-, illetőleg tábori szürke színű fezt, melyből 
a Monarchia világméretekben is a legtöbbet ál
lította elő. Megismerhetjük a tisztek díszben 
viselt fejfedőjét és tábori sapkáját, a felső- és 
alsóruházathoz tartozó kabátot, a zubbonyt, a 
nadrágot, a lábbelit, a katonák különleges ké
pességét, ügyességét kifejező és jelző darabo
kat, pl. a lövészbojtot, melyek nagyrészt meg
egyeztek a nem bosnyák ezredekben viseltek
kel. A szerzők részletes leírásokkal ismertetik 
az uralkodó által 1909-ben alapított Bosznia-
Hercegovinái emlékérmet, továbbá a világhá
ború alatt az egyes alakulatoknál nagyon elter
jedt különböző sapkajelvényeket. 

A negyedik önálló fejezetben néhány, a ka
tonai szolgálatát végig vagy csak részben a 
bosnyák alakulatoknál töltött katona és tiszt 
(példának okáért az 1917. októberében zajlott 
12. isonzói csata során tanúsított kiemelkedő 
bátorságáért a Katonai Mária Terézia Rend lo

vagkeresztjével kitüntetett, a 3. vadászzászló
alj 3. századának rohamcsapatát vezető ma
gyar Bertalan Árpád hadnagy; a mindössze 14 
évesen önkéntesen katonának állt Elez Der-
visevic; a horvát etnikumú, szintén a Katonai 
Mária Terézia Rend lovagkeresztjével kitünte
tett Gojkomir Glogovac százados; az 1963-ban 
osztrák államelnökké választott, 1915-ben még 
tartalékos tisztjelöltként a 2. bosnyák ezredben 
szolgált dr. Adolf Schärf) életéről és első v i 
lágháborús tevékenységéről tudhatunk meg 
eddig ismeretlen részleteket. 

A szép kiállítású, tetszetős, valódi különle
gességnek számító kötet nem hiányozhat a 
korszak történetét kutató hadtörténészek, vise
lettörténészek, muzeológusok és a hazánkban 
is szép számmal található militaria-gyüjtők 
polcáról. A benne található számos ritka és ér
dekes, először publikált fénykép miatt a had
történeti csemegék iránt érdeklődő és fogé
kony olvasó is minden bizonnyal örömmel 
éshaszonnal forgathatja lapjait. 

Ballá Tibor 

BEN CHRISTENSEN 

T H E 1ST F A L L S C H I R M J Ä G E R D I V I S I O N IN W O R L D W A R I I 

Volume one: Years of Attack, Volume two: Years of Retreat 

(Schiffer Publishing Ltd., Atglen, PA, 2007., I. k. 301 о.,  II. k. 282 o.) 

Ben Christensen kétkötetes müvének első 
része az 1. német ejtőernyős hadosztály kiala
kulásáról, a német támadó hadmüveletekről, a 
második a halogató harcokról szól, képanyag
gal bőségesen megtámogatva. Leszámol az 
angolszász világban oly divatos mítosszal, mi
szerint a Fallschirmjägerek mind fanatikus ná
cik lettek volna. Kutatásai szerint az 1941 után 
jelentkező újoncok a Hitlerjugend rendszeré
ben kaptak oktatást, ám ez nem jelentette, 
hogy minden fiatal elszánt követője lett volna 
az eszméknek: a szülők egyszerűen kötelezve 
voltak arra, hogy gyermeküket a Hitler-
jugendbe küldjék. A tisztek és a legénység v i 
szonya a bevetéseken kulcsfontosságú: ez volt 
az összekötő kapocs, az elittudat, hogy mind

nyájan egy különleges, válogatott csapat tag
jai, melynek tisztjei elől mentek a harcokban 
és mindent vállaltak, ugyanúgy, mint katonáik. 
Ez volt motiváló és összetartó erejük. Chris
tensen a tisztek bemutatásánál kitér előéletük
re, szakmai előmenetelükre, és megemlíti a kü
lönböző kiemelkedő cselekedetekért kapott ki
tüntetéseket. Ezzel meg akarja mutatni, hogy a 
katonai pálya választásánál - és egész ponto
san az ejtőernyősökhöz való jelentkezésnél -
milyen motiváló tényezők játszhattak szerepet. 
Mindezekből kiderül, hogy a tisztek között ki 
volt az alkalmas vezető és kitől tartottak az 
emberei „kitüntetéshajhászás" miatt. 

Az első könyv 26 fejezetből áll. Az első 
röviden ismerteti a kialakult politikai helyze-



tet. Utána szó esik a fegyvernem formálódásá
ról (2. fejezet), újdonságként szolgál az eddig 
nem vagy csak a feldolgozások margóján emlí
tett lengyelországi hadjáratban való részvétel 
(3. fejezet). Ezt követi az „ülőháború" (4. feje
zet), majd a skandináv hadjárat (5. fejezet) és a 
Benelux államok elleni hadjárat, országonként 
lebontva (6-9. fejezet), melyet a németalföldi 
harcok elemzése zár (10. fejezet). Az egyes fe
jezetek szerkezete nagyjából hasonló: a had
műveleti terv, vagy a harci helyzet ismertetése, 
az ellenséges erők, a parancsnokok személyé
nek bemutatása, majd a harccselekmények k i 
fejtése a résztvevő felek szemszögéből. Meg
ismerhetjük az ejtőernyősök alkalmazási me
tódusait is: a skandináv és a nyugati hadjárat
ban a földi csapatok előtti ékként repülőtereket 
és hidakat foglaltak el, míg Belgiumban a híres 
Eben-Emael erődrendszert törték fel. Narvik-
nál - az akkor még szokatlan - tűzoltó szerep
körben kellett tevékenykedniük, Korinthosznál 
a menekülő ellenség útját kellett elvágniuk. 

A kiképzés intenzív volta mellett fény de
rül arra is, hogy a pontos ledobás a háború 
alatt végig problematikus volt. Az időjárás és 
az ellenséges légvédelem, valamint a háború 
előrehaladtával a pilóták kiképzetlensége gyak
ran 40 (!) kilométeres eltérést is okozhatott! A 
felszerelést is csak a háborús tapasztalatok le
vonásával változtatták meg: ezért fordulhatott 
elő az is, hogy az ejtőernyősök a krétai hőség
ben is a Norvégiában alkalmazott ugróruhában 
harcoltak. Ennek következménye volt a jelentős 
számú veszteség kiszáradás és hőguta miatt. 

Kréta új fejezetet nyitott a hadviselés törté
netében. Először fordult elő, hogy jelentős ki
terjedésű, erősen védett szigetet csak függőle
ges átkarolással, kizárólag Luftwaffe támoga
tással támadtak meg és foglaltak el a német 
légideszantosok. A 13-21. fejezet foglalkozik 
az egyes ledobási zónák harccselekményeivel, 
a 22. pedig összegzi a levont tapasztalatokat, 
az ejtőernyősök további sorsát eldöntő intéz
kedéseket és alkalmazási módjukat. 

Hitler nem gondolt Kréta elfoglalására, 
mert tudta, hogy a légideszant erők a földi 
egységek felmentésére szorulnak, és csak né
hány napig tudnak kitartani. Az egész koncep
ció Student tábornok elgondolása volt. (Kurt 
Arthur Benno Student a német ejtőernyős 
fegyvernem megalapítója, 1938-ig vezérőrna
gyi rangot szerzett, mikor is átvette az ejtőer
nyős csapatok feletti szervezést. 1941-ben tá
bornoki rangban vezette a német Merkúr had

műveletet Kréta szigetének elfoglalására.) Ár
nyalni kell a szerző szerint azt a képet is, hogy 
Kréta után már nem került sor nagyszabású 
légideszant-hadmüveletekre. Ez tény, azonban 
több terv született különböző célpontok (Gib
raltár, Málta) elfoglalására, ám a stratégiai 
koncepciók változása miatt ezek érvényüket 
vesztették, nem valósultak meg. Az elégtelen 
kommunikációs technika miatt gyakran vallott 
kudarcot a támadások összehangolása a légierő
vel, többször is előfordult, hogy a bombázásra 
rendelt Stukák saját egységeket támadtak. 

Az első napok krétai offenzívája koordiná
latlan, elégtelen erővel végrehajtott, rosszul 
összehangolt támadásként jellemezhető. Mind
két vezetésben történtek téves döntések, mégis 
a németek - pontosabban Student - tudták ki
használni a kialakult változóból keletkező le
hetőségeket, míg Freyberg tábornok, doktríná
ihoz ragaszkodva, képtelen volt változtatni az 
előzetes haditervén. (Sir Bemard Freyberg tá
bornok az első világháborúban is kiváló szol
gálatot teljesítő tiszt; új-zélandi egységeit ve
zetve Krétán és Monte Cassinónál került szem
be a német ejtőernyősökkel.) Kissé zavaró té
nyező az is, hogy a Krétán zajló harccselek
ményeket nehéz térképen követni, mivel azok 
csak az első napokat jelölik, a későbbi brit és 
szövetséges csapatok hadmozdulatai, érdekes 
módon, elmaradnak. Ezzel szemben a második 
kötetben a monte cassinói csaták térképei jóval 
következetesebben tárják fel a harcok moz
zanatait. Ráadásul a krétai térképek szétszórva 
helyezkednek el az első kötetben, fáradtságos 
lapozgatásra késztetve ezzel az olvasót. 

Az orosz fronton harcolt ejtőernyős egysé
gek körülményeit 1941 és 1943 között a 23-
26. fejezetből ismerheti meg az olvasó. A fel
szerelés és ruházat szintén elégtelen volta mi
att újfent sokat szenvedtek a csapatok. Az utá
szoknak is szinte újra kellett tanulniuk a véde
lem eszközrendszerét és körülményeit: a hang
súly ugyanis nem a műszaki akadályok kiépí
tésén, hanem a támadó jellegű harc megvívá
sán volt. Az oroszországi harcokban az ejtőer
nyősök megtanulták a meglepetésszerű tüzraj-
taütés mesterien alkalmazását, melynek ké
sőbb nagy hasznát vették a védelmi harcokban. 
Szereplésük a keleti fronton előrevetítette al
kalmazási szerepkörüket: tűzoltóként csopor
tosították át őket, mindig a legveszélyeztetet
tebb frontszakaszra. 

A második könyvben kiderül az is, hogy 
terepszínű zubbonyuk miatt, Szicília után, az 



amerikaiak kezdték el „zöld ördögöknek" ne
vezni az ejtőernyősöket. Az 1. német ejtőer
nyős hadosztályt Észak-Afrikától (27. fejezet) 
kezdve alakulatonként, halogató harcokban, 
szétszórva vetették be. A harcok Szicíliába 
(28. fejezet), majd az olasz félszigetre (29-42. 
fejezet) való áttevődésével egyre elkeseredet
tebben folytak a gyengén kiképzett újoncokkal 
feltöltött, felszerelési és ellátási gondokkal 
küszködő ejtőernyősök és az anyagi és élőerő
ben többszörös túlerőt élvező szövetséges ala
kulatok között. Ez a Gusztáv-vonal központi 
szektorában, Monte Cassinónál, a nyugati 
fronton szinte egyedülálló módon, egy közel 6 
hónapos öldöklő állásháborúban csúcsosodott 
ki, melyben a szövetséges fölény a hibás takti
kai döntések és a védelmi rendszert mesteri 
módon kihasználó katonák ellenállása miatt 
semmit sem ért. Az olvasó betekintést nyerhet 
a normandiai és a Bastogne körüli (46. fejezet) 
harcokba is, ahol az anyahadosztályból levá
lasztott zászlóaljakból felduzzasztott új, már 
csak nevükben „ejtőernyős" hadosztályok küz
döttek. Érdekes adat a Luftwaffe tábori had
osztályaiból besorozott újoncokkal kapcsolat
ban, hogy a legtöbb ejtőernyős azokban az egy
ségekben adta meg magát, amelyek túlnyomó 
részét ilyen újoncok alkották: a háború vége 
felé már egyre inkább a kényszerű feltöltés 
volt a jellemző az ejtőernyős hadosztályokra 
is: az ide kerülő egykori Luftwaffe tábori had
osztályok katonái nem önként vállalkoztak a 
harcra és ezért fordulhattak elő tömeges meg
adások és parancsmegtagadások is. 

Végül az utolsó fejezetekben az olaszor
szági harcok végét (47. fejezet) és a katonák 
háború utáni sorsát (48. fejezet) elemzi a szer
ző. A kötetet az epilógus (49. fejezet), a vég
jegyzetek és a táblázatok zárják. 

A kötetek végén található végjegyzeteket 
szemügyre véve szembe tűnik, hogy elsősor
ban visszaemlékezésekre, interjúkra, videofel
vételekre, valamint könyvészeti munkákra épí
ti a szerző a munkáját. Ezt az előszóban ki is 
emeli. Másik forrását a folyóiratok jelentik 
(pl.: Der Deutsehe Fallschinnjäger). Üdvöz
lendő, hogy a modem történettudomány korá
ban a szerző az internetes forrásokat is ismeri, 
és több elérhetőséget megjelenít. A felhasznált 
internetes anyagok között van nyilvános kro
nológia és az új-zélandi ezredek hivatalos tör
ténetét feldolgozó, interneten elérhető, kiváló 
anyag. Mindenképpen hasznos és hiánypótló 
könyvet ismerhetünk meg, bár inkább ismeret

terjesztő és népszerűsítő oldala domborodik ki , 
az elsődleges levéltári források (BA M i l i 
tärarchiv, Freiburg im Breisgau) felhasználása 
a háttérbe szorul. Ez részben érthető is, hiszen 
a hadosztály naplója megsemmisült. Ennek el
lenére találhatók töredékek a levéltárban, amit 
egy kutató megfelelő munkával feldolgozhat. 
Persze a szerző megvizsgálta a levéltári anya
gokat is (15-21. sz. végjegyzet). Többször fel
merül a kérdés a különböző számadatok emlí
tésekor: hogy honnan származnak az adatok? 
Sajnos, kevés esetben található meg a konkrét 
forrásjelölés. A két kötet áttanulmányozása így 
némi hiányérzetet kelt az olvasóban: talán több 
forrás felhasználása biztosabbá tehette volna 
az adatfeldolgozást. Esetleg számos más levél
tári adat beépítését is elviselte volna a két mű, 
A függelékben megtalálható a hadosztály váz
latos felépítése és a csaták hadrendjei, vala
mint a kitüntetést szerzett tisztek névsora. Új
donság a szerző által összegyűjtött katonák rö
vid életrajza, mely röviden ismerteti katonai 
pályájukat. 

A krétai harcokról szóló fejezetben feltűnik 
egy tüzérségi eszköz, a „105 mm mortar (ak
navető)." A fellelhető szakirodalomban nem 
található ilyen típusú eszköz sem a német ejtő
ernyősöknél, sem a szárazföldi haderőnél. 105 
mm-es hegyiágyú volt alkalmazásban, de nem 
Krétán és nem az ejtőernyősök hadrendjében. 
Említést kell tenni a nyomtatási hibákról is. A 
298. oldalon a 20. számú végjegyzetben idé
zett szerző nem Allen Clarke, hanem Allan 
Clark! Hasonló hiba jelenik meg konstans mó
don a második kötet térképein (389., 398., 
413., 430., 436., 440., 444., 449., 459. o.) is. Itt 
a sokat emlegetett 193. (más források szerint 
192.) sz. magaslatot, a Rocca Janulát, követke
zetesen a 165. magaslatra teszi, holott az csu
pán a Várhegy alatt található egyik kanyarulat 
egy dombja! (A Rocca Janula valójában a 193. 
magaslat: az ott található X. századi várromról 
kapta nevét. Magyar fordítása: Várhegy.) A 
másik hiba a 389., 398., 413., 430., 436., 440., 
444., 449., 459. oldalakon található elírás: az 
új-zélandi utászok által létrehozott hadiösvény 
neve nem Cavindish, hanem Cavendish Road! 
A 282. oldalon található képen a képaláírással 
ellentétben nem két T-34-es, hanem egy T-34-
es és egy amerikai gyártású Shennan harckocsi 
látható. Ezek minden bizonnyal elírásból 
származhatnak, bár felbukkanásuk tévútra vi
heti a gyanútlan olvasót. Az olaszországi har
coknál szintén felmerül a levéltári források 



használatának hiánya (385., 415., 421. о.). 
Előfordul elírás egy német jelentésnél is: Luft
waffe Aufkläringsabteilung helyett Aufklärungs
abteilung a helyes (494. о.). 

Összegzésként megállapítható, hogy a könyv 
maradéktalanul betölti célját: átfogó képet ad a 
hadosztály kialakulásáról, történetéről és har
cairól, megtűzdelve a benne szolgálók élmé
nyeivel és történeteivel. Eléggé tág perspektí
vába helyezi a hadosztály történetét és a forrá
sok megszólaltatásával eléri, hogy ne száraz 

adathalmazokat mozgató, unalmas tanulmány 
kerekedjen ki a szerző tollából, hanem érdekes 
feldolgozás. Az angolszász eseményközpontú, 
ismeretterjesztő történeti irodalom újabb mun
káját tarthatja a kezében, aki hajlandónak mu
tatkozik horribilis összeget kifizetni a két pél
dány beszerzéséért. A jókora méretű és súlyú 
könyvek alapvetően nyugodt körülmények kö
zötti olvasásra valók, szállításuk, tárolásuk 
meglehetősen körülményes. 

Reszegi Zsolt 

RÓZSÁS JÁNOS 

G U L A G L E X I K O N 

(К. п., Nagykanizsa, 2008. 536 o.) 

Vajon tudunk-e mindent a GULAG-ról? S 
ha nem, akkor vajon megtudhatunk-e mindent 
róla? Ezek a kérdések (is) eszembe jutottak 
Rózsás János lexikonjának lapjait forgatva, 
mert nem kevés szépirodalmi feldolgozást, 
emlékiratot, dokumentumkötetet olvastam már 
a GULAG világáról, mégis úgy érzem, bőven 
vannak még „titkok," s talán soha ki nem de
ríthető adatok, melyeket e furcsa „szigetvilág" 
továbbra is elrejt elölünk. 

Most a feledésre ítélt adatok hatalmas ösz-
szegzését kaphatjuk Rózsás Jánostól, a szovjet 
fogságban - a GULAG táboraiban - összesen 
kilenc esztendőt eltöltött s fordítóvá, tolmáccsá, 
íróvá vált egykori 18 évesen elítélttől, aki való
színűleg válik mindezzé, ha nem kerül 1944. 
december 22-én szovjet hadifogságba, majd a 3. 
Ukrán Front katonai törvényszéke elé, amely 10 
esztendei javító-munkatáborban letöltendő sza
badságvesztésre és örökös száműzetésre ítélte. 

Rózsás János majdnem kitöltötte a bünteté
sét, de a Sztálin 1953. március 5-ei halálát kö
vető „enyhülésnek" köszönhetően visszatérhe
tett Magyarországra, s immár az „örökös szám
űzetés" is csak az emlékeiben élt tovább. 

Hazatérte után az első dolga volt, hogy a 
kilenc esztendő vele történt eseményeit, keserű 
tapasztalatait papírra vesse, megörökítse azo
kat az utókor számára. Nem volt, nem lehetett 
biztos abban, hogy sorai valaha is nyilvános
ságot láthatnak majd. De végül annak is eljött 

az ideje. Borbándi Gyula jóvoltából az 1980-as 
években a Németországi Szövetségi Köztársa
ságban nyomdafestéket láthatott a Keserű ifjú
ság, majd az Éltető reménység című könyve. 
Az un. „rendszerváltoztatást" követően pedig 
itthon is megjelentek írásai s az addig ismert 
kötetei sora bővült is. 

Rózsás János irodalmi értékű dokumen
tumemlékezései - nem találtam jobb megjelö
lést a könyveire - mellett, a kutatók számára a 
legfontosabb, leghasznosabb a GULAG lexi
kon, immáron második, kiegészített, javított 
kiadása. (Az első kiadás 2000-ben jelent meg.) 
A szerző e vállalkozásában olyan kísérletre 
szánta el magát, amely máskor sok ember kö
zös munkájának az eredménye lehet. Megpró
bálta - és próbálja a kézirat lezárása óta is -
összegyűjteni mindazon személyek nevét és 
életútjainak adatait, akik megjárták a szovjet 
GULAG világ táborait. Több mint négyezer 
név, megannyi emberi sors: ők szerepelnek a 
több, mint félszáz oldalas kötetben. Születési 
adataikkal, elítélésük idejével, helyével, az el
ítélő hatóság megnevezésével, a hivatkozott 
szovjet törvényi helyekkel, az elbocsájtás, a 
rehabilitáció idejével és ahol lehetséges, a ha
lálozás helyével, idejével. Utóbbi esetekben 
csak akkor, ha az elhunyt a lágervilág vala
mely táborában fejezte be földi pályafutását. 
(Kár, mert az is nagyon hasznos lehetne a ku
tatók számára, ha megismerhetnénk a már sza-



badulásuk után elhalálozottak adatait is, mert 
nem hiszem, hogy lesz még valaki, aki Rózsás 
János után ilyen kitartó munkával nyomozza a 
GULAG magyarokat érintő történetét, múltját.) 

Levelezések százakkal, szovjet - ma már 
orosz - és magyar hatóságokkal; szétküldött 
kérdőívek, beérkezett és csak remélt adatok: 
mindez egy személy, Rózsás János érdeme. A 
magyarság, a haza és az egykori bajtársak em
lékezete iránti kötelességérzete 80. életévén túl 
sem hagyatja vele abba a munkát. Örömmel 
fogad egy-egy kiegészítést, adatjavítást és 
mindent, ami teljesebbé teheti a MÜVET. 

Nagybetűvel írt műnek nevezem, mert 
könyve valóban MÜ, olyan, amely megkerülhe
tetlen és lezárhatatlan. A kötetben azt írta, hogy 
a kéziratot 2008. augusztus 31-ével zárta le. Aki 
ismeri őt, az tudja, ez azt jelenti, hogy a kutatás 
tovább folytatódik. S ez igen fontos. Egykori 
tábornokok, törzstisztek, főtisztek - lettek lé
gyen hivatásosok vagy tartalékosok, ténylege
sek vagy nyugállományúak tiszthelyettesek, 
tisztesek, honvédek, munkaszolgálatosok, le
venték adatai bukkannak fel a könyv lapjain, 
melyekből sorsok és életutak részletei rakhatók 
össze. Megismerhető a vád, az ítélet; a 'miért' 
nem igazán. Csak feltételezhetjük, hogy pusztán 
azért, mert egy másik világban éltek, és harcol
tak a Vörös Hadsereg ellen, amely távolról sem 

mindenki számára jelentett „felszabadítót," sok
kal inkább megszállót és ítélkezőt. 

E Vörös Hadsereg, pontosabban annak kü
lönböző katonai bíróságai elítéltjei közé tartoz
tak mindazok, akik Rózsás János lexikonjának 
„szereplői:" katonák és civilek, férfiak és nők, 
öregek és fiatalok. Zömükben magyarok, de 
voltak közöttük svábok, délszlávok, zsidók, 
szlovákok, románok. 

A korabeli Magyarország szinte valameny-
nyi nemzetisége képviseltette magát az elítél
tek között, akik közül sok-sok százan nem tér
hettek vissza hazájukba, mert nem élték túl az 
éhezést, az embertelen munkakörülményeket, 
a betegségeket. Az ő emléküket is őrzi Rózsás 
János könyve, mely megkerülhetetlen kézi
könyv mindazok számára, akik a XX. századi 
magyar történelem 1944-1948 közötti idősza
kának eseményeivel foglalkoznak és szeretnék 
közelebbről megismerni a kommunizmus mű
ködését. Mert a GULAG annak a rendszemek 
egyik „alapintézménye" volt, és nyelte el mind
azokat fennállásának közel nyolc évtizede 
alatt, akik nem váltak híveivé a rendszemek, 
közöttük honfitársainkat, felekezeti, politikai, 
nemzetiségi különbségre való tekintet nélkül, 
sokukat örökre. 

Szakály Sándor 

T A N K A J Á N O S 

H A D I F O G S Á G O M S Z É K E S F E H É R V Á R T Ó L O B O J A N I G 

(Bogáraés Vidéke Nyomda és Lapkiadó, Aba, 2008. 224 о.) 

A második világháborús magyar (ha
difogolysors kutatói sosem mulasztják el az 
alkalmat, hogy hangsúlyozzák: a témát idehaza 
a rendszerváltozás előtt tudatosan elhallgatták. 

A magyar 2. hadsereg doni katasztrófáját 
ábrázolva Nemeskürty István Rekviem egy 
hadseregért (1972) című könyve és Sára Sán
dor Pergőtüz és Krónika (mindkettő 1982) cí
mű filmalkotásai megtörték ugyan a csendet, 
de a fogság és hadifogság kérdését nem érin
tették. Ebben a témában Sára Sándor 1989-ben 
készült dokumentumfilmje, a Csonka Bereg 
nyitja meg a sort, amellyel egyébként kiemelt 

alkotói díjat nyert a 21. Magyar Filmszemlén. 
Annyi azért '89 előtt is történt, hogy Rózsás 
Jánost, - aki kilenc évet töltött a GULAGon -
a szovjet és magyar „elvtársak" egyaránt fel
kérték, írja meg Szolzsenyicin ellenmüvét, az 
AntiGULAGot. Ennek azonban nyilvánvalóan 
nem a történelmi feltárás és emlékezet, hanem 
hatalmi propaganda volt a célja. A felkérésnek 
Rózsás nem tett eleget. 

Az agyonhallgatás-agyonhallgattatás takti
kája, úgy tűnik, bevált. Ellentétben az első vi
lágháborúsokkal, a második világháborút meg
járt katonák már nem szórakoztatták hallgató-
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Azt sem mulasztja el beleszőni emlékezésébe, 
ha egykori katona- vagy fogolytársának későbbi 
sorsáról tudomást szerzett. Családjáról különö
sen nagy szeretettel ír. így feleségéről és két ki
csiny gyermekéről, akik közül a kisebbik a fog
ság viszontagságainak esett áldozatul. A róluk 
szóló részek irodalmi igényű szövegek az em
lékiratban. 

A kötet történetileg kevéssé, irodalmilag 
annál inkább értékes részét képezik azok a 
versek, amelyek ezen idő alatt születtek, és 
amelyeket két bihari katona közreműködésé
vel, no meg a szerencsének köszönhetően sike
rült hazacsempésznie. A versek a visszaemlé
kezés után kaptak helyet a könyvben. Ihletet 
többnyire az elhagyott család és hitves iránti 
vágyódás, valamint a hazaszeretet és sanyarú 
hadifogolysors adott a reménykedő költőnek. 
Tanka Jánosnak a háború végéig négy verses
kötete jelent meg. Saját bevallása szerint a né
pi írók, költők csoportjához tartozott, többek 
közt Veres Péterrel, Aprily Lajossal és Sinka 
Istvánnal is levelezett. A háború végén egye
dül maradt felesége is Veres Péter segítségét 
kérte férje hazahozatalához. A válaszlevél be
került a kötetbe, dokumentumként. 

A fentiek alapján Tanka János emlékiratát 
több okból is meg kell becsülnünk. Erényei 
közül kettőt Bognár Zalán is kiemel, amikor 
ezt írja előszavában: „... az utóbbi másfél évti
zedben egyre bővülő hadifogoly-memoár
irodalomból nemcsak a többségtől eltérő hadi
fogolysorsa emeli ki, hanem a szerző irodalmi 
vénája is." Becsülnünk lehet továbbá azért is, 
mert történelmet ír, amikor a GULAG intéz
ményrendszerének mélységes embertelenségét 
és kegyetlenségét ábrázolja, ugyanakkor szá
mos név szerinti és névtelen áldozatnak állít 
emléket. 

Ismétlen Bognár Zalánt, amikor újra hang
súlyozom, hogy megbecsülés jár a szépírónak, 
a költőnek is, aki egyszerre ír történeti keretbe 
foglalt szenvedéstörténetet, miközben versei
vel közelebb hozza olvasójához a hazájától tá
vol sínylődő hadifoglyok lelki megpróbáltatá
sait és a hazaszeretet minden nélkülözést le
gyűrő erejét. Ki kell emelni végül a szöveg 
gondozását elvégző K. Németh András törté
nész munkáját is, aki Tanka János unokájaként 
igyekezett a bizonytalan adatokat magyarázó 
jegyzetekkel pontosítani, az idegen szavakhoz 
szószedetet készített, az útvonal szemléltetésé
hez pedig térképet illesztett a mű végére. 

Aba lakói méltán büszkék Tanka János 
egész életmüvére: a település első díszpolgára 
lett 1992-ben; később, 1995-ben a községi 
könyvtár az ö nevét vette fel. Immár nem csak 
mint költő, néptanító, helytörténész él a helyi 
kollektív népi emlékezetben, hanem mint ha
zájáért harcoló katona, és hadifogoly is. 

Magától értetődő, hogy Tanka János em
lékiratát nem csak a korszak kutatásával fog
lalkozóknak ajánljuk tehát, hanem mindenki
nek, aki a háború e sokáig elhallgatott, átkos 
bugyra iránt érdeklődik, és azoknak is, akik az 
ilyen témájú szépirodalmat kedvelik. A kötet a 
Hadtörténeti Könyvtárban hozzáférhető az ér
deklődő olvasóközönség számára. 

Zárásként álljon itt Tanka János Csoda tör
tént című versének utolsó versszaka, amely a 
költő hadifogságból történő hazatérésekor szü
letett. 

„ Szeretteim, vélem, ím csoda történt: 
feltámasztott s visszaadott az Isten, 
mert kértetek naponta tőle mind, 
s én holtan is még mindig hittem, hittem. " 
(1946. szept. 9.) 

Hum István Balázs 



csak lehetett, munkára jelentkezett. Nem csak 
a remélt jobb élelmezés miatt vállalta, hanem a 
vele együtt raboskodó bajtársak iránti felelős
sége is erre ösztönözte. 

Miután családjától elszakították, hosszú he
teken, hónapokon keresztül marhavagonban 
szállították a Szovjetunió több ezer lágerének 
valamelyikébe. A könyvhöz mellékelt térké
pen nyomon követhető Tanka mozgása, Ara
don, Nagyszebenen és Brassón át az ismert 
romániai gyűjtőlágerig Focsaniig. Onnan Iasin 
keresztül Harkov és Kurszk környéki táborok
ba került. Fogsága legnagyobb részét Orel, 
Ivnya és Obojan helységekben töltötte. Alkal
manként hangsúlyozza, hogy a lágeren kívül 
nem, vagy alig őrizték őket, hiszen több ezer 
kilométerre a birodalom belsejében kicsiny 
esély mutatkozott egy sikeres szökés kivitele
zésére. 

Tanka János 1946 szeptemberi hazatérésé
ig - eddig tart emlékirata is - igen sok ese
mény történt. Ezeket több évtizednyi távolság
ból is részletgazdagon tárja elénk, igen olvas
mányos stílusban. Többször ír részletesen ar
ról, hogy a fogoly vagy hadifogoly fontosabb 
foglalatossága a túlélés mesterségének tökéle
tesítése volt. Ez legtöbbször az élelem meg
szerzésében mutatkozott meg, így az sem vé
letlen, hogy sokat ír az éhségről és a szomjú-
ságról. Néhányszor elnézést is kér ezért. A 
105. oldalon például így szól az olvasóhoz: 
„ Tudom, hogy általában sokat írok az étkezés
ről, de hát ezen forgott létünk, csupán az aktív 
vegetáción. Mint az állatnak - a legtöbbnek -
csak az élelemszerzés egyetlen életbetöltése a 
szaporodáson kívül, a hadifogolynak is a körül 
forgott a legtöbb gondolata, hogy hazajuthas
son. " Néhány oldallal hátrébb, a 110. oldalon 
már-már komikussá fokozza az éhezés drámá
ját. „Napokig csak feküdtünk reggeltől estig a 
kemény fapriccsen, néztük a füstös plafont. Lé
nyeges volt minél kevesebbet mozogni, nehogy 
ezzel is energiát veszítsünk. A két első nap 
próbáltuk egymást szórakoztatni mindenféle 
tréfával, anekdotával, elbeszéléssel. A harma
dik napon megkezdődött a tipikus hadifogoly 
tulajdonság: az ételreceptek elkészítési módja. 
Ki-ki elmondta legkedvesebb ételeit, ha tudta 
annak elkészítési módját. De a negyedik napon 
már közösen tiltakoztunk nagy szótöbbséggel 
az ellen, hogy bárki bármilyen finom ételnek 
még csak a nevét is kiejtse. " 

Az emlékirat igen aprólékos, és igen sok 
témával foglalkozik, de ezek közül itt csak né

hányat említek meg. Tanka igyekszik név sze
rint megörökíteni bajtársait, fogolytársait. 
Emellett értő szemekkel figyeli és jegyzi a 
többi, nem magyar nemzetiségű „vojna pleni" 
viselkedését és szokásait. Velük főképpen oro
szul és németül kommunikáltak. Elsősorban 
saját, magyar bajtársaikkal alakult ki szoros 
összetartás, ám időnként azért segítettek más 
nemzetiségűeknek is. Említi, hogy az obojani 
táborban a magyar hadifogoly tisztek többsége 
falusi tanító volt, tanárra nem emlékszik, hogy 
lett volna. (Sára Sándor fentebb már említett 
Csonka Bereg című filmjének ötlete éppen a 
Néptanítók című dokumentumfilm forgatásán 
pattant ki.) Hogy hasznosan múljon az idő, 
például közismereti előadásokat tartottak egy
másnak és a többi fogolynak. Mindenki abban 
a témában szólt, amihez jól értett. Kitér ott
honról hozott szakértelmének hasznosítására a 
gyümölcstermesztésben, ezzel együtt éles kri
tikát fogalmaz meg a szovjetrendszer mező
gazdaságával kapcsolatban, amikor a termelő
szövetkezetek túlméretezettségéről és a szakér
telem hiányáról beszél. Egy helyen egyszerű 
figyelmetlenségről szól, aminek következtében 
a megtermelt búzában komoly kár keletkezett. 
,JDe ez a búzatömeg akkor elképesztett bennün
ket, hiszen úgy véltük, a front után minden szem 
óriás érték, s ennek a sokvagonnyi búzának több 
mint fele már használhatatlan! Igazunk is lett, 
amikor a búzaforgatásra került a dolog. Pedig 
ott volt a sok üres templom, melynek csak néme
lyikében tároltak valamit, szénát, szenet; hát an
nál alkalmasabb hely nem is akadt volna búza
tárolásra. Mindegy, hogy a tornyában csókák 
tömegei fészkeltek - mintha ma is látnám azokat 
- elfért volna ott a rengeteg búza, csak a pado
kat kellett volna kihordani a templomokból. De 
ezen hiába tépelődtünk, és sajnálkoztunk a sok 
veszendőbe ment »élet«." 

A foglyok gyakran kerültek bizalmas kap
csolatba a helyi lakosokkal, akiknek életszín
vonala alig különbözött az övékétől, és akik 
szerették a magyarok szakértelmét és munká
ját. Memóriája olyan apró részletet is elraktá
rozott például, hogy hazaindulás előtt elvették 
tőle otthonra gyűjtögetett vadalma, vadkörte 
magvait. 

Az utókor értelmező megközelítése beszű
rődik Tanka szövegébe is, jóllehet a náci és a 
kommunista eszméktől egyaránt igyekszik tá
volságot tartani. Mély vallásossága pedig már 
az elbeszélését megnyitó versből (Nyájadat le
geltetem) kisugárzik, és egész müvét áthatja. 



ságukat borozgató, vagy családi tercferés ösz-
szejöveteleken tréfás, vagy éppen tragikus ka
tonatörténetekkel. Az unokák már nem hall
gathattak szájtátva katonameséket egy embert 
próbáló világban végrehajtott (hös)tettekről. 
Sok évszázados tradíció fulladt néma hallga
tásba. 

A hallgatás, elhallgatás gyakorlatát szemé
lyes példával is szemléltethetem, ha visszaem
lékszem, hogy háború- és fogságviselt nagy
apám, hiába kérleltem őt, 1990 előtt nem be
szélt sem háborús, sem hadifogoly-élményei
ről. Ezt családtagjaim is megerősítették. Édes
anyám és testvérei mind úgy nőttek fel, hogy 
semmit sem tudtak arról, ami akkor az édesap
jukkal történt. A családi legendáriumban úgy 
maradt meg az esemény, hogy dédanyám a 
következményektől való félelmében mindent 
elégetett fiának batyujából, amikor az, ameri
kai fogságból, hazaérkezett. Két családi emlé
ket mégis találtunk ebből az időből. Az egyik 
egy akkoriban divatos, előnyomott obsitlevél 
volt, négy sarkában a négy égtáj szimbólumá
val, amelyre nagyapám saját arcképét ragasz
totta fel. A másik egy őzagancs, amelynek vi 
selőjét a Bécs környéki erdőkben hurokkal 
fogták el és ették meg társaival. Ma is élénken 
él emlékezetemben az a nyári délután, amikor, 
hosszas unszolásomra, először beszélt nekem 
nagyapám az élményeiről: mintegy 50 év táv
latából nagyon halvány és szaggatott emlékek 
törtek elő vidám, anekdotázó stílusban. Szava
iból egyáltalán nem volt kiérezhető a világégés 
rettenetes borzalma. Éppen ezért nem árt az 
óvatosság. 

A korszakot kutató történészeknek komoly 
kritika alá kell vetniük az eseményeket köve
tően lejegyzett emlékiratokat is, mert az emlé
kezet olykor nosztalgiával fűszerezett, olykor 
tudatosan vagy tudattalanul átértékelt rétegei, 
olykor vak gyűlölete és kényszerű felejtése 
mögül az idő múlásával egyre kevesebb törté
netileg hitelesnek tekinthető információ kerül 
elő. A legkevésbé azt szeretik, amikor az ese
ményt követő korok nyelvi, ideológiai diskur
zusai beépülnek a szövegbe, áthelyezik a 
hangsúlyokat, egyes eseményeket felnagyíta
nak, másokat elhallgatnak, olyan értelmező 
mezőbe helyezik az információkat tehát, amely 
nem csak megnehezíti, hanem olykor akadá
lyozza, vagy egyenesen lehetetlenné teszi a 
történeti rekonstrukciót. 

A már említett elhallgatás ellenére örül
nünk kell annak a gazdag irodalomnak, amely 

több mint 60 év elmúltával még ma is napvilá
got lát. Jelentős ugyanis annak a közösségnek 
a létszáma, amely fogsággal, illetve hadifog
sággal kapcsolatos személyes élményekkel 
rendelkezik. S habár létszámuk folyvást csök
ken, emlékezéseikre, mint elsődleges források
ra, nagy szüksége van a történettudománynak, 
de nemcsak a szaktudományos kutatásnak, ha
nem a kollektív nemzeti emlékezetnek is. 

Az emlékezők sorában igen értékes Tanka 
János Hadifogságom Székesfehérvártól Oboja-
nig című memoárja, mely a tavalyi évben a 
szerző születésének 100. évfordulóján látott 
napvilágot az abai önkonnányzat támogatásá
val. A szovjet hadifogság jellegzetes velejárója 
volt, hogy nem lehetett feljegyzéseket vagy 
naplót hazahozni, hazaküldeni. Az esetek túl
nyomó többségében ezek a kisméretű note
szekbe vagy cigarettapapírra írt feljegyzések a 
lágerek emésztőgödrében végezték. 

Tanka 1970-es évek elején lejegyzett em
lékirata több mint húsz év távlatából is igen jó 
memóriáról árulkodik. Az emlékek páratlan 
gazdagsága, az események sűrűsége igazi me-
sélőre vall, mindezt rendkívüli pontossággal és 
hitelességgel teszi. Munkáját segítette korábbi 
fogolytársaival folytatott levelezése is. Minden 
igyekezete ellenére sem sikerült azonban a pon
tos rekonstrukció. Van, hogy a történet és sze
replői ugyan megmaradtak, de a helyszín vagy 
az időpont, esetleg mindkettő elmosódott az em
lékezetében. 

A szöveg szűkebb kontextusa Tanka János 
életének mintegy két évét beszéli el. A máso
dik világháború végén, 1944 novemberében 
SAS-behívót kapott. Tartalékos főhadnagyként 
már jó néhány esztendőt katonáskodott, ko
moly tapasztalattal rendelkezett. Bajtársait is
merte, ráadásul tanítói hivatása révén szerve
zői, vezetői képességét is jól hasznosíthatta. A 
háború befejeződésekor mégsem volt szeren
cséje, mert Csehország területén az osztrák és 
német határ közelében szovjet fogságba került. 

Bognár Zalán a kötethez írt előszavában 
hangsúlyozza, hogy Tanka hadifogsága külön
legesnek számít. Egyrészt családjával együtt, 
ráadásul a háború befejeződése után, Csehor
szágban (akkor a Német Birodalom része) 
esett fogságba. Másrészt pedig tisztként jobb 
bánásmódra számíthatott, mint a közkatonák, 
ugyanakkor tartalékosként kevéssé tűnhetett 
veszélyesnek a szovjet biztonsági szervek szá
mára. Tanka azonban mégsem akarta élvezni a 
tiszteknek járó kivételezettségét, és amikor 



IN MEMÓRIÁM 

Bánkúti Imre 

(1927-2009) 

2009. február 22-én reggel 7 óra körül, túl 81 . életévén elhunyt Bánkút i Imre, a törté
ne lemtudomány kandidátusa, a Budapesti Történeti M ú z e u m nyugalmazott főigazgató-
helyettese. Egy combnyaktörés t követő hosszas kórházi kezelés során fellépő tüdőgyul
ladás oltotta k i életét. Hamvasz tás utáni búcsúztatására március 17-én került sor a Rá
kospalotai temetőben. 

A tudomány rendkívül sokat vesztett halálával, hiszen Bánkúti Imre ot thonában egé
szen balesetéig akt ívan dolgozott, s még betegágyán is következő munkáját (a kurucok 
utolsó, 1710. évi dunántúli hadjáratának feldolgozását) tervezte. Kötetekre terjedő mun
kásságát önálló bibliográfia öleli fel a 75. születésnapja előtt t isztelgő emlékkönyvben , 
kiegészítése pedig 80. születésnapja alkalmából jelent meg a Hadtör ténelmi Köz lemé
nyek 2007. évi 4. számában. 

A neves történész 1927. október 8-án született Bat tonyán. A z elemi és polgári iskolát 
szülőfalujában végezte , majd a szegedi taní tóképzőben tett l íceumi érettségit. 1946-ban 
felvételt nyert a Szegedi Tudományegye temre , ahol 1950-ben szerzett t ö r t éne l em
irodalom szakos tanári diplomát . 1957-ig ugyanott dolgozott gyakornokként , majd tanár
segédként, végül adjunktusként, 1956-os helyi szerepvállalása miatt azonban eltávolítot
ták állásából. M é g általános iskolai napközis tanár is csak külön miniszteri engedél lyel 
lehetett. 1958 őszétől néhány évig az óbudai Árpád Gimnáz iumban tanított. (Mindössze 
háromévnyi pedagógus i munkájának eredményességét talán az mutatja leginkább, hogy 
közel félévszázaddal később , szűk, bensőséges körben lezajlott temetésén az árpádosok 
három koszorúval vettek részt!) 

1961-ben a Magyar Nemzeti M ú z e u m Újkori Osztá lyának tudományos munkatársa , 
1972-ben pedig vezetője lett. Kutatási területe főként a Rákóczi -szabadságharc gazdasá
gi vonatkozásai t ölelte fel. 1970-ben védte meg e témában írt kandidátusi disszertációját, 
amely azonban csak 1991-ben jelenhetett meg A kuruc függetlenségi háború gazdasági 



problémái, 1703-1711 c ímmel . 1983-ban a Budapesti Történeti M ú z e u m főigazgató
helyettese lett, s onnan ment nyugál lományba 1988 végén. Számos kiállítás létrehozásá
ban közreműködöt t , s szerepe volt a történeti muzeológia hazai térnyerésében is. Törté
nész-muzeológusi munkásságát 1988-ban Móra Ferenc Emlékéremmel , 1998-ban pedig 
Széchényi Ferenc Emlékéremmel ismerték el. 

J ó m a g a m annak a Heckenast Gusztávnak köszönhetem Bánkúti Imrével való ismeret
ségemet, aki annak idején, Szegedre lejáró fiatal oktatóként, Bánkúti Imre szakdolgozati 
témavezetője volt, élete a lkonyán pedig az én történelem szakos d i p l o m a m u n k á m meg
születésénél is bábáskodot t . Az öt évvel idősebb barát és pályatárs 1999. február 13-án, 
szinte pontosan tíz esztendővel Bánkúti Imre előtt távozott az élők sorából. Kettejük 
életútját a magyar tudománytör ténet Plutarkhosza választhatná témájául: a régi , budapes
ti polgárcsaládból származot t Heckenast Gusztáv és a battonyai gazdálkodók gyermeke
ként született Bánkút i Imre párhuzamos életrajza alighanem meglepő tanulságokkal 
szolgálna a magyar tör ténelem egy viszonylag szük kutatási területének historiográfiája, 
Magyarország X X . századi tudománypoli t ikája és ál talában a tudósi é le tművek, sőt az 
emberi sorsok alakulása szempontjából is. 

Guszti bácsi a harmadik szerény publ ikációm elolvasása után valami olyasmit mon
dott, hogy „ez olyan bánkút i s , " a negyediknél pedig szigorúan a lelkemre kötötte, hogy 
most már ideje volna köz lemény helyett tanulmánnyal e lőrukkolnom. Igen, ez látszólag 
különbség lehet é l e tmüvükben . . . Nemrégiben , már Imre bácsi halála után hallottam, 
hogy valaki Heckenast Gusztávot „tízoldalas tör ténésznek" minősí tet te . Ez a talán leki
csinylőnek szánt megjegyzés találóan objektív értékelést rejt: Heckenast Gusz táv tíz ol 
dalon is mindent meg tudott írni egy-egy témáról , úgy, hogy elolvasása után nem támad 
bennünk hiányérzet , minden mondatnak, szónak súlya, tartalma van. 

Bánkúti Imrét hasonló találékonysággal „ezeroldalas forrásfeltárónak" nevezhetnénk. 
О maga írta, hogy „élete legfőbb szakmai cél jának" a forráskiadást tekintette, s ezt 1956 
novemberében határozta el, midőn „szomorú alkalma volt . . . megtekinteni az Országos 
Levéltár [1945 után] ismét összelőtt, leégett raktárait ," s a „térdig érő irat-hamuban jár
va, a megszenesedett fasciculusok közt botorkálva, múl tunk emlékeinek pótolhatat lan 
megsemmisülése felett - a szó szoros értelmében - sírni" kényszerült . A „tízoldalas tör
ténész" és az „ezeroldalas forrásfeltáró" teljes é le tmüvének vizsgálatakor azonban fel 
kell i smernünk, hogy e két meghatározás fel is cserélhető: Heckenast Gusztáv - saját 
minősí tése szerinti - „öregkor i" munkája egy olyan adattár volt, amelyben források ezre
it és ezreit dolgozta fel életrajzi vázlatokká. A tömörség, már -már szűkszavúság pedig 
Bánkúti Imre monográfiái t és tanulmányai t is je l lemzi , s é le tének utolsó szakaszában a 
recenzió, a könyvismer te tés műfaját fejlesztette tökélyre, melyben a m ű v e k tárgyilagos 
bemutatása és szigorú bírálata mellett a legszűkebb terjedelmi korlátok között is új meg
állapításokat tett, lényegretörő összegzéseket fogalmazott meg, s e lőremutató , gondolat
ébresztő felvetéseivel kijelölte a kutatások további irányát. 

Szinte lá tom arcán ironikus mosolyát , amint sajátos kedélyességgel gépeli be egy 
svájci könyvkiadó méregdrága Ki-kicsodájának megfelelő rovatába ars poet icának is be
illő módon megfogalmazott kutatási területét: „a magyarságtudatról alkotott kép formá
lása az emberekben." Ez persze hálátlan munka, és nehezen terem gyümölcsöt . A hivata
los tudománypol i t ika kutatott korszakában nem az Őt megil le tő helyre rangsorolta. 



Emlékszem, keserűen mondta, hogy már említett kandidátusi ér tekezése csak 21 év vá
rakozás után jelenhetett meg. Annak idején gépkocsit vehetett volna a honorár iumból , 
1991-ben kapott szerény tiszteletdíja már egy pótkerékre sem futotta... (Lelke rajta, akin 
múlott!) A szakmai megbecsülést , európai látásmódú, modern tudományszemlé le tének 
elismerését azonban nem ezzel jel lemezhetjük elsősorban, hanem azzal, hogy - ha jól 
emlékszem, 2005 végén vagy 2006 elején - Kosáry Domokos személyesen hívta fel és 
kérte meg (s Ót kérte meg!) az új történeti bibliográfia vonatkozó kötetének szerkeszté
sére. (Az akkor 78 éves Bánkúti Imre először vonakodott, de végül m é g s e m háríthatta el 
korára hivatkozva a 93 éves Kosáry Domokos kérését. Fájdalom, hogy ezt a munká t már 
nem fejezhette be.) 

Bánkúti Imre, a tudós elvesztése pótolhatatlan veszteség a forráskutatáson alapuló, 
tárgyilagos történetírás számára. Jómagam pedig nem csupán az azonos kutatási terüle
ten hasonló szemlélettel és munkamódszer re l dolgozó atyai mesteremet, szinte minden 
m u n k á m lektorát veszí tet tem el, hanem azt a széles látókörű, a vi lág dolgai iránt bámula
tos fogékonyságot muta tó embert is, aki számomra Kosztolányi regényhősét elevenítette 
meg. Igen, talán nem vétek vele, ha az öreg Moviszter doktorhoz, a gyi lkosságba esett 
szerencsétlen sorsú cselédlány egyetlen mentő tanújához hasonl í tom, aki megfáradt , tö
rődött, beteg testében is az ép lélek, az egészséges szellem, az együt térző, legmélyebb 
humánum képviselője volt. 

Munkái , amíg magyarul értő s múltja iránt érdeklődő ember lesz a földön, maradan
dóak lesznek, emlékét , személyiségének varázsát pedig legalább mi , akik szerettük öt, 
sosem fogjuk elfeledni! 

Mészáros Kálmán 



Hadsereg és hadszervezet 
a Mátyás kori Magyarországon 



KRÓNIKA 

STENCINGER NORBERT 

N E M Z E T K Ö Z I H A D S Z Í N T É R K U T A T Ó - K O N F E R E N C I A 

Gent, 2008. október 17-19. 

A belgiumi Gentben rendezték 2008. októ
ber 17-19. között a harctérkutatók és hadiré
gészek konferenciáját „Fields of Conflict Con
ference on Battlefield and Conflict Archeo
logy" címmel. A szimpóziumot hagyományo
san kétévente hívják össze, és a világ minden 
részéről érkeznek rá kutatók. A szervezést 
University of Birmingham oktatói vállalták 
magukra John Carmen vezetésével. A három
napos rendezvényen egymást követték a szín
vonalas angol nyelvű előadások a Hotel Mo-
nasterium Poortackere rendezvénytermében. 

A sort Rafael Lewis (University of Haifa, 
Izrael) kezdte, aki PhD értekezésének egy ré
szét ismertette a hattini csatatéren végzett ku
tatásairól. 2007 márciusa óta tanulmányozza 
az 1187. július 4-én lezajlott esemény helyszí
nét. Szemléltette a francia keresztesek útját a 
csatatérre, ahol megütköztek a muszlin sere
gekkel. A terület a mai napig érintetlen ma
radt, így még számos lehetőséget nyújt a kuta
tók számára a további vizsgálódásra. 

Michael Bleízer (Southern Methodist 
University, Egyesült Államok) a Königshafen 
közelében, 1525. június 2-án lezajlott csataté
ren végzett kutatásairól számolt be. Részlete
sen ismertette a harcok lefolyását és a korabeli 
harcmodort, valamint az akkor használatos 
fegyvereket is. Terepbejárás során sikerült 
azonosítania a csata helyét, és az előkerült le
letek és maradványok alapján további régésze
ti feltárást szándékozik végezni az elkövetke
zőkben. 

Andre Schürger Németországból az 1632-
es lützeni csata helyszínén végzett kutatásairól 
beszélt. Kutatócsoportja, fémkeresővel, több
ször átvizsgálta a svéd király, I I . Gusztáv 
Adolf által vezetett sereg jobb szárnya harcai
nak helyét. Az uralkodó életét vesztette a harc 
közben, és sikerült azonosítani halálának felté
telezett színhelyét. A kutatás eredményeként 
előkerült 647 golyó, csatok és gombok. A le

lőhelyek pontos koordinátáit GPS-szel rögzí
tették, és térképen ábrázolták. A 2007-ben 
végzett ásatások során megtalálták a Wallen
stein által kiépített védelmi rendszer maradvá
nyait is. 

Síencinger Norbert (PhD hallgató, Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem) az 1849. jú
lius 11-én Komárom közelében lezajlott csata 
nyomait kutatta az ácsi erdőben. A terepbejá
rás során az azonosított területen fémkeresővel 
végzett kutatásokat. A leletek pontos helyét 
GPS-szel rögzítette és térképen ábrázolta. A 
repeszdarabok, golyók, pénz jól alátámasztot
ták az írásos források által közölteket. 

A hadirégészet és harctérkutatás egyik 
megteremtője, Douglas D. Scott (University of 
Nebraska, Egyesült Államok) a polgárháborús 
csatatereken végzett kutatásairól, valamint 
azok módszertani lépéseiről tájékoztatta a 
hallgatóságot. 

A XIX. századi események rekonstrukció
ját egy első világháborús eset ismertetése kö
vette. Egy belga kutatócsoport tagja az Ypem 
melletti feltárásukról beszélt. A 2002-ben kez
dődött munkát A-19 néven kezdték, mivel így 
hívták azt az épülő autópályát, mely földmun
kái közben a helyszín előkerült. A kutatásokról 
már korábban beszámoltak a Northville-ben 
(Egyesült Államok) rendezett konferencián, 
ezúttal a legújabb eredményeket ismertették: 
angol és német lövészárkokat kutattak korabeli 
térképek és fényképek révén végzett azonosí
tás után, és az angol kutatócsoportokkal vég
zett közös munka eredményéiről és előnyeiről 
számoltak be. 

Dr. Négyesi Lajos alezredes (a H M Had
történeti Intézet és Múzeum Hadirégész, Had
színtérkutató és Hagyományőrző Osztályának 
vezetője) Erdélyben végzett kutatásait ismer
tette a hallgatósággal. 1916. őszén a 7. huszár
ezred támadta a szemben álló román csapato
kat az Uz völgyében. A terepbejárások során 



fémkereső segítségével talált leletek révén sike
rült azonosítani a támadás helyét. Érdekesség
ként megemlítette, hogy mindkét oldalon azo
nos gyárból származó töltényeket használtak. 

Dávid Ferenc demonstrátor (Pécsi Tudo
mányegyetem) 1956 novemberi események 
nyomait kutatta a Mecsekben, és a Vágott-
pusztai összecsapás feltárt nyomairól számolt 
be a konferencia közönségének. A harcok so
rán a szabadságharcosok 15 perces tűzharcot 
vívtak a magyar rendőrökből és a szovjet had
sereg katonáiból álló rendfenntartó csapatok 
ellen. A 2006 tavaszán indult kutatás során 
pontosan sikerült azonosítani a harcok helyét. 

A konferencia második napja a Gent köze
lében fekvő Oudenaardban zajlott, ahol há
romszáz esztendő előtt a spanyol örökösödési 
háború egyik fontos csatáját vívták a szemben 
álló felek. Az első három előadás e jeles ese
ményről és az azzal kapcsolatos kutatásokról 
szólt. John Carman (University of Birmin
gham, Nagy-Britannia) és Glenn Foard (Uni
versity of Leeds, Nagy-Britannia) a harcok tör
ténelmi hátterét és a harcmezőn végzett 
terepbejárásaik eredményét ismertették. Wil
lem Derde (Ename Center for Public Archaeo
logy and Heritage Interpretation, Belgium) a 
történelmi esemény kerek évfordulójáról és az 
azzal kapcsolatos rendezvényekről tájékoztatta 
a hallgatóságot. 

Szünet után Gilly Carr (Cambridge Uni
versity, Nagy-Britannia) számolt be a Csator
na-szigeteken végzett kutatásairól. A német 
megszállás tárgyi emlékeit vizsgálta, melyet a 
helyi lakosok megőriztek. Ezeket a használati 
és emléktárgyakat az ott állomásozó német, 
majd angol katonák készítették. Az előadásban 
beszámolt arról, hogy milyen jellegűek voltak 
a tárgyak és milyen viszony alakult ki a meg
szállók és a helyi lakosok között. 

Shirley Ann Watson (University of Glas
gow, Nagy-Britannia) munkája során nemcsak 
hadtörténeti szempontból vizsgált csatákat an
gol-skót viszonylatban, hanem fontosnak tar
totta az etnikai szempontokat is. A harcokkal 
kapcsolatban azt igyekezett megfogni, hogy 
miként hatottak az ellenségeskedések a részt
vevők gondolkodására és identitására. Felhívta 
a figyelmet arra is, hogy a XX. századi konf
liktusok esetében is érdemes megvizsgálni, 
miként jelentkeznek azok ma élő emberek tu
datában/emlékezetében, illetve miként véle
kednek a harcokról, amelyben hozzátartozóik 
részt vettek és hogyan őrzik azok emlékét. 

A következő előadó, Samuel Walls (Uni
versity of Exeter, Nagy-Britannia) a harcok ál
dozatainak emelt emlékművekkel kapcsolat
ban végzett kutatásairól számolt be. Ennek 
során vizsgálta a megemlékezéseket, illetve az 
emlékmüvek gondozását és azokhoz fűződő 
helyi szokásokat. Bemutatta a felmerülő prob
lémákat, melyekkel munkája során találkozott, 
számos példát mutatott be a megrongált em
lékmüvekről a Szigetországból. 

Az elhangzott előadások után a résztvevők 
terepbejárásra indultak, melynek során meg
ismerkedhettek az oudenaarde-i csatatér egy 
részével, ahol a kutatás résztvevői ismertették 
a helyszínen lezajlott hadmüveletek főbb moz
zanatait. 

Az utolsó nap programját Damian Shield 
(Headland Archaeology, Írország) kezdte. Elő
adásában ismertette egy X V I I . századi hadjá
rattal, a „két király háborújával" kapcsolatban 
végzett kutatásait. A hadjárat maradványai jól 
azonosíthatók a helyszínen. 

Az Egyesült Államokból érkezett Law
rence Babits (East Carolina University) és 
munkatársai az amerikai polgárháború idején 
lezajlott harcok nyomait kutatták. A szövet
ségesek folyamatosan támadták a konföderá
ciós csapatok ellátását a Roanoke folyó kör
nyékén, ami kisebb és nagyobb szárazföldi és 
vízi összecsapásokat jelentett. Kutatásaik so
rán feltárták a folyót biztosító erődrendszert 
és az ütegállásokat. Ismertette, hogyan bizto
sították e jelentős közlekedési úton az után
pótlás szállítást. 

David G. Passmore (University of New
castle, Nagy-Britannia) az Ardennekben 1944 
telén lezajlott német támadás nyomait kutatta. 
A terepbejárás során azonosították a védelmi 
rendszer egy részét, melyet a német haderő fel
tartóztatására építettek ki az erdőben St. Vith 
közelében. A kutatás során mintegy fél négy
zetkilométeres területet vizsgáltak át. 

Peter Masters (Cranfield University, Nagy-
Britannia) és Briger Stichelbaut (University of 
Ghent, Belgium) első világháborús lövészár
kok kutatásával foglalkoztak belga területeken, 
angol katonák harcainak nyomait keresve. 
Légifelvételek és korabeli térképek segítségé
vel azonosították a helyszínt, majd archeológi
ai és geofizikai eszközökkel folytatták a vizs
gálatot. Munkájuk eredményeit térképeken 
ábrázolták. 

A walesi Jonathan Berry (Institute of Archaeo
logy and Antiquity, University of Birming-



ham, Nagy-Britannia) a második világháború 
során kiépített védelmi rendszereket kutatta 
hazájában. Beszámolt róla, hogy ezeket a vé
delmi állásokat a korábbiak során már katalo
gizálták, de első ízben ő végzett terepbejáráso
kat a helyszínen: ahol jól azonosíthatók voltak 
az egykori lövészárkok és harckocsiakadályok 
maradványai. 

A következő előadás a X I . századba repí
tette vissza a hallgatóságot. Phil Murgatroyd 
(University of Birmingham, Nagy-Britannia) a 
manzikerti csatával (1071) kapcsolatos vizsgá
lódásainak legújabb eredményeit ismertette, 
mely során nyomon követte a bizánci katonák 
útját a harctérre. A hosszú, 700 mérföldes me
netelés során nagy szerepe volt a logisztiká
nak, ezért az angol kutató megvizsgálta az 
egykori táborhelyeket és azok környezetét. 

Xavier Rubio (University of Barcelona, 
Spanyolország) beszámolt a GIS-szel (Geo
graphical Information System) végzett munká
járól és azokról a lehetőségekről, amiket a 
rendszer a hadirégészeknek és harctérkutatók
nak kínál. Munkája során két hadtörténelmi 
eseményt kutatott: a Kr. e. 49-ben lezajlott, 
Iulius Caesar által vezetett ilerdai harcok nyo
mait és a spanyol örökösödési háborúban ví
vott almenari csata helyszínét. E két kutatás 
segítségével ismertette a rendszer működését, 
mely során, különböző adatok bevitelét köve
tően, a program három dimenzióban ábrázolja 
a vizsgált esemény helyszínét, lehetőséget ad
va további térinformatikai vizsgálatokra. 

Martin Brown (University of Birmingham, 
Nagy-Britannia) egy első világháborús belgi
umi lövészárokszakasz feltárását ismertette a 
konferencia közönségével. A terület, a háború 
alatt egy tanya udvara volt így a kutatása során 
nagyon sok személyes tárgy került elő. Évek 
óta foglalkoztatja, miként élték meg a harcokat 
a polgári lakosok és katonák. Véleménye sze
rint, a harctérkutatás egyik feladata ennek 
vizsgálata és feltárása is lehet. 

A következő előadó, Charles Haecker (U. 
S. National Park Service, Egyesült Államok) 
kutatócsoportja 2007 óta tartó munkájának új 
eredményeit ismertette az 1540-1542 közötti 
Coronado expedícióval kapcsolatban. A kuta
tók között van történész, régész és hadirégész 
is. Az előadásból, mely a korabeli pueblo indi
ánokkal vívott harcokat és az ellenük alkalma
zott különleges harcmodort is ismertette, kide

rült, hogy a hadirégészek nagy mértékben se
gítették a közös munkát. Az ismert kutató vé
leménye szerint a jövőt is az ilyen közös 
együttműködés jelentheti. 

Glenn Foard (University of Leeds, Nagy-
Britannia) a szigetországban 1461 és 1547 kö
zött lezajlott csatákat vizsgált. Előadásában 
ismertette, hogy miként változtak a csataterek
ről előkerült leletek, amelyek jól alátámasztot
ták a tűzfegyverek elterjedését a hideg fegyve
rekkel szemben. Kutatása kiterjedt a tengeri 
hadviselésre is, ahol az ütegsorok számának 
növekedését, illetve a szolgálatot teljesítő ka
tonák differenciálódását figyelte meg a külön
böző korokból származó hadihajókon. 

Susanne Wilbers-Rost (Museum und Park 
Kalkriese, Németország) és Achim Rost (Uni
versität Osnabrück, Németország) közös elő
adásukban a Kr. u. 9-ben a római légiók és a 
germánok között, a teutoburgi erdőben lezaj
lott csatából fennmaradt csontok vizsgálatát 
ismertették. Ezek egy része, érdekes módon, a 
földfelszínről került elő, nagyobb részük vi
szont a feltárt tömegsírokban volt. A már rossz 
állapotban levő leletek számos adalékkal szol
gálnak a korabeli harcmodorról és az egész
ségügyi viszonyokról is. 

Richard Burt (Texas A & M University, Egye
sült Államok) előadásában a normandiai part
raszállást megelőző és azt követő bombázások 
során keletkezett kráterek vizsgálatáról szá
molt be. A bombázási naplók és légifelvételek 
alapján azonosította, hogy milyen nagyságú 
bombák milyen nyomokat hagytak a földfel
színen. A terepbejárások során tovább vizsgál
ta a krátereket, és a kapott adatokat rendsze
rezte. 

Záró előadásában Richard Burt és Peter 
Doyle (University College London, Nagy-
Britannia) arról értekezett, hogy harctérnek te
kinthető-e London, majd az 1945-ben az angol 
fővárosba becsapódó V2 nyomainak kutatásá
ról számoltak be. Korabeli újságok, térképek 
alapján keresték meg a megrongálódott háza
kat és szemtanúkat is megszólaltattak. 

A konferencia zárásaként a résztvevők ér
tékelték az elhangzottakat és elismeréssel szól
tak arról, hogy Közép-Európából elsőként ma
gyar kutatásokat is megismerhettek és külön 
megemlítették, hogy hazánkban önálló osztály 
foglalkozik a hadirégészettel a Hadtörténeti 
Múzeumban. 
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Ára: 600 - Ft 

E számunk tartalmából 

„Magyarország estében két korszakról beszélhetünk, mely korszakokat a beszállásolás 
módja és az adórendszer átalakítása alakította ki. 1670 előtt a katonaság mindössze Győr, Ko
márom, Érsekújvár, Várasd és Kassa városokban alakított ki olyan viszonyokat, amelyek során 
a katonaság és a polgárság állandó interszociális viszonyban volt egymással. 1670 után az or
szág összes városa, de ... más települései is szembesültek a problémákkal... 

A katonaság beszállásolása a polgárok és a katonaság közötti kapcsolatok tekintetében igen 
terhesnek bizonyult ... Kassa esetében vannak adataink, hogy a városi tanács az állandó dara
bontházak építésével igyekezett megoldani az áldatlan állapotokat, de erre (részben) csak egy 
külön kaszárnya építésével lehetett volna megoldást találni... A X V I I . század legvégén ... Kas
sa javasolta a többi városnak, hogy közösen lépjenek fel annak érdekében, hogy építsenek ka
szárnyákat a városokban. A többiek azonban - feltehetően financiális okok miatt - elutasítot
ták a javaslatot. Amire ezekben az években nem volt lehetőség, az a Rákóczi-szabadságharc 
idején valósult meg Kassán, ahol a szepesi kamarai adminisztráció 1715-ben már az elkészült 
kaszárnya berendezéséhez kért pénz a Magyar Kamarától. 1729-ben pedig feltehetően ennek 
az épületnek a bővítését határozták el." 

(H. Németh István: A beszállásolások rendszere és hatásai a XVI-XVII. századi Magyar 
Királyság szabad királyi városaiban) 

„Rákóczi 1703-1707. között három lépésben foglalkozott a bihari hajdúvárosok elvesztett 
jogainak visszaadásával. Először ... 1703 október-decemberében a vám- és hannincadfizetés 
alól kaptak mentességet, valamint Rákóczi kötelezte őket a hadra kelésre, amely értelmében az 
élükre külön főkapitányt is kinevezett. Ugyanakkor a hajdúvárosok közössége továbbra is 
megmaradt a vármegye függőségében, ami még évekig tartó viszályt idézett elő a két fél kö
zött. ... Még ebben az évben [1706-ban] a hajdúvárosi katonaság helyzete is napirendre került. 
Az addig önállóan, i l l . a váradi ostromzár parancsnoka által irányított alakulat lovassága 
Kárándy Mihály ezredébe került, ahol még július-augusztus folyamán nagyarányú átszervezé
sen estek át. Hamarosan az egyes városok zsoldos állítási kötelezettségét is szabályozták. Az 
ónodi országgyűlés előestéjén a Károlyi parancsára kiküldött biztos összeírta a városok férfi
lakosságát, az országgyűlésen pedig Rákóczi véglegesen is megerősített a bihariak szabadság
jogait, s ezzel ők is bekerültek az addigra már rendezett státuszú hajdúkerületek (Sajó-Hernád 
melléki és szabolcsi »öreg« hajdúvárosok stb.) közé." 

(Seres István: A bihari hajdúvárosok a Rákóczi-szabadságharcban) 

„... a »szabad rend« alkalmazása révén egy adott végvár helyőrsége lényegesen népesebb 
lehetett annál, mint ami a királyi katonaság keretlétszámait feltűntető, gyakorta idézett kimuta
tásokból kiolvasható. Esetenként a helyőrség legnépesebb komponensét alkotó, ám ez ideig 
vajmi kevés figyelemre méltatott szabad katonaelem jelenléte akár egy adott végház végvár
rendszer hierarchiájában elfoglalt helyének felülvizsgálatára kényszerítheti a kutatást... 

A X V I I . század valójában a struktúraváltás időszaka, mikoris a királyi katonaság létszámá
nak fokozatos csökkentését ellensúlyozandó, a katonaparasztság kategóriájába sorolható fegy
veresek, köztük is mindenekelőtt a szabadosok lépnek előtérbe és válnak mindinkább megha
tározóvá. A helyőrségek két alapvető összetevője közötti választóvonal azonban nem volt éles. 
A végvárakban ... szolgáló szabadosok soraiban nyilván nem kevés korábban elbocsátott vég
vári katona is lehetett, mint ahogy bizonyára a szabadosok közül is esküdtek fel a király (jöve
delmezőbb, biztosabb megélhetést garantáló) szolgálatára. A X V I I . század éppen a két, közös 
társadalmi gyökerű, gazdasági tekintetben egymáshoz közeledő csoport sorsközösségének és 
öntudatra ébredésének tanúja..." 

(Végh Ferenc: A „szabad rend. " A XVII. századi dunántúli katonatársadalom egy elfele
dett csoportjáról) 
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