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J E L E N T É S E I A L A P J Á N 

A Habsburg Birodalom és az oszmánok másfél százados magyarországi háborúskodásában döntő 
jelentőségű fordulatot hozott az 1683. szeptember 12-i kahlenbergi csata, ahol a császári és a lengyel 
szövetséges csapatok súlyos vereséget mértek Kara Musztafa nagyvezér Bécset ostromló hadaira. A 
győzelem eredményeképpen X I . Ince pápa védnöksége alatt I . Lipót német-római császár és magyar 
király (1657-1705), a Velencei Köztársaság és Sobieski János lengyel király (1674-1696) szövetsé
get kötött a török elleni közös háború megindítására. A Szent Liga hadipotenciálja megteremtette an
nak lehetőségét, hogy az elkövetkezendő években a szövetségesek jelentős sikereket érjenek el, és 
megvalósulhasson a Magyar Királyság felszabadítása az oszmán uralom alól. 

A háború megindulásakor a nyugat-magyarországi főnemesség jelentős része rendkívül kényes 
helyzetbe került, hiszen a török 1683-as felvonulása idején, kiszolgáltatott helyzetük miatt, arra 
kényszerültek, hogy behódoljanak Thököly Imrének és ezzel együtt az oszmánoknak. Ez pedig azt 
eredményezte, hogy a védelemre összegyűjtött csapataikkal végül a török haderő balszárnyának 
nyújtottak segítséget. Kara Musztafa vereségének következményeit azonban gyorsan felismerték 
és nemcsak, hogy szakítottak az oszmánokkal, de többen tevékenyen részt is vettek a visszavonuló 
sereg üldözésében. Ennek a fordulatnak tudható be, hogy Batthyány Kristóf gróf (1637-1687) -
akinek csapatai Bécs ostroma idején Stájerországot dúlták 1 - levelezéséből hiányoznak a törökkel 
való együttműködésre utaló iratok, amelyeket nyilvánvalóan tervszerűen megsemmisítettek.' Csá
szári megtorlásra azonban nem csak a bizonyítékok jó részének az eltüntetése miatt nem kerülhetett 
sor, hanem mert katonai, és legfőképpen gazdasági erőforrásaikra tekintettel, a magyar főnemesség
gel való együttműködés nélkülözhetetlen volt a meginduló felszabadító háborúban. Politikai múltja 
miatt azonban ez a nemesség katonailag és politikailag is alárendelt szerepet kapott saját országának, 
a Magyar Királyságnak a felszabadításában. 

A visszafoglaló háborúk egyik legjelentősebb eseménye a Magyar Királyság kormányzati köz
pontjának, az oszmán hatalom magyarországi székhelyének, Buda várának 1686-ban történt elfog
lalása volt. Az 1684-es sikertelen ostrom után I . Lipót császár 1686. június elején adott parancsot a 
Buda elleni hadmüveletek megindítására. A 85-90 000 főre becsült császári és királyi hadsereg4 

fővezére, Lolharingiai Károly herceg, nagyjából 15 000 katona felvonultatását várta a magyarok
tól. 5 A kutatás mai állása szerint - a herceg elvárásainak megfelelően - összességében több mint 
15 000 magyar katona harcolt Budánál és az ostromhoz kapcsolódó hadmüveletekben.6 Ebbe, a vég-

1 Batthyány Kristófnak és fiának, Batthyány I I . Ádámnak az oszmánok oldalára való 1683. évi átállásáról 
legújabban lásd Varga J. János: A túlélés és az árulás mezsgyéjén. Batthyány Kristóf és Batthyány Ádám az 
1683. évi hadjáratban. In: Ezredforduló - századforduló - hetvenedik évforduló. Ünnepi tanulmányok Zimányi 
Vera tiszteletére. Szerk. J. Újváry Zsuzsanna. Piliscsaba, 2001. (A továbbiakban Varga J. 2001.) 

Az iratok megsemmisítéséről tesz említés: Thaly Kálmán: Az 1683-iki táborozás történetéhez. (Gr. Bat
thyány Kristóf és Ádám dunántúli tábornokok levelezéseiből.) Történelmi Tár 9. (1887) 302. o.; Franz. Theuer: 
Verrat an der Raab. Als Türken, Tataren und Kuruzzen 1683 gegen Wien zogen. Salzburg - Stuttgart - Zürich, 
19772, 187-188.0.; Varga J. 2001.498. o. 

3 A szövetséges haderő vezérkarában nem találunk magyar főnemeseket, a magyar főkapitányok pedig, an
nak ellenére, hogy a tisztségük az ezredesi rangnak felelt meg, alatta álltak a császári ezredeseknek, ugyanígy a 
helyettes főkapitányok is. Károlyi Árpád - Wellmann Imre: Buda és Pest visszavívása 1686-ban. Budapest, 
1936. (A továbbiakban: Károlyi - Wellmann 1936.) 114. о. 

4 A császári és királyi hadsereg összetételéről és létszámára lásd: Károlyi - Weltmann 1936. 116-118. о. 
5 A szövetséges haderő magyar egységeire lásd: Lolharingiai Károly hadinaplója Buda visszafoglalásáról. 

Budapest, 1986. (A továbbiakban: Lolharingiai Károly hadinaplója) 81-87. o. 
6 Károlyi - Wellmann 1936. 114. о.; Domokos György: A magyar katonaság helye és szerepe a császári 



várak által kiállított katonák mellett, a nemesi bandériumok, a megyei csapatok és Thököly Imrének a 
császár hűségére tért kurucai is beleértendők. A teljes haderőhöz képest kis létszámú és rosszabbul 
felszerelt magyar csapatok kiállítása így is hatalmas terhet rótt az egész országra és az ilyen súlyú tá
madó hadműveletekre felkészületlen végvári katonaságra. 

A háborús előkészületek a magyarországi végek, így a Kanizsával szembeni végvidék - azaz a 
Zala és Mura melléki végházak - katonaságát kettős feladat elé állította: egyfelől a végvárak kato
náiból kellett kiállítani a Haditanács által Buda alá rendelt csapatokat, másrészt pedig a várakban 
maradottaknak helyt kellett állniuk a szemben lévő török végvárak esetleges támadásai során. Az 
1686-os esztendőben a végvidék főkapitánya - a törökkel való együttműködés miatt kompromittá
lódott és lemondatott Batthyány Kristóf7 fia - Batthyány I I . Ádám (1662-1703) volt, aki 1685 óta 
egyidejűleg a dunántúli kerületi főkapitányi tisztet is betöltötte. 8 A főkapitány-helyettesi tisztet 
1680 óta - a Batthyány család megbízható familiárisa - Gyöngyösi Nagy Ferenc (7-1702 körül) y 

látta el, akinek fennmaradt levelezése lehetőséget ad arra, hogy megvizsgáljuk, milyen intézkedé
seket kellett tenniük és milyen nehézségekkel kellett szembenézniük a védelem vezetőinek a fent 
említett kettős cél elérése érdekében. 

A végvidék váraiban békeidőszakban is készenlétben álltak a katonák, hiszen a török várak őr
ségeinek portyázásaira a hódoltság egész ideje alatt számítani kellett. Háborús években pedig, 
amikor várható volt nagyobb török csapatok megjelenése is, még fontosabbá vált a végvárak mu
nícióval és katonasággal való megfelelő ellátottsága. Kanizsa vára, 1600. évi elfoglalása után, a 
magyarországi török végvári vonal legnyugatibb csücskébe esett, ami szinte beékelődött a Zala és 
Mura melléki magyar végházak alkotta védelmi vonalba. A vár nem csak azért jelentett állandó fe
nyegetést a magyar oldal számára, mert jelentős török őrséggel rendelkezett, hanem, mert fontos 
hídfőállása lehetett egy, a Dráva mellől induló, az osztrák örökös tartományokat is veszélyeztető, 
Bécs elleni hadjáratnak. 1 0 Stratégiai fontossága ellenére azonban a vele szemben álló végvárak ál-

hadsereg harcászatában Buda ostrománál. In: Végvár és társadalom a visszafoglaló háborúkban (1686-1699). 
Szerk. Bodó Sándor - Szabó Jolán. Studia Agriensia 9. Eger, 1989. 57., 60-62. o.; Nagy László: A magyar ka
tonarétegek és a török kiűzése. In: Végvár és társadalom a visszafoglaló háborúkban (1686-1699) Szerk. Bodó 
Sándor - Szabó Jolán. Studia Agriensia 9. Eger, 1989. 41. o. - 15 000 főnél jóval nagyobb arányú magyar ka
tonaságot feltételez Czigány István: A Habsburg Birodalom megváltozott hadászati helyzete és a végvári kato
naság szerepének módosulása. In: Végvár és társadalom a visszafoglaló háborúkban (1686-1699) Szerk. Bodó 
Sándor - Szabó Jolán. Studia Agriensia 9. Eger, 1989. 30-31. o.; Uő: A magyarországi csapatok szerepe a tö
rök alóli felszabadító háborúban. Hadtörténelmi Közlemények 102. (1989) 2. sz. (a továbbiakban: Czigány 
1989.) 164-166. o. 

7 Batthyány Kristóf a tisztséget 1659 és 1685 között töltötte be: Pálffy Géza: Kerületi és végvidéki főkapi
tányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16-17. században. Történelmi Szemle 39. (1997) (a továb
biakban: Pálffy 1997.) 280. o. 

8 A török elleni magyarországi védelmi rendszer történetéről, a végvidéki és kerületi főkapitányságok szer
vezetéről legújabban Pálffy Géza: A török elleni védelmi rendszer szervezetének története a kezdetektől a 18. 
század elejéig. (Vázlat egy készülő nagyobb összefoglaláshoz.) Történelmi Szemle 38. (1996) (a továbbiakban: 
Pálffy 1996.) 163-217. o. Uő: The Origins and Development of the Border Defence System Against the 
Ottoman Empire in Hungary (Up to the Early Eighteenth century) In: Ottomans, Hungarians and Habsburgs in 
Central Europe. The Military Confines in the Era of Ottoman Conqest. Ed.: Géza Dávid - Pál Fodor. Leiden -
Boston - Köln, 2000. (a továbbiakban: Pálffy 2000.) 3-69. o. 

y Gyöngyösi Nagy Ferenc 1675 óta állt a Batthyány család szolgálatában, kezdetben a család tulajdonában 
lévő és egyben a Kanizsával szembeni végvidék várrendszeréhez tartozó Szentgrót várának kapitányaként. Bat
thyány Kristóf - miután a főkapitány-helyettesi tisztségben 1679-1680-ban üresedés állt fenn - Gyöngyösi 
Nagy Ferencet javasolta a betöltésére, amit a Haditanács is elfogadott, de hivatalos beiktatására csak 1681-ben 
került sor. Gyöngyösi Nagy Ferenc életútjára lásd Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nem-
zékrendi táblákkal. V I I I . Budapest, 1860. 75-76. o.; Mocsáry István: A Gyöngyösi Nagy család. Turul 20. 
(1902) 177-183. o.; Iványi Emma: Gyöngyösi Nagy Ferenc vicegenerális. In: Zalai Gyűjtemény 18. Zalaeger
szeg, 1984. 115-130. o. 

1 0 Az oszmán hadsereg a Dráva melletti utat is használta több hadjárata során, így 1532-ben vagy 1664-ben 
is erre vonult a fősereg. Gyöngyösi Nagy Ferenc kémei az 1683-as török támadás idején azt jelentették, hogy a 
török sereg egy része ez alkalommal is a Dráva mellett vonul fel. Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: 
MOL) Batthyány család levéltára P 1314 No. 32 982. 



lapota nem volt megfelelő. Ezt jól példázza az, hogy 1686 februárjában Gyöngyösi Nagy Ferenc 
azt jelentette a Kanizsával szembeni végvidék központjának, Egerszegnek a löporraktáráról, hogy 
amennyiben nem erősítik meg, a tavaszi esők az épületet össze fogják dönteni." Ennek ismereté
ben az sem meglepő, hogy ugyanebből a várból március végén - Gyöngyösi Nagy Ferenc távollé
tében - a török rabok úgy szöktek meg, hogy kiásták magukat a tömlőéből és elfutottak.1 

A tavasz folyamán a végvidéken megkezdődött a hadjáratra való felkészülés, bár akkor még 
Bécsben nem született döntés arról, hogy a császári hadsereg mely várak ostromát kezdi meg. 
Lotharingiai Károly herceg június 6-án már Párkánynál tartott szemlét az addig összegyűlt 34 000 
főnyi sereg felett és három nappal később kézhez kapta I . Lipót parancsát a Buda elleni hadjárat 
megindítására. Az ostromra induló fősereg két hadtestből állt: az egyik a herceg vezérlete alatt a 
Duna jobb partján vonult Buda felé, a másik pedig, Miksa Emánuel bajor választófejedelem veze
tésével, a Duna bal oldalán előrenyomulva, először a törökök által már kiürített Pesten vonult át, 
majd a folyón átkelve érkezett Buda alá. Mellettük még három hadtest tevékenykedett az ország 
különböző területein: a Friedrich Scherffenberg gróf vezette hadtestet Erdélybe rendelték, a kelet
magyarországi területeken Antonio Caraffa és Donath Heissler altábornagy csapatai működtek, 
míg a Dráva mellé Ludwig Schultz gróf, lovassági tábornok vezetésével küldtek egy hadtestet.13 

Batthyány Ádám főkapitány parancsnoksága alatt a Kanizsával szembeni végvidékről küldendő 
katonáknak Miksa Emánuel csapataihoz kellett csatlakozniuk.1 

Annak ellenére, hogy Gyöngyösi Nagy Ferenc főkapitány-helyettes minden várkapitányának 
utasítást küldött, hogy katonáikkal időre álljanak készen a felvonulásra, számos probléma nehezí
tette az előkészületeket. A végeken a táborba szállás legfontosabb feltétele az volt, hogy a katonák 
megkapják a zsoldjukat.15 Gyöngyösi Nagy Ferenc március 23-án két kapitányát küldte fel Bécsbe 
a Haditanács elé a fizetések sürgetése miatt, 1 6 de egy májusban írt leveléből tudjuk, hogy a pénz és 
a posztó még mindig nem érkezett meg, bár az ügyben már Batthyány I . Ádám is lépéseket tett.1 

Emellett a főkapitány-helyettes a katonák fegyvertelenségéről és a lovak hiányáról is jelentést tett 
felettesének. 1 8 Á szinte állandósult fizetetlenség és fegyvertelenség morálisan is kikezdte a végvi
dék katonaságát. Esterházy Pál nádor, majd pedig Batthyány I Ádám is utasította Gyöngyösi Nagy 

1 1 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 063. 
1 2 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 068. 
13 Károlyi - Wellmann 1936. 116. о.; Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme. 2001. [CD-ROM] 

(a továbbiakban: Bánlaky 2001.). V. ö. Giovanni Paolo Zenarolla Székesfehérvári prépost beszámolója Buda
vár ostromáról (A felhasznált hadianyagok jegyzékével). Ford. Jászay Magda. In: Buda visszafoglalásának em
lékezete 1686. Szerk. Szakály Ferenc. Budapest, 1986. (a továbbiakban: Zenarolla) 101. o. - A hadseregnek ez 
a felosztása már a márciusi hadi tanácskozások során nagyrészt eldőlt. Károlyi - Wellmann 1936. 105. о. 

1 4 Miután 1686 május elején Bécsbe rendelték Esterházy János győri végvidéki főkapitány-helyettest, Bat
thyány Ádámot, a Kanizsával szembeni végek főkapitányát és id. Bercsényi Miklóst, a bányavidéki főkapitány
helyettest, megállapodás született arról, hogy a végvárak őrségén felül a három főkapitányság váraiból kiállíta
nak 6000 katonát, ha a kamara rendezi a katonák zsoldját. Károlyi - Wellmann 1936. 107-108. о. V. ö. uo. 
114. o. - Az említett végvidéki főkapitányságok tisztviselőire lásd Pálffy 1997. 270-272., 276-278., 279-280.0. 

1 5 Ekkorra a végvidéki hadszervezet már túl volt a Habsburg vezetés által 1671-72-ben indított reformkí
sérleten, ami a magyar haderőnek a birodalmi hadseregbe való integrálását célozta meg, és ami természetesen a 
magyar végvári katonaság létszámában, szerkezetében, a hadügy finanszírozásában kívánt jelentős változáso
kat hozni. A kérdéssel részletesen foglalkozott Czigány István: Hadügyi reformkísérletek a királyi Magyaror
szágon, 1665-1682. Hadtörténelmi Közlemények 114. (2001) 279-302. o. (a továbbiakban: Czigány 2001.); 
Uő.: Reform vagy kudarc? Kísérletek a magyarországi katonaság beillesztésére a Habsburg Birodalom hadere
jébe 1600-1700. Budapest, 2004. (a továbbiakban: Czigány 2004.) Azonban a végvári katonaság rendszeres 
javadalmazását az adóreformok, átszervezések nem tudták biztosítani: Czigány 2001. 295-296. o.; Czigány 
2004. 141-142.0. 

1 6 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 066. 
1 7 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 075. 
1 8 M O L Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 076. - Ugyanebben az időben Esterházy János győri 

végvidéki főkapitány-helyettes is a katonák hátralékos zsoldjának megfizetését kérte a Haditanácstól, mert ettől 
függött, hogy mennyi katonát tudnak kiállítani. Károlyi - Wellmann 1936. 107., 108. о. 



Ferencet, hogy akadályozza meg a katonák lakossággal szembeni erőszakoskodásait és rablásait, 
ám a főkapitány-helyettes május l-jén kelt leveléből tudjuk, hogy egyes végvárak katonái nem 
csak a környező falvakat háborgatták, de kincstári birtokokat is megtámadtak. 2 

A csapatok felvonulása során a hadfelszerelés és az élelem szállításához nélkülözhetetlen sze
kerek összegyűjtése is komoly nehézséget jelentett, mert a főhadbiztos (commissarius) - a végvá
riak készülődését megelőzve - Zala vármegyétől a császári sereg vonulásához 200 szekeret már 
májusban elkülöníttetett. Amikor a főkapitány-helyettes is szekerek átadását kérte a vármegyétől, 
azt a választ kapta, hogy „aki táborra megyén, csináljon magának szekeret."21 

Az említett problémák következtében Gyöngyösi Nagy Ferenc kételkedett abban, hogy a Buda 
ellen vonuló seregekhez a megfelelő létszámban és a kellő felszereléssel időben csatlakozni tudnak 
az általa küldött csapatok.22 A táborba induló végváriak létszáma, a zsoldjuk kifizetése és a szállí
tásukhoz szükséges szekerek összegyűjtése július elején - amikor Lotharingiai Károly és Miksa 
Emánuel hadai már több, mint két hete ostromolták Budát - még mindig csak megoldandó prob
lémát jelentett a főkapitány-helyettes számára. Július 4-i keltezésű levele részletesen foglalkozik 
azzal, hogy a Zala melléki végházakban milyen létszámú katonaság van (lovastisztek, közlovasok 
és gyalogosok), a levélhez tartozó mellékletben pedig sorra veszi, hogy egy-egy erősségből - mind 
a Zala melléki, mind pedig a Mura melléki végházakból - mennyi katonát rendelt Batthyány I . 
Ádám mellé. 2 3 A feljegyzésekből azonban az olvasható ki, hogy a végházakban szolgálatot teljesí
tő őrség létszáma alatta maradt annak, amit a Haditanács előírt. 2 4 Az erősségek jelentős emberhi
ánnyal küszködtek: Pölöskén például az előírt 30 lovas helyett 17-et, a 70 gyalogos helyett pedig 
39-et lehetett találni. 2 5 A végvári katonaság létszámának feltöltésére kínálkozó lehetőség az lehe
tett volna, hogy ún. szabad legényeket fogadnak fel, akik zsoldért és zsákmányért szerződtek egy-
egy hadjárat idejére. 2 6 De 1686-ban ez nem jelenthette a probléma teljes megoldását, hiszen - túl 
azon, hogy közülük is többen meghaltak vagy rabságba estek - a megmaradtak a jobb megélhetés 
reményében beíratták magukat a fizetésen lévő végvári katonák közé. Az egerszegi szabad vajdá
ról pedig tudjuk, hogy lemondott a vajdaságról. 2 7 Felmerült annak a lehetősége is, hogy a közeli 
települések nemeseit szólítsák fel hadbavonulásra, de őket csak korlátozottan lehetett hadra fogni, 
kényszeríteni pedig nem lehetett.28 

1 4 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 064. 
2 0 A pölöskei vár katonái ellopták a szomszédos település (Boczföld) lakóinak 6 vagy 7 lovát, és később össze 

is csaptak velük, egy embert meg is öltek közülük. Ugyanezek a katonák a kincstári birtokokra is rátámadtak, egy 
nemes ember jobbágyaitól kilenc lovat vittek el. MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 072. 

2 1 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 077., 33 079. V. ö. Lotharingiai Károly hadinaplója 106. o. 
2 2 A katonák összegyűjtésével kapcsolatban felmerülő problémákra Gyöngyösi Nagy Ferenc először június 5-i 

levelében tett utalást, miszerint nehézséget okoz, hogy a végváriak egy részét más császári alakulatokhoz rendel
ték. MOL Batthyány család levéltára P 1314 No33 079. - A levelet közli Müller Veronika: Az egerszegi vár a 
XVII . században. Zalaegerszegi Füzetek I I . Zalaegerszeg, 1976. (a továbbiakban: Müller 1976.) 54. о., 14. sz. levél. 

2 3 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 083. Gyöngyösi Nagy Ferenc a Mura melléki végházak 
katonaságának létszámáról nem csatolt összeírást a levélhez. - Az 1686. július 4-én kelt levél mellékletét a tá
borba rendelt katonák létszámáról közli Karolyi - Wellmann 1936. 108. о. A levelet a végházakban található 
katonák lajstroma nélkül közli Müller 1976. 55. о., 15. sz. levél. 

2 4 Az 1671-72-es hadügyi reform következtében például a Kanizsával szembeni végvidék végházaiból a 
katonaság kb. 2/3-át menesztették. Czigány 2001. 287., 290. o.; Czigány 2004. 126-127. o. Bár az átszervezés 
az 1670-es évek végére társadalmi, politikai és anyagi okok miatt kudarcot vallott, és 1681-ben a kormányzat a 
redukció előtti létszám visszaállítására kényszerült, az nem sikerült maradéktalanul. V. ö. Thaly Kálmán: Az 
1683-iki táborozás történetéhez. (Gr. Batthyány Kristóf és Ádám dunántúli tábornokok levelezéseiből.) Törté
nelmi Tár 1887. 106. o. 

2 5 Feltételezhető, hogy a katonahiány miatt nem szerepel Pölöske neve a Budára küldendő katonákról ké
szített, július 4-i listán. 

2 6 A végvári katonák összeírásakor ilyen szabad legények voltak Szentgróton, Szentgyörgyváron, Lövőn és 
Lendván: MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 083. Szabad legények alkalmazásával kapcsolatban 
lásd: Czigány 2001. 294-295. o.; Czigány 2004. 146. o. 

2 7 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 087. 
2 8 Gyöngyösi Nagy Ferenc konkrétan a szentgyörgy völgyi nemeseket említi: MOL Batthyány család levél-



Gyöngyösi Nagy Ferenc július eleji számításai alapján a Kanizsával szembeni végvidék Zala 
melléki őrségének kb. a 40 %-át rendelték Buda alá. A Mura mellékéről érkező katonákkal együtt 
ez kb. 900 főt tett k i . " 9 Ha a keretszám nem is változott jelentősen, a későbbiekben szükségessé 
vált az adatok korrekciója. Egerszegről Batthyány I . Ádám az előzetesen megállapított 100 helyett 
120 lovas katonát követelt, 3 0 és a szentgróti várból küldendők létszámát is 10 lovassal megemel
te.3 1 Ugyanakkor a készülődés ideje alatt nemegy várkapitány - akár Gyöngyösi Nagy Ferencet is 
megkerülve - megpróbálta lealkudni a hadba vonulók létszámát. 3 2 A főkapitány-helyettes a Mura 
melléki végekről nem várt fogyatkozást, de mint a leveleiből kiderül, a légrádi kapitány - az előző 
évhez hasonlóan - nem igazán akarta kiállítani az 50 lovast és a 100 gyalogost. Ezen a számon 
felül pedig semmiképpen nem tudott katonát adni, mert 50 lovasát Répásra, a Dráva melletti tá
borba vitték. 3 Az ügy rendezése végett Gyöngyösi Nagy Ferencnek személyesen kellett Eger
szegről Légrádra mennie.34 A főkapitány-helyettes a fentiek miatt is, és mert - ahogy írta - nem 
teljesítették a kötelezettségeiket, nem engedelmeskedtek a parancsoknak és a várakban is csak ak
kor tartózkodtak, amikor fizetésosztás volt, rossz véleménnyel volt a végvári kapitányokról. 3 5 

Batthyány I . Ádám a táborba indulás időpontjának július 17-ét jelölte ki. Gyöngyösi Nagy Ferenc 
levelei azonban, amelyeket 1-2 nappal azt megelőzően írt, továbbra is az előkészületek akadályozta
tásáról számoltak be. Egy hónappal Buda ostromának kezdete után a Mura melléki katonák zsoldjá
nak kifizetése még mindig nagyon lassan haladt. Sőt az ott található - még ép - falvak lakossága nem 
csak a szekerek átadását tagadta meg, hanem szembe is szállt a katonákkal: a Dobroka nevü faluban 
250 ember állt fegyverben, hogy akár össze is csapjon Lendva várának örségével. 6 Annak ellenére, 
hogy a fent említett területen Esterházy Pál nádornak, Széchényi György esztergomi érseknek és 
Draskovich Miklós országbírónak, azaz az ország legfőbb méltóságainak a jószágai voltak, a tiszttar
tók a többszöri utasítás ellenére sem működtek együtt a végvidék védelméért felelős főkapitány
helyettessel, emiatt Batthyány I . Ádám főkapitány személyes közbelépésére volt szükség. 3 7 

A végváriak késlekedésére utal az a - Gyöngyösi Nagy Ferenc egyik levelének hátoldalán ta
lálható - feljegyzés is, ami szerint július 18-án még mindig folyt a szekerek összegyűjtése. 3 8 Végül 
Batthyány I . Ádám főkapitány július második felében kb. 1500 fős sereggel indult el a budai tá
borba, amely haderő a végváriakat és a főkapitány saját nemesi bandériumát foglalta magába. Júli
us végén és augusztus hónapban a bajor választófejedelem parancsnoksága alatt katonáival első
sorban felderítő akciókban, portyázásokban vett részt. 3 9 

tára P 1314 No. 33 090. - Jelenleg nem lehet pontosan meghatározni, hogy a magyar nemesség milyen szám
ban képviseltette magát Buda ostrománál. Érkeztek csapatok a vármegyékből, de nem mindenhol hirdettek álta
lános felkelést. Esterházy Pál távolmaradása is befolyásolta a nemesség felvonulását. Czigány 1989. 166. o. 

" 9 A feljegyzésben szereplő Zala melléki végházak katonasága kb. 1100 főre tehető, amiből a július 4-i lista 
szerint Gyöngyösi Nagy Ferenc 458 katonát rendelt Batthyány 1. Ádám mellé, továbbá a Mura melléki véghá
zakból még 434 katonát vártak. MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 083. - V. ö. Károlyi -
Wellmann 1936. 108. о.; Czigány 1989. 165. о. 

3 0 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 087. 
3 1 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 54 871. 
3 2 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 085. 
3 3 M O L Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 084., 33 086. 
3 4 Gyöngyösi Nagy Ferenc el is indult Légrádra, de útközben baleset éne, ami hosszú időre ágyhoz kötötte, ezért 

feladatait fia, Nagy Zsigmond (1684-től Nempti és Alsó-Lendva kapitánya) végezte el és az összegyűjtött végbelie-
ket is ő vezette Batthyány II. Ádámhoz. MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 088., 33 089., 33 090. 

5 A légrádi kapitányt egyenesen azzal vádolta meg a főkapitány-helyettes, hogy akadályozta a katonák 
összegyűjtését, mert késleltette a zsoldfizetést és nem küldte tovább leveleit Zalavárra és Szentgyörgyvárra. 
MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 086. 

3 f t MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 091. 
3 7 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 089., 3 090., 33 091. 
3 X MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 066. 
39 Thaly Kálmán: A székesi gróf Bercsényi-család. I. Budapest, 1885. (a továbbiakban: Thaly 1885.) 309-

310. o.; Károlyi - Wellmann 1936. 111. о.; R. VárkonyiÁgnes: A török háború: Bécstől Budáig'(1683-1686). 



A Kanizsával szembeni végvidék váraiból a táborba menő egységek felállítása mellett a kato
naságnak éberen kellett figyelnie a szomszédos török várak őrségének mozgolódására, és a Buda 
felmentésére küldött török sereggel kapcsolatos hírekre. Emellett pedig május közepétől kezdve 
nem lehetett figyelmen kívül hagyni Schultz generális hadtestét sem, amely a magyar és a török 
védelmi vonal közötti területen vonult kijelölt helyére, a Dráva mellé. A főkapitány-helyettes a 
végvidék védelmével kapcsolatban nyomatékosan felhívta Batthyány I . Ádám figyelmét arra, hogy 
a Buda alá küldendő katonák miatt meggyengült védvonal az erős török végházakkal szemben 
rendkívül sebezhetővé válik. Ott ugyanis - ahogy a főkapitány helyettes mondta - , a győri főkapi
tányság területével, illetve a Balaton mellékével ellentétben, nem lehetett számítani a török erők 
gyengeségére, vagy éppen a Buda alatt állomásozó szövetséges erők segítségére. 4 1 1 

Ha a kialakult helyzet mellett számba vesszük a magyar végvári rendszer elavultságát, ellátatlan
ságát, a végházak rossz állapotát, természetes a főkapitány-helyettes azon törekvése hogy a végvidék 
történéseiről minél rövidebb idő alatt a legpontosabb információkhoz jusson 4 1 Gyöngyösi Nagy Fe
renc a híreit a Kanizsa vidékéről érkező emberektől, a sarcukat összegyűjtő keresztény raboktól, illet
ve a törökök közé küldött kémeitől kapta. A végházak is feladatul kapták, hogy menjenek ki „lesni" 
és fogjanak „nyelvet" (azaz török katonákat), akiktől szintén híreket szerezhettek.42 

Gyöngyösi Nagy Ferenc így értesült arról, hogy a szemben lévő kanizsai várba mikor visznek a 
törökök muníciót és élelmet.^Ezekről, valamint a végvidék különböző helyein megesett - békeidő
szakban és háborús években egyaránt mindennaposnak tekinthető - összecsapásokról is jelentést tett 
Batthyány I I . Ádámnak. A főkapitány-helyettesnek a török-magyar végvidék viszonylag távolabbi 
területeiről is voltak hírei. Március végén például értesült arról, hogy Siklós táján a szlavóniai 
(tótországi) hajdúk összecsaptak a törökökkel, de 80 emberüket elveszítették, másutt pedig még to
vábbi 60-65 katonájukat. Megtudta azt is, hogy a Kapósban állomásozó törökök a Balatontól észak
ra fekvő Tapolca magyar katonái közül vittek el, illetve vágtak le negyvenet.44 Május végén pedig 
arról tudósították, hogy a győri és a hozzá tartozó végházak katonái, zsákmány reményében, Pécs 
felverésére készültek 4 5 A végvári katonák portyázásainak gyakori célpontjai voltak - nem utolsó 
sorban a megélhetésük megkönnyítése végett - az ellenséges váraktól távol legeltetett marhák is. 4 6 

In: Magyarország története 1526-1686. Föszerk. Pach Zsigmond Pál. Szerk. R. Várkonyi Ágnes. I . k. Buda
pest, 1987. 1624. o. - Batthyány Ádám és katonái a török felmentő sereg előhadaival folytatott csatározások 
után augusztus legelején tértek vissza a budai táborba: Károlyi - Wellmann 1936. 322. о.; Bánlaky 2001. V. ö. 
Angol szemtanú beszámolója a Buda visszavételéért folytatott harcokról. Ford. Deák Farkas. In: Buda vissza
foglalásának emlékezete 1686. Szerk. Szakály Ferenc. Budapest, 1986. (a továbbiakban: Angol szemtanú) 212. 
o.; Philipp Röder: Des Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden Feldzüge wider die Türken. I . Carlsruhe, 
1839-1842. 78; Lotharingiai Károly hadinaplója 160. о.; Zenarolla 137. о.; Casimirio Freschot atya összefogla
lója Buda visszavívásának legjelentősebb eseményeiről. Ford. Gyurits Antal. In: Buda visszafoglalásának em
lékezete 1686. Szerk. Szakály Ferenc. Budapest, 1986. 377. o.; Thaly 1885. 310. o. - Batthyány I I . Ádám au
gusztus 7-i portyájáról, amely során négy török foglyot ejtettek: Zenarolla 138. o.; Károlyi - Wellmann 1936. 
33. о.; Bánlaky 2001. - Augusztus 8-án a török felmentő sereg előhadával csaptak össze Batthyány I I . Ádám 
katonái: Angol szemtanú 214. o.; Károlyi - Wellmann 1936. 332. о.; Bánlaky 2001. - Augusztus 9-én ismét 
Batthyány I I . Ádám huszárjait küldték ki 3000 török ellen: Károlyi - Wellmann 1936. 332. о.; Bánlaky 2001. -
Az augusztus 11-i csetepatéban ugyancsak Batthyány Ádám husztárjai vettek részt és visszakergették a török 
csapatokat: Károlyi - Wellmann 1936. 335-336. о. V. ö. Károlyi Árpád: Henrik szász herczeg és brandenburgi 
lovas ezredei naplója Buda 1686-ki ostromáról. Történelmi Tár,. 1886. 699. o.; Bánlaky 2001. 

4 0 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 083. 
4 1 A végvidéken folyó hírszerzéssel kapcsolatban a legújabb eredményeket lásd: Információáramlás a magyar 

és török végvári rendszerben. Szerk. Petercsák Tivadar - Berecz Mátyás. Studia Agriensia 20. Eger, 1999. 
4 2 Május közepén Egerszegről és Kapornakról mentek ki katonák, akikről a főkapitány-helyettes május 21-i 

levelében azt jelentette, hogy az egerszegiek még nem tértek vissza, de a kapornakiak, akik kétfelé mentek, si
kerrel jártak: az öt lovas hozott egy fejet és két lovat, a tizenhét gyalog pedig három rabot. MOL Batthyány 
család levéltára P 1314 No. 33 076. 

4 3 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 062., 33 069. 
4 4 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 067. 
4 5 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 076. 
4 6 Júniusban az egerszegi katonák Gyöngyösi Nagy Ferencen keresztül arra kértek engedélyt, hogy elhajt

hassák a kanizsai törökök marháit, de sürgették is Batthyány I I . Ádámot, mert attól féltek, hogy mások hama-



Természetesen a törökök is figyelemmel kísérték a magyar végházak katonaságának tevékeny
ségét és a császári csapatok mozgását. Gyöngyösi Nagy Ferenc jelentéseiben még arra is találunk 
utalásokat, hogy a török oldal milyen információkkal rendelkezett a vele szemben álló keresztény 
erők terveiről. A főkapitány-helyettes május 6-i levelében arról tájékoztatta felettesét, hogy Kani
zsa és Kaposvár török őrsége janicsárokat helyezett el a környező falvak pajtáiban, mert azt felté
telezték, hogy Batthyány I I . Adám csapataival portyázásra készül ellenük. 4 Sőt kevéssel a végvi
dékiek Budára indulása előtt is az a hír járta a törökök között, hogy a főkapitány rablást tervez a 
kanizsaiak ellen. 4 s 

A magyar és török oldal állandó összetűzései közepette azonban Gyöngyösi Nagy Ferenc jelen
tései alapján azt kell mondanunk, hogy a Kanizsával szembeni végvidék védelme szempontjából 
azon a nyáron Schultz generális hadteste49 nagyobb gondot jelentett. A főkapitány-helyettes rend
kívül ellentmondásos helyzetbe került. Várható volt, hogy az átvonuló sereg, hadászatilag indokolt 
módon, felégeti a határ menti falvakat és mezőket, de joggal lehetett tartani attól, hogy olyan mér
tékű pusztítást végez, ami a lakosság és a végvári katonaság élelemellátását is veszélyezteti. A vi
dék vízjárta, mocsaras jellegéből adódóan pedig az átvonuló sereg kénytelen volt hidakat és utakat 
építeni. Azok hátrahagyása azonban megnehezítette a magyar területek védelmét, mert a törökök is 
szabadon közlekedhettek rajtuk. Gyöngyösi Nagy Ferenc több levelében is sürgette Batthyány 
Ádámot, hogy rendelkezzen a terület védelméről: egyrészt azt javasolta, hogy a főkapitány igye
kezzék elérni, hogy a császáriak legalább az aratás idejéig kíméljék a termést; másrészt pedig en
gedélyt kért arra, hogy Scultz generális hadtestének elvonulása után felégethessék a hidakat.50 

Gyöngyösi Nagy Ferenc július 17-i levelének hírei nyomán tetten érhetjük a török hírszerzés 
tévedéseit, illetve feltételezhetjük a császáriak dezinformáló szándékát: a törökök ugyanis - miu
tán megtámadták a császáriakat és foglyokat ejtettek - úgy tudták, hogy a Kanizsához közeledő se
reg a budai táborhoz fog csatlakozni.51 Úgy tűnik, Kanizsa várának török őrsége nem csak a Bat
thyány Ádám mellé gyülekező csapatok hadászati céljait mérte fel rosszul, hanem a Schultz ge
nerális által vezetett hadtest mozgásáról is téves információkat szerzett, hiszen a császáriak - a 
törökök híreivel ellentétben - nem Buda alá, hanem a Drávához vonultak. 

Július közepén - amikor a szövetséges haderő már több, mint egy hónapja tartotta ostrom alatt 
Budát - az ostromlottak és ostromlók számára is rendkívül lényeges kérdés volt, hogy mikor érke
zik meg és mekkora erőt képvisel a Szülejmán nagyvezér vezette felmentő sereg.'2 Gyöngyösi 
Nagy Ferenc minden rendelkezésére álló információt igyekezett megosztani a budai táborba készü
lő, majd pedig útnak is induló Batthyány I I . Ádámmal. A főkapitány-helyettes július 17-i levelé
ben ismertette az egyik kanizsai szpáhi vélekedését arról, hogy a felmentő sereg miért késlekedik: 
a krími tatárok megharagudtak és nem akartak hadba vonulni.' 3 Azt tudjuk, hogy 1686 elején Sze-

rabb csapnak le rájuk. Ugyanebben az időben a Balaton melléki magyar katonák is azt tervezték, hogy elhajtják 
a pécsi vagy a kaposi török őrség marháit. MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 081. 

4 7 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 074. 
4 8 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 086. 
4 4 Annak ellenére, hogy Ludwig Schultz 1686. július 16-án tífuszban meghalt, és a hadtest irányítását más 

vette át (lásd: Bánlaky 2001.), Gyöngyösi Nagy Ferenc július végi leveleiben még említi a generálist, illetve 
hadtestét: General Sulcz Uram (1686. július 28. MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 093.), Sulcz 
Uram Armadája (1686. július 31. MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 094.). 

5 0 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 075., 33 077., 33 080., 33 081., 33 083., 33 092. 
5 1 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 092. 

1685 decemberében Szári Szülejmán pasa lett az új nagyvezér, Magyarországra szerdáinak pedig 
Szarhos Ahmed pasát nevezték ki. 1686 elején szükségessé vált, hogy főszerdárként maga a nagyvezér vonul
jon hadba Buda védelmében. így, bár Szarhos Ahmed pasa szerdár már az év elején megérkezett Belgrádba, 
majd tavasszal már a Tiszántúlon táborozott, be kellett várnia Szülejmán nagyvezér seregét, az ő utasításai nél
kül nem cselekedhetett. Szülejmán pasa és Ahmed pasa kinevezésére: Silahdár Findiklili Mehmed Pasa: 
Silahdár tärihi. I I . Istanbul, 1928. (a továbbiakban: Silahdár) 226. o.; Szilahtár Mehmed török krónikás vissza
tekintése 1686 eseményeire. Ford.: Fodor Pál. In: Buda visszafoglalásának emlékezete 1686. Szerk. Szakály 
Ferenc. Budapest. 1986. (a továbbiakban: Szilahtár) 414. o. Szülejmán nagyvezér főszerdárrá való kinevezésé
re és a háború kihirdetésére: Silahdár 236-237. o.; Szilahtár 420. o. 

5 3 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 092. 



lim Giráj tatár kán (1684-1691) jelezte a Portának, hogy a közelgő lengyel háború miatt nem tud 
felvonulni a magyar hadjáratra. Tavasszal a Portáról újabb futárok érkeztek hozzá azzal a rendel
kezéssel, hogy a kán alatt lévő két legfőbb méltóság, a kalga és a nureddin induljon hadba Ma
gyarországra. 4 Feltételezhető, hogy a nagyvezér elindulása körüli problémákról volt némi fogalma 
a végvidéken állomásozó török szpáhinak is, de nem biztos, hogy tisztában volt a késlekedés való
di, pontos okával. 

A török sereg magyarországi felvonulásakor hagyományosan az eszéki hídon lépte át a Drávát. 
A híd védelmére a törökök a szövetséges csapatok hadmozdulatainak kezdetekor jelentősebb kato
nai erőt vontak össze. Július közepén e had létszámát a kanizsai törökök 3-5000-re tették, de 
Gyöngyösi Nagy Ferenc egyik kéme július végén ugyanezt a haderőt mindössze ezer főnyire be
csülte. 5 A főkapitány-helyettesnek akkor - jú l ius 28-án - még nem volt híre a nagyvezér seregé
ről, de három nappal későbbi - július 31-i - levelében már a törökök Eszék alatti gyülekezéséről 
írt, amit több kéme is megerősített. 5 6 A hírek Batthyány I I . Ádám által a szövetséges haderő vezér
karához is eljutottak.57 

Gyöngyösi Nagy Ferenc, aki felelős volt a Kanizsával szembeni végvidék védelméért, ahogy 
az 1683-as hadjárat idején, 5 8 most sem hagyhatta figyelmen kívül annak a lehetőségét, hogy a tö
rök haderő egy része a Dráva mentén Ausztria irányába indul, veszélyeztetve a Budát ostromló se
reg hátországát. Ezt azok a híresztelések is megerősíteni látszottak, melyek szerint a törökök a 
szlavóniai területekre támadnak és megkísérlik visszaszerezni a két évvel korábban elvesztett Ve
rőce (Virovitica) várát. 5 9 De akkorra a császári hadtest már állást foglalt a Drávánál és a horvátor
szági bán, Erdődy Miklós hadai is útban voltak, hogy csatlakozzanak hozzájuk. 

Buda szeptember 2-i visszafoglalása és az azt követő események nagy mértékben csökkentet
ték a Kanizsával szembeni végvidékre nehezedő nyomást, hiszen a Dunántúl jelentősebb török 
erősségei közül csak Kanizsának sikerült - elszigetelten - még pár évig tartania magát a szövetsé
ges haderővel szemben. A magyarországi védelmi vonal részét képező Kanizsával szembeni vég
vidék, lehetőségeihez mérten, helytállt a háború támasztotta elvárások közepette. Amellett, hogy 
Batthyány I I . Ádám mellett kb. 900 főt vonultatott fel, a várakban alig több, mint 1000 katona vi
selte a védelem terhét, amikor Eszéknél Szülejmán nagyvezér serege átlépte a Drávát. 

A Magyar Királyság végvári rendszerét az állandó oszmán jelenlét, a szemben álló török vég
várak támadásai hívták életre. Az Oszmán Birodalom katonai gyengülésének egyik közvetett kö
vetkezménye volt a magyar végvári rendszer leértékelődése. A X V I I . század utolsó két évtize
dében a nemzetközi összefogás teremtette hadipotenciál lehetővé tette, hogy véget érjen az oszmán 
uralom a Magyar Királyság területén. A török végvári vonal összeomlása következtében a magyar 
védelmi vonal is áthelyeződött, és a végvidékek rendszerében, a végvári katonaság és egyben a 
magyar haderő helyzetében is átalakulás vette kezdetét. 6 0 

Silahdár 237. o.; Szilahtár 420. o.; Ismail Hakki Uzuncarsih: I I . Selim'in tahta cikisindan 1699 Karlofga 
andlasmasina kadar. In: Osmanh taríhi. I I I . / l . Ankara, 2003.6 469-470. o.; Joseph Hammer-Purgstall: Ge
schichte des osmanischen Reiches, grossentheils aus bisher unbenützen Handschriften und Archiven. I I I . Pest, 
1840. 462., 469. o. - A kalga tisztséget a kán idösebbik fia, Devlet Giraj töltötte be, míg a nureddin akkor a kán 
kisebbik fia, Azámet Giráj volt. 

5 5 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 092., 33 093. 
5 6 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 094. 
57 Károlyi - Weltmann 1936. 320. о. 
5 8 MOL Batthyány család levéltára Pl314 No. 32 982. 
5 9 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 094., 33 095. 
60 Pálffy 1996. 208-209. o.; Pálffy 2000. 60-63. o.; Czigány 2004. 172-179. o. 


