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,,A várrendszer az egyetlen eszköz, mely által Felséged az ellenség erejét és 
előnyomulását feltartóztatni képes és amely mögött országai és népei biztonságban 
lehetnek"^ 1577-ben a bécsi katonai vezetés ekként summázta véleményét az 
osztrák örökös tartományok és a birodalmat védelmező végvárrendszer 
jelentőségéről. Az Udvari Haditanács (Wiener Hofkriegsrat) - melyet 1556-ban 
többek között éppen a végvárakra támaszkodó védelem megszervezésére és 
irányítására hívtak életre2 - a XVT. század közepétől kiépülő magyarországi és 
délvidéki törökellenes védelmi rendszer jelentőségét és szerepét az 1570-es évek 
közepén nem puszta frázisként hangoztatta jelentéseiben. A birodalmi és 
magyarországi hadügy irányítóinak célja egyértelmű volt: ismételten felhívni a 
császár figyelmét az országait és népeit védelmező területek fenntartásához 
szükséges költségek előteremtésére, a birodalmi és örökös tartományi segélyek 
(Türkenhilfe) megszavaztatásában való erőteljesebb fellépésre. 

A királyi Magyarország rendjei már 1547-ben arra a kényszerű felismerésre 
jutottak, hogy a török előnyomulása következtében egyre csökkenő országrész akár 
teljes jövedelmének felhasználásával sem képes a végvárak védelmét biztosító és az 
állandóság bizonyos jeleit már magán viselő vitézlő nép eltartására és váraink 
kiépítésére. A magyar diéta ezért félreérthetetlenül V. Károly császár és I. Ferdinánd 
király tudomására hozta, hogy a végvárak fenntartására ,, mindenesetre szükség van 
a szent császári és a királyi felségek, meg a birodalmi fejedelmek pénzbeli és 
katonai segélyére..., mert mindezekre a magyar hadiadó egymagában semmi szín 
alatt sem lesz elégséges1': A birodalmi és az osztrák tartományi rendek maguk sem 
zárkóztak el a törökellenes végvidék költségeiben való részvállalástól, különösen 
ha egy-egy háborús esemény (például Bécs 1529. évi ostroma vagy Győr 1594. évi 
eleste) kapcsán maguk is közelinek érezték a török fenyegetését. Az 1568. évi 

* Készült a 'Pro Renovanda Cultura Hungáriáé' alapítvány 'Osztrák-Magyar Közös Múlt' szakalapítványa 
támogatásával. 

1 Szegő, 1911. 52. o. 
2 Regele, 1949. 13-17. o. 
3 „subsidium relpecuniarum, vei gentium sacrae caesarcae et regiae majestatum ac imperii príncipum omnino est 

necessarium..., nam Ilungaricum perse subsidium ad isla omnia haudquaquam satis futurum esse, jam majestas sua 
intelligit. "1547: 16. te. CJII, 198-199. o. 

4 A török veszélynek a birodalmon belüli politikai és társadalmi hatásairól, valamint a rendek által megszavazott 
segélyekről 1978-ban Winfried Schulze írt alapvető fontosságú monográfiát. Schulze, 1978. V. ö. még Eugen 
Heischmann rendkívül adatgazdag munkájával-. Heischmann, 1925. 55-135- o. 
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drinápolyi békét követő, két és fél évtizedig tartó „háborús" békeévek idején5 

éppen ezért hárult különösen fontos feladat a császárra és a Haditanácsra a török 
elleni védelemben való részvétel iránt egyre szerényebb érdeklődést mutató 
birodalmi rendek segélyeinek biztosításában. Emellett ehhez az időszakhoz köthető 
a magyarországi és délvidéki védelmi rendszer szervezetének alappilléreit alkotó 
végvidéki főkapitányságok rendszerének megszilárdulása, valamint a végvárak 
ellátásában és a török elleni hadügy koordinálásában a Haditanács által végzett 
tevékenység szilárd gyakorlattá válása. Mindezek pedig természetszerűleg 
magukkal hozták a védelem költségeinek rohamos növekedését. 

A XVI. század második felének birodalmi gyűlésein a török segély kérdése a 
Haditanács fent idézett szorgalmazásának megfelelően a császári pozíciók legelső 
és legfontosabb programjává vált. A rendek segélyének elnyerése érdekében az 
uralkodó előterjesztésében általában részletes képet festett a magyarországi hadi és 
politikai viszonyokról, a végvárrendszer állapotáról és a törökök elmúlt években 
végrehajtott harci cselekményeiről, pusztításairól. Emellett az egyre fokozódó 
kiadások érzékeltetésére és a nem kicsiny összegekre rúgó segélykérelmek 
igazolására a császár mellékelte a bécsi katonai vezetés által előre elkészített 
részletes kimutatásokat az egyes végvárak őrségéről, azok fegyvernemek, illetve 
nemzetiségek szerinti megoszlásáról és zsoldszükségleteiről, továbbá mindezeket 
összegezve a végvonal éves költségeiről. Ezek a várjegyzékek általában a 
Haditanács mellett kialakulóban levő főmustramesteri (Obrist-Mustermeister) 
„hivatal" által kezelt úgynevezett főmustralajstromok (Musterregister) alapján 
készültek és a szükséges zsoldösszegekről, valamint olykor-olykor az egyéb hadi 
kiadásokról is tájékoztattak. Ennek köszönhető, hogy az Adriai-tengertől Erdélyig 
húzódó törökellenes délvidéki és magyarországi végvárrendszer egészéről ezek a 
várlisták nyújtják a legátfogóbb képet, miként arra az 1930-as években már Szekfű 
Gyula szerény utalást tett: ,,így áll elő az a sajátságos helyzet, hogy a magyar 
országgyűlések helyett a német birodalmi gyűlések nyernek bepillantást a magyar 
varvonal belső viszonyaiba'. 

Az alább publikálásra kerülő két várjegyzék az 1576. évi regensburgi, illetve az 
1582. évi augsburgi birodalmi gyűlésre benyújtott királyi előterjesztés 
mellékleteként, a bécsi Haus- Hof- und Staatsarchivban a birodalmi gyűlések iratai 
(Reichstagsakten) között maradt az utókorra. Mindkét lista teljem egészében 
tartalmazza az Adriai-tengertől Erdélyig húzódó végvárrendszer uralkodói várainak7 

(1576-ban 123, 1582-ben pedig 117 erődítmény) felsorolását a bennük szolgáló 
gyalogos és lovas, valamint német, magyar, illetve délszláv katonaság 
megjelölésével, továbbá havi és éves zsoldadataikkal. Elkészítésük során a már 

5 Az 1575 és 1582 közötti időszak háborús békeéveiről Gömöiy Gusztáv 1885-ben a bécsi Hadilevéltár 
(Kriegsarcliiv) anyagának felhasználásával írt fontos tanulmányt, melynek címében idézőjellel utalt a békeidőszak 
felemás jellegére: ,,ľriede?isja/treii". (Gömöiy, 1885.) V. ö. még II. Miksa császár Majthényi László kiskomáromi 
kapitányhoz intézett levelével: ,,Milites autem nostras iiiliilominus pro nostrae ditionis tibi subiectae et vicinae se-
curiore pennansiore in eorum officio et staiione, NON SECUS, QUAM SI NUUAE i'NDU&AE ESSENT'[kiemelés tőlem P. 
G.], die noc tuque excubaiites atque in omnem fortunae casum promplos semper retineas." (1567. júl. 14. Pozsony) 
MOL P 485 8. csop. 1. fol. 2-3. 

6 Szekfű, 1935. 139. o 
7 A két jegyzék tehát a klasszikus értelemben vett, azaz az uralkodó által fenntartott vagy királyi zsoldért szolgáló 

őrséggel felszerelt, végvárakról ad teljes képet. A magánvárakról, melyek a védelmi rendszer második vonalát alkották, 
természetszerűleg nem tájékoztat. Ezek őrséglétszámának megállapítása elsősorban családi archívumokban végzett 
további kutatások után válhat csak lehetségessé. 
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említett és feltételezhetően később kiselejtezett haditanácsi főmustralajstromok 
adatait használták fel - miként arra az 1576. évi jegyzék kifejezetten utalást tesz 
„vermiig der Muster Register"8 Kétségtelen tehát, hogy két olyan, a magyar és 
délvidéki végvárvonal történetének megismeréséhez nélkülözhetetlen, alapvető 
forrásról van szó, melyek kiadása nagy mértékben elősegítheti és meggyorsíthatja a 
védelmi rendszer szervezetére, fenntartási költségeire, területi sajátosságainak 
megismerésére irányuló kutatásokat. 

A két várjegyzék tudomásom szerint ez ideig pusztán egy-egy utalásból volt 
ismert a magyar végvárkutatás számára, a hazai hadtörténeti kutatások 
szempontjából ugyanis még alig-alig kiaknázott bécsi levéltári irategyüttesből 
származik. De a külföldi (elsősorban osztrák és németországi) irodalom szintén csak 
említésszerűen tud a két összeírásról, és elsősorban nem a bécsi, hanem a grazi, 
vagy a birodalmi levéltárakban fennmaradt másolatai alapján. Egyedül Alfred Loebl 
közölt még a múlt század végén az 1576. évi jegyzékből táblázatos formában 
jelentősebb mennyiségű adatot, de a drezdai levéltárból feltárt forrást, 1580-ra 
keltezve, félredatálta. Mindezek miatt érdemesnek tartom röviden számba venni a 
két jegyzék általam eddig ismert példányait, hangsúlyozva, hogy a németországi 
levéltárakban őrzött és a birodalmi gyűlésekre vonatkozó iratanyagok 
(Reichstagsakten, Reichsakten, Reichssachen) teljes körű áttekintése bizonyosan 
további másolatokat, illetve újabb, más birodalmi gyűlések számára készült 
jegyzékeket hoz majd felszínre. 

Az 1576. évi jegyzéknek ez ideig négy példányáról van tudomásom: 
1. Österreichisches Staatsarchiv, Wien. Haus-, Hof- und Staatsarchiv. 

Reichstagsakten der Reichskanzlei. Fase. 53- fol. 350-369. Ez a példány szolgált a 
kiadás alapjául. Pusztán Eugen Heischmann utalt rosszul kiszámolt végösszegeire 
1925-ben megjelent munkájának egyik lábjegyzetében.10 

2. Steiermärkisches Landesarchiv, Graz. Das landschaftliche Archiv 2. A III 3- Der 
Landtag: Landtagshandlungen. 29- unfoliert. Egy-egy nagyobb magyarországi vár 
adatát idézte belőle Franz Otto Roth, Bihácsról és Bajcsavárról írott tanulmányának 
egyik jegyzetében.11 

3. Sächsisches Hauptstaatsarchiv, Dresden. Geheimes Archiv. Locate 7877. 
Néhány adatát táblázatos formában 1899-ben Alfred Loebl tette közzé,1 de a 
jegyzék keletkezési idejét - miként arra már utaltam - 1580-ra datálta, jóllehet erre 
az időre számos változás ment végbe a végvárrendszer szervezetében és 
felépítésében, melyről a most közlésre kerülő második, 1582. évi jegyzék kiválóan 
tanúskodik. 

4. Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest. Kézirattár. Fol. Gem. 1195. fol. 2-29. 
(Az első oldal hiányzik.) Néhány egykorú, de utólagos javítással, aminek 
köszönhetően a végvárrend ^.er éves költsége 1 671 112 rénes forintra rúg, az itt 
közlésre került 1 674 212 rénes forint és 30 krajcárral szemben. 

8 ÖStA HHStA RTA Fasc. 53. fol. 350. 
9 Loebl, 1899. 2a-28. o. 

10 Heischmann, 1925. 129. o., 3ó8. jegyzet 
11 Roth, 1970. 154. o. 5. jegyzet. 
12 Loebl, 1899. 20-28. o és levéltári hivatkozása: 20. o. 51. jegyzet. 

- 1 1 6 -



Az 1582. évi listának ez ideig mindössze két példányát ismerem, jóllehet 
kétségtelenül bizonyos, hogy a németországi levéltárakban további másolataira 
bukkanhatunk: 

1. Österreichesches Staatsarchiv, Wien. Haus-, Hof- und Staatsarchiv. 
Reichstagsakten der Reichskanzlei. Fase. 58. a. fol. 345-367. A várjegyzék 
közzétételéhez ezt a példányt használtam fel. 

2. Staatsarchiv, Nürnberg. Ansbacher Reichstagsakten. (Rep. 136.) Bd. 6l. a. fol. 
37-64. Az 1582. évi birodalmi gyűlésre benyújtott uralkodói propozíció kapcsán az 
1 418 292 rénes forintra rúgó éves zsolfösszeget idézte belőle Winfried Schulze a 
török hódítás birodalmi hatásairól írott alapvető összefoglalásában.13 

A következőkben anélkül, hogy a két várjegyzék részletes elemzésébe, továbbá a 
keletkezésük között eltelt hat esztendő eseményeinek és hadügyi reformjainak 
ismertetésébe fognék, a két forrás jelentőségének néhány szempontjára és 
felhasználási lehetőségére szeretném felhívni a figyelmet. A két várlista teljes körű 
feldolgozása ugyanis külön tanulmányt igényel, nem beszélve az 1576 és 1582 
között eltelt bő fél évtized történetének felvázolásáról. Ez az időszak ugyanis olyan, 
a végvárrendszer fejlődését hosszú távra meghatározó, eseményeket hozott magával 
(elegendő pusztán az 1577. évi nagy bécsi haditanácskozásra gondolnunk1 ), 
melyek bemutatása és értékelése külön monográfiát érdemelne. 

A várlisták egyik legfőbb értéke abban fogalmazható meg, hogy az uralkodó 
költségén fenntartott törökellenes végvárrendszer egészéről egységében és egy 
adott szintig részleteiben egyaránt teljes képet nyújtanak. Ezt azért szükséges külön 
hangsúlyozni, mert az általában csak egy-egy végvár, szerencsésebb esetben egy-
egy végvidék történetére irányuló magyar kutatások hajlamosak megfeledkezni a 
többi végvidéki főkapitányság, továbbá a déli generalátusok vizsgálatáról, s 
ugyanez elmondható - elsősorban nyelvi problémák miatt - a délszláv és osztrák 
történetírásról is. A birodalmat védelmező rendszer szervezetének és működésének 
megértése azonban csakis a végvárvonal egészének ismeretében kutatható, melyet 
az egy-egy végvidéki körzetben végzett vizsgálatokról és szemlékről készült 
jegyzőkönyvek, illetve mustrajegyzékek mellett az ilyen típusú átfogó őrség- és 
zsoldkimutatások segíthetnek. 

A török elleni végvárrendszer nagyjából kiformálódott és megszilárdult szervezeti 
beosztásának tanulmányozását is alapvető és terminológiai szempontból ugyancsak 
kiváló adatokkal gazdagítják a források. Jóllehet Ember Győző az újkori magyar 
közigazgatás történetéről 1946-ban írott, immáron közel félévszázados munkájában 
hangsúlyozta, hogy ,,a főkapitányi méltósággal, mint a XVI. és XVII. századi 
központi igazgatás legfontosabb végrehajtó szervével, a magyar 

13 Schulze, 1978. 98. o. 
14 A haditanácskozás jegyzőkönyve több letisztázott másolatban maradt fenn. A bécsi Hadilevéltár (Kriegsarchiv) 

anyagában fennmaradt példány mellett a Magyar Országos Levéltár is őriz egy eredeti másolatot, sőt Kurt Wessely szerint 
a grazi egyetemi könyvtárban, Hermann Bidermann és Viktor Tliiel szerint pedig a ljubljanai levéltárban is található egy-
egy kötet, mely a Hauptberatung iratanyagának elsősorban Belső-Ausztriára vonatkozó részleteit és az ezzel 
kapcsolatban keletkezett iratokat foglalja magába. Emellett az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárából is ismerek 
egy kivonatot a nagy haditanácskozás jegyzőkönyvéből. ÖStA KA AFA 1577/13/2. és ad 2.; MOL P 108 Rep. 77. Fase. N.; 
Wessely, 1976. 55. o.; 'Ihiel, 1914. 160. o.: 2. jegyzet; Bidermann, 1891. 79. o. 2. jegyzet és OSzK Kt. Fol. Germ. 232. fol. 
16-40 o. Az Eszterházy levéltárbeli példányról kivonatosan közzétette Geöcze, 1894. Érdemes lenne egy osztrák-magyar 
közös vállalkozás keretében az egész iratanyagot eredeti nyelvén közzétenni. 
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közigazgatástörténetnek is foglalkoznia kell, annál is inkább, mert a hadtörténet 
ennek a fontos tisztségnek ismertetését eddig még, érthetetlen módon, nem tekintette 
feladatának'1 - Szabó János Győző néhány kiváló, a szakirodalomból 
összegyűjtött adatától eltekintve, napjainkig sem történt változás a kérdés 
kutatásában.1 Az eredeti nyelven most publikált két jegyzék egy alapvető 
szervezeti problémára azonnal felhívja a végvárkutató történészeit figyelmét: 
tudniillik arra az első hallásra valóban meghökkentőnek tűnő dologra, hogy a 
védelmi rendszer szervezetileg két típusú főkapitányságra, más szóval generalátusra 
oszlott. A kérdés részletes kifejtésére ugyan ezúttal nem vállalkozhatom,17 annyi 
azonban a két lista alapján is bátran kijelenthető, hogy a magyarországi és délvidéki 
végvárak rendszere szervezetileg nem (az irodalomban oly gyakran emlegetett) 
kerületi, hanem az általam végvidékinek nevezett főkapitányságokra 
(generalátusokra) oszlott. A végvidéki főkapitányok: 

- a horvát, később horvát-tengermelléki, avagy károlyvárosi 
- a vend, utóbb vend-bajcsavári, majd vend-petrinjai, illetve varasdi 
- a győri 
- a kanizsai, majd l600 után a Kanizsával szembeni (Kanizsa ellen vetett végeké) 
- a bányavidéki (s nem a szakirodalomban oly sokszor helytelenül felbukkanó 

bányavárosi), illetve 1589-től érsekújvári, majd I663 után bányavidéki és 
Érsekújvárral szembeni 

- a felső-magyarországi, vagy kassai (és ennek keretein belül a különleges 
szatmári) 

- továbbá feltételezhetően a váradi és 
- végül a speciális báni, másként kulpai főkapitányok ugyanis főváruk 

katonasága mellett egy adott területen, azaz végvidéken fekvő és a fővárnak 
alárendelt kisebb erődítmények (németül Grenzfestungen, latinul confinia) 
uralkodói őrségének parancsnokoltak. Ezzel szemben az országos kerületi 
főkapitányok, azaz 

- a „dunántúli" 
- a „dunáninnnen" és 
- a felső-magyarországi főkapitányok, 
- valamint az 1566-ig az úgynevezett alsó részekben (partes inferiores regni 

Hungáriáé) tevékenykedő (a szakirodalomban helytelenül alföldinek titulált) 
- végül pedig a horvát-szlavón-dalmát bán a hatáskörük alá rendelt kerület 

(németül Kreis, latinul partes) vármegyéinek hadügyi kérdéseit irányították, és a 

15 Ember, 1946. 255. o. 
16 Szabó, 1982. 6-12. o. és uff., 1983. 133-138. o. 
17 A főkapitányságok típusainak problémájára, kialakulásuk és másfél évszázados fejlődésük történetére lásd majd a 

Történelmi Szemlében megjelenő tanulmányomat és a téma készülő nagyobb terjedelmű összefoglalóját. 
18 A 'dunántúli' és 'dunáninneni' elnevezések használatát a lehetőségekhez mérten célszerű kerülni, korszakunkban 

ugyanis a központi tájszemlélet elve érvényesül. Eszerint Batthyány Ádámnak a mai Dunántúlon elterülő kerületi 
főkapitányságát Bécsből nézve 'dunáninneninek', Pozsonyból tekintve viszont 'dunántúlinak' hívták! Ezért használom 
idézőjelben a „dunántúli" és „dunáninneni" jelzőt, ezzel is utalva arra, hogy a „dunántúli" kerületi főkapitányság alatt a 
Duna jobb partján (azaz többé -kevésbé a mai Dunántúlon), a „dunáninneni" alatt pedig a Dunától északra és Pozsonytól 
keletre egészen Nógrád megyéig fekvő vármegyék értendők. 
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felkelt nemesi, megyei, városi csapatok, valamint az uralkodó által fizetett többnyire 
150 lovasból és 100 gyalogosból álló, közvetlenül személyüknek alárendelt 
főkapitányi haderő felett rendelkeztek. A győri főkapitány például a Győrhöz 
tartozó többmint tíz királyi őrséggel ellátott végvár katonaságát irányította, nem 
rendelkezett azonban jogkörrel Győr, Veszprém és Komárom vármegyék hadügyi 
kérdéseinek vezetésére, ez ugyanis, a mai Dunántúlon fekvő többi vármegyéhez 
hasonlóan, a „dunántúli" kerületi főkapitány feladata volt. A kérdést nagy 
mértékben bonyolítja, hogy a két tisztség igen gyakran (egyes terülteken állandóan) 
a védelem minél hatékonyabb megszervezése érdekében egy kézben 
összpontosult. A két várjegyzékben említett Kreishauptmannok alán tehát kerületi 
főkapitányságokat, míg a győri, kanizsai stb. Obrister (Oberster), illetve a kassai 
Feldobrister alatt végvidéki főkapitányokat (generálisokat) kell értenünk. 

A végvárrendszer nagyobb szervezeti egységeit alkotó végvidéki főkapitányságok 
belső felépítésében meghatározó szerepet játszó kisebb egységek, az úgynevezett 
kis várkörzetek, kapitányságok (egy nagyobb várnak alárendelt kisebb véghelyek, 
őrházak) Szabó fános Győző által 1983-ban hangsúlyozott témakörének kutatása 
ugyancsak alig-alig haladt ez ideig előre. Az eddig ismert egri és Kanizsa környéki 
várkörzet20 mellett a két jegyzékből, valamint egyéb korabeli, a déli végekről 
készült kimutatásokból21 tudomást szerezhetünk többek között a szendrői, a 
zólyomi, a zenggi, ogulini, bihácsi, hrasztovicai, gradiskai, kaproncai, körösi, 
ivanicsi stb. kisebb várkörzetekről, illetve kapitányságokról is. Ezek vizsgálata annál 
is inkább érdekesnek tűnik, mert a szendrői és zólyomi körzet esetében például a 
német katonaság hadi bíráskodása egészen speciális módon alakult. 

A birodalmi rendek számára benyújtott várlisták a végvárakban szolgáló 
katonaság zsoldadatainak feltüntetésével és ezek éves összegzésével elsődlegesen a 
minél jelentősebb török segélyek megszavazását kívánták alátámasztani és 
elősegíteni. Ebből következően a közlésre kerülő jegyzékek eddig ismeretlen, újabb 
adatokkal szolgálnak a törökellenes végvárrendszer fennállásának költségeihez és 
immáron véglegesen megerősítik Szekfű Gyula és Benda Kálmán véleményét arról, 
hogy a királyi Magyarország XVI. századi éves jövedelmei (400-600 000 magyar 
forint) az Adriától Erdélyig húzódó végvonal zsoldszükségleteinek csupán 
körülbelül felét fedezték volna.23 A zsoldon kívüli kiadások (a várépítkezések, a 
hadianyaggyártás, illetve -ellátás, a postaköltségek, a hírszerzés terhei, a 
konstantinápolyi követség és a diplomácia küldetések, valamint ajándékok kiadásai 
stb.) az 1576. évi jegyzék szerint ugyancsak tekintélyes nagyságú pénzösszegre 
Cain ansehenliche grosse Summa gelts' ) , más kimutatások szerint mintegy 
500 000-1 000 000 rénes forintra rúgtak. Ezek biztosítása szintén a birodalom és az 

19 SzaM, 1983. 141-143- o. Szabó kutatásai szerint Gedő, Ajnácskő, Somoskő, Sirok, Szarvaskő, Noszvaj és Diósgyőr 
várak közvete az egri végvár alá tartoztak, külön kis kapitánysággá szerveződve. 

20 A Kanizsa környéki várkörzetről legutóbb Kelenik József tett említést a noszvaji várkonferencián elhangzott 
előadásában Kelenik, m. a. 

21 Lásd például Lopásié, 1884. 33-44. o. XXV. és XXVI. sz., ill. 76-81. o. XLIII. sz. irat. 
22 Pálffy, 1994. 
23 Szekfű, 1935- 124-137. o. és Benda, 1983. 54-57. o. A végvárrendszer fennállásának és ellátásának költségeire 

lásd még az alábbi táblázatnál részletesen idézett adatokon túl Szegő, 1911. 211-246. o; Szántó, 1977. 21-45. o. 
24 ÖStA HHStA RTA Fasc. 53. fol. 369. 
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örökös tartományok alattvalóira várt, noha a Haditanács tervezeteiben megadott 
összegek sohasem jutottak el teljességgel a végvárak katonáihoz. 

A két várösszeírásból megismert adatoknak köszönhetően - felhasználva 
természetesen az eddigi kutatások eredményeit, valamint további kiadatlan listákat 
- immáron csaknem teljes képet kaphatunk a XVI. századi törökellenes védelmi 
rendszer uralkodói végváraiban állomásozó katonaság zsoldszükségleteiről.2^ A 
Haditanács által nélkülözhetetlennek ítélt zsold mennyiségéről, valamint az egyéb, 
különleges költségekről jól tájékozódhatunk az eddig felkutatott adatokat a XVII. 
század közepéig felsorakoztató I. és II. táblázatokból, melyek egyúttal mintául 
szolgálhatnak annak érzékeltetésére, hogy a most közölt két jegyzékhez hasonló 
várlisták zsold-, létszám-, nemzetiségi stb. adatainak feldolgozása milyen újabb 
eredményeket hozhat magával. 

25 Nagy IMSZIÓ 1978-ban arról panaszkodott, hogy ,,a törökellenes küzdelemmel foglalkozó számos történeti munka 
ellenére nehéz, sőt szinte lehelellen feladat lenne pontos kimutatást készíteni arról, hogy a XVI. századlxin és az azt 
követő időben mennyibe került évenként a törökellenes halárvédelem, a végvári<onal fenntartása", a következő táblázat 
azonban - legalábbis a szükséges zsold tekintetében - remélhetőleg hozzájárul ennek a hiányosságnak a pótlásához 
Nagv, 1978. 46. o. 

26 1546: Olxtrleiinei; I860. 82-83 o. 
1548/1.: MOL E 211 Series II. 2. t. fol 3-8. 
1548/2.: ÖStA HHStA UA Fase. 55. 1548. fol 155-164. 
1549/1.: Acsády, 1888/1. 175 o. a bécsl Hofkammerarchivban (annak idején „Közös /*?//2'Mg)7"(inisztériumi] 

/levéltárban] ') található éves tervezet alapján 
1548/2.: Tliallóczy, 1877. 171-172. o ; Acsády, 1888/1. 176. o és Szegő, 1911. 212 o 
1548/3.: Acsády, 1888/1. 175. o. 
1554/1.: MOL E 142 fasc. 12. No. 17., illetve kissé pontatlanul és 1554-1555-re datálva valószínűleg ugyanezen 

jegyzék alapján, melyet 1888-ban még a Történelmi Emlékek elnevezésű levéltári fondban (MOL E 144) tároltak: Acsády, 
1888/2. 72-73. o. Az 1554. évi datálást bizonyítja a jegyzéknek a Magyar Országos Levéltár Lymbus elnevezésű fondjában 
található és 1554. augusztus 12-én Bécsben kelt példánya, mely a szükséges költségek előteremtéséről is megemlékezik. 
MOL E 211 Series II. 26. t. fol. 42-51. 

1554/2.: Acsády, 1888/1. 176 o. 
1556: Takács, 1908. 268-272. o. 
1556-1557; ÖStA HHStA UA Fasc. 78 Konv. 2.1556-1557. és sine dato, fol 33-40., ill. Takáls, 1908. 273 o. 
1564/1.: Herold, 1970. 151-153 o. (1564 március) 
1564/2.: Huber, 1893. 312. és 242-244 o., 14. Beilage. (1564. július 31.) 
1572: Ĺoserlh, 1934. 205-208. o , 12. sz. irat és a végösszeg közlése nélkül Lopásié, 1887. 33-37. o. 
1576: ÖStA HHStA UA Fasc. 53- fol. 350-369. és a hibásan kiszámolt végösszeg Heischmann egyik jegyzetében: 

Heischmann, 1925. 129. o., 368. jegyzet. 
1577: Merényi, 1893. 543-545. o. és OSzK Kt. Fol. Germ. 232. fol. 18-21. 
1578: ÖStA KA AFA 1578/6/ad 4 c. fol. 12-14. Mivel ez a kimutatás az 1577. évi költségvetéstervezet alapján készült, 

ezért - noha a horvát és vend végvidék számadatait nem tartalmazza - azokat az előző esztendőbeli jegyzékből 
kiegészítettem. 

1582: ÖStA HHStA RTA Fasc. 58. a. fol. 345-367. V. 0 . pusztán a végösszeg: Schulze,1978. 98. o. 
1588: A MOL P 707 81. NB. fas. No 217. jelzet alatt őrzött levél alapján az adatot 1587-re vonatkozóan feltárta Benda 

Kálmán. (Benda, 1983. 49. o. és Jankovics, 1981. 40-44 o., 25. sz. irat. V. ö. még ugyanez a számadat az Udvari Kamara 
l607-ben kelt egyik véleményében, az 58 krajcárnyi maradékot is feltüntetve: Slieve, 1895. 111-119- o. 1607 - 1. sz irat, 
és Heischmann, 1925. 129. o., 368., ill 131. o., 373- jegyzet.) Jóllehet Illésházy Istváán Bocskai fejedelemhez 1606 
decemberében írott levelében valóban 1587-re datálta a magyarországi végvárak egyik legjelentősebb XVI. századi 
vizsgálatát (,,1.587 Eziendcobcn az Cliazar minden Vcgh hazakon megh iratot, meni Xep vagion bene, Es meni pinz 
megien reaiok. En voltam EgijkJéo Commissarius bene."), ez azonban pusztán a levélíró rossz emlékezetének tudható 
be, a nagy vármustrára ugyanis csak 1588-ban került sor. A pontos datálásra lásd /. R., 1894., ill a várszemlére vonatkozó 
és már mintegy tíz különböző levéltárból összegyűjtött iratanyagból: MOL P 1313 Memor. No 619. és 623-625 

1593: Loebl, 1899. 19-29. o. 
1598: Steive, 1895. 111-119. o , 1607 - 1. sz irat és Heischmann, 1925. 129. o., 368., ill. 131. o., 373 jegyzet 
1602: ÖStA KA AFA 1602/3/1 
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I. táblázat 

A MAGYARORSZÁGI ÉS DÉLVIDÉKI 
VÍGVARRENDSZER ZSOLDKÖLTSÉGEI A XVI-XVII. SZÁZADBAN 

időpont a magyarországi 
végvidékek zsoldja 

a déli végvidékek 
zsoldja a teljes zsoldösszeg 

1546 - - 358 776 r.? f.27 
1548/1. - - 343 926 m. f. 
1548/2. - - 480 546 m. f. 
1549/1. - - 327 036 m. f. 80 d. 
1549/2. - - 397 551 m. f.28 

1549/3. - - 408 796 m. f. 
-, 1554/1. 544 161 r. f. 30 k. 217 604 r. f. 45,5 k. 761 766 r. f. 15,5 k. 
1554/2. - - 871 168 r. f. 30 k. 
1556 757 109 r. f.29 188 366 r. f. 945 475 r. f. 

1556-1557 695 752 r. f. - -
1564/1. 546 568 r. f. - -
1564/2. 541 805 r. f.30 - -
1572 1 064 839 r. f. 321 126 r. f. 39 k. 1 385 965 r. f. 39 k. 
1576 1 372 318 r. f. 30 k. 286 418 r. f.31 1 658 736 r. f. 30 k. 
1577 1 056 084 r. f. 405 816 r. f. 1 461 900 r. f. 
1578 1 056 084 r. f.32 405 816 r. f. 1 461 900 r. f. 
1582 1 067 232 r. f. 36 k.33 351 060 r. f. 1 418 292 r. f. 36 k. 
1588 1 000 871 r. f. 58 k.34 - -
1593 1 038 421 r. f. 534 112 r. f.35 1 572 533 r. f. 
1598 1 382 906 r. f. 36 k. - -

1607: Benda, 1983. 50-55. o. 
1627: Takáts, 1908. 286. o. 
1639-1640: Acsädy, 1886. 118. o., 1. jegyzet. (A táblázatban és a továbbiakban m. f. = magyar forint, r. f. » rênes 

[rajnai] forint, k = krajcár.) 
27 Egy másik, ugyanekkor készült tervezet szerint háború esetén a költségek több mint kétszeresére, 874 824 forintra 

emelkednek. Oberluitncr, I860. 82. o. 
28 Tliallóczinál rosszul összegezve 397 472 m. f. Oliaílóczy, 1877. 172. o.) 
29 A két 1554. és az 1556. évi tervezetbe beleszámolták az Erdélyben állomásozó 2000 könnyűlovas és 1000 magyar 

gyalogos jelentős éves költségét (156 000 r. f.) is, melyet a jegyzékeknek megfelelően a magyarországi végek adataihoz 
soroltam. 

30 Miként az 1556. évi várlista esetében is, szintén a horvát és vend végek zsoldszükséglete nélkül, pusztán a szlavón 
bán által tartott 400 könnyűlovas és 200 gyalogos zsoldadatait beleszámítva! 

31 A 300 gyalogosból és 300 lovasból álló báni haderő éves zsoldköltségét (29 772 r. f.) ezúttal a vend végek 
adataihoz csatolták. 

32 A bán 300 lovasának és 200 gyalogos haramiájának éves zsoldszükségletét az 1578. évi jegyzéknek megfelelően 
mindkét esztendőben a magyarországi végvárrendszer költségeivel vontam össze. 

33 A báni haderő éves költsége (29 526 r. f.) ugyancsak a magyarországi zsoldszükségletekhez számolva. 
34 Miként az Illésházy Istvánnak Bocskai fejedelemhez írott, már említett leveléből kiderül: pusztán ,,Toli Orzagtul 

[azazSzlavóniától, a horvát és szlavón végeket nem számítva P. G.]fogua Erdeligh... Ezckrc[ti. a végvári katonákra P. G] 
Egij holnapra muni 83 700, Ezlendeigh 1 000 871 "forint. MOL P 707 81. NB. fasc. No. 217.; Banda, 1983. 49. o.; 
Jankovics, 1981. 40-44 o., 25. sz. irat. 

35 1593-ban a báni haderő 29 340 rajnai forintnyi zsoldösszegét a vend végvidék költségeihez toldották. 
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időpont a magyarországi 
végvidékek zsoldja 

a déli végvidékek 
zsoldja a teljes zsoldösszeg 

1602 1 033 523 r. f.36 309 154 r. f. 1 342 677 r. f.37 

1607 1 161 738 r. f.38 - -
1627 887 119r.?f. - -

1639-1640 - - 1 218 320 r.? f. 

II. táblázat 

Időpont A zsoldon kívüli 
egyéb kiadások 

1549/2. 164 000 m. f.39 

1576 15 476 r. f" 

1577 554 000 r: f.41 

1578 196 000 r. f.42 

1602 73 810 r. f.43 

1607 1 000 000 r. f.44 

Ugyancsak megfontolandónak vélem a két jegyzékben megadott létszámadatok 
majdani részletes elemzését. Szántó Imre 1980-ban megjelent 
végvármonográfiájában úgy vélekedett, hogy ,,a védelmi vonalba elhelyezett őrség 
számát 15-18 000 főre tehetjük, tényleg azonban csak 12 000 körül járhatótT.45 

36 A báni haderő 29 400 rénes forintra rúgó éves költsége mellett l602-ben a bécsi „Quardifándl" 41 880 rénes 
forintnyi zsoldszükségletét is a magyar végvárvonal kiadásaihoz számították. 

37 Az eredetiben az éves összeg jelentősen elszámolva (pusztán 1 106 717 r. f.) noha a havi összeg és a végvidékek 
éves summái még helyesek! 

38 A báni haderő (300 lovas és 200 gyalogos) éves költségét (36 168 r. f.) az összeírok a magyarországi adatok között 
tüntették fel. 

39 100 000 magyar forintot a végvárak építkezéseire, 64 000 forintot pedig a konstantinápolyi követség és a törökkel 
folytatott diplomáciai tárgyalások költségeire tartottak szükségesnek. 

40 Ebbe a viszonylag csekély összegbe pusztán a bécsi Udvari Haditanács éves személyi költségeit értették! 
41 Az 554 000 rénes forint a következő tételekre oszlott az előzetes tervezet szerint: 100 000 r. f. a végvárak építésére 

és Bécs erődítéseire, 50 000 r. f. hadiszerekre, 35 000 r. f. az állandó készenlét fenntartásához szükséges kpltségekre, 
130 000 r. f. a portai követségre és ajándékokra, 15 000 r. f. a Haditanács személyi költségeire, 5000 r. f. a mustrákra és 
vizsgálóbizottságokra, 5000 r. f. a bécsi arzenálra, 10 000 r. f. a magyarországi postákra, 4Ö00 r. f. a kémtevékenységre és 
hírszerzésre, 200 000 r. f. a német és magyar végváriak hátramaradt zsoldjának kifizetésére. 

42 Az egyéb költségek megoszlása ebben az esztendőben a következő volt: a bécsi Udvari Haditanács személyi 
költségeire ugyancsak 15 000 r. f., különleges bizottságokra 5000 r, f., a bécsi arzenálra szintén 5000 r. f., a magyarországi 
postákra 10 000 r. f., hírszerzésre 4000 r. f., a várépítkezésekre az előző évi 100 000 r. f. helyett pusztán a javításokra 
10 000 r. f., a tüzérség szügségleteire 8000 r. f., a török adóra és a követségi költségekre 130 000 r. f., s végül a bécsi 
Stadtguardiára 9000 r. f. 

43 A különleges többletkiadások ezen viszonylag csekély összegébe (melyet ugyancsak elszámolt a kimutatás 
készítője) csak a következő tételeket számolták bele: a Haditanács és kancellárja, a mustramesterek stb. személyi 
költségeire 45 458 r. f, a bécsi hadszertár alkalmazottainak fizetésére 2976 r. f., a salétromügy bécsi irányítóinak 
költségeire 6000 r. f., a bécsi és pozsonyi arzenál kiadásaira 3324 r. f., a felső magyarországi hadszertár és salétromkamra 
szükségleteire 6000 r. f., a bécsi ágyúöntésre 7000 r. f., végül pedig a magyarországi és ausztriai hajósok 
fizetésére 3052 r. f. 

44 A zsoldon kívüli kiadásoknak (a várak hadianyag-szükséglete, várépítkezések stb., stb.) a Haditanács által becsült 
összege. 

45 Szántó, 1980. 61. Hasonlóképpen vélekedik Gömöry Gusztáv közel sem teljes és pusztán a jelentősebb várakról 
készített jegyzéke {Gömöry, 1885. 162. o., 3. jegyzet) alapján Acsády Ignác és az adatait kritika nélkül átvevő Szegő Pál 
is. {Acsády, 1888/2. 77. o. és Szegő, 1911. 210. o.) Egyedül Nagy László jár közelebb a tényleges létszámhoz, aki a XVI. 
század végén a határvédelmet biztosító katonaság számát 18 000 főre teszi. Nagy, 1978. 49. o. 
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Két jegyzékünk azonban - melyek szinte biztosan a főmustralajstromok alapján 
készültek - ennél jóval jelentősebb létszámadatokat tartalmaz. 1576-ban több mint 
27 000 főnyi, hat esztendővel később pedig - a korabeli forrásokban gyakran 
említett csökkentés (Ringerung) ellenére - még mindig közel 21 000 főnyi létszámot 
kapunk. De még l607-ben, a hosszú török háborút követően is több mint 19 500 
főre rúg pusztán a magyarországi végvidékek és a horvát bán hadinépének száma. 
Mindezen adatok tükrében úgy tűnik: az eddigi kutatás feltehetően alábecsülte a 
végvári katonaság létszámát, mely noha a XVTI. században valószínűleg jelentősen 
csökkent, az előző száz esztendő második felében szinte bizonyosan meghaladja a 
18 000-20 000 főt. A kérdés végleges megválaszolása azonban a további levéltári 
kutatások feladata lesz. 

A vitézlő rend létszámához hasonlóan a királyi őrséggel ellátott végvárak száma 
és a jegyzékek alapján jól nyomon követhető változásuk is további kutatások 
folytatására késztet. Jóllehet az 1576 és 1582 között eltelt hat békeévben az 
uralkodó által fenntartott várak száma 123-ról 117-re csökkent, 1582-ben 40 új 
végvárat, illetve vigyázó házat (őrhelyet) vesz számba jegyzékünk (Károlyváros 
nélkül). (Erről a valóban jelentős „vámtánpótlásról" az 1. térkép (130-131. o.) 
vizsgálata alapján kaphatunk szemléletes képet.) Mindennek hátterében az 1577. 
évi nagy bécsi haditanácskozást (Hauptberatung) követően a kedvező természeti 
viszonyokhoz a lehető legnagyobb mértékben igazodó, zárt és szigorúan 
ellenőrizhető védelmi rendszer kiépítéséről szóló reformtervezetek megvalósulását 
kell felismernünk, miként arra a Kanizsa környéki kis őrházak kapcsán nemrég 
Kelenik József már rámutatott. (L. erre vonatkozóan a 3. térképet, 137. o.) Emellett 
a várak számának változása még egy alapvető problémára hívja fel a figyelmet: 
szükséges lenne egy olyan várkataszter elkészítése, mely elsősorban az ilyen jellegű 
jegyzékek, valamint az országgyűlési törvényekből már a múlt században kigyűjtött 
adatok segítségével évente venné számba a bécsi Udvari Haditanács által királyi 
őrséggel ellátott és a török ellen védelmi rendszer alapelemeit alkotó, hagyományos 
értelemben vett végházakat. 9 

Különösen érdekes eredmény várható az egyes végvidékeknek az itt közölt két, 
majd további jegyzékek felhasználásával elvégzett vizsgálatából. A végvárrendszer 
költségeit bemutató fenti táblázathoz hasonló kimutatások és grafikonok 

46 Bciula, 1983- 54. o. V. ö.: még Gömöiy Gusztáv 1577. évi adatával, mely 22 295 főben határozza meg a végvári 
katonaság létszámát. Gömöiy, 1885. 166. o. 

47 Kelenik, m. a. 
48 Melichár Kálmán a múlt század második felében a magyar törvénytárból kigyűjtötte mindazokat a végvárakat és 

egyéb helyeket, melyek megerősítésére a XVI-XVII. századi magyar országgyűlések ingyenmunkát rendeltek. Melichár, 
1884. 524-539. o. 

49 A magyarországi várak kataszterének elkészítésére még az 1970-es években külön munkacsoport alakult. A 
monumentális vállalkozás tagjai legújabb adatközlésük szerint ez ideig mintegy 4000 várról és erődítményről 
rendelkeznek adatokkal az egykori történeti Magyarország és csatolt részeinek területéről ,,a legkorábbi őskori 
sáncváraklól egészen a múlt századi erődökig", valamennyi korszak objektumait beleértve. Remélhető és örömteli 
lenne, ha az általuk ,,Klasszikus várháborúk korának (1541-1606)" és ,,A hódoltság végéig tartó időszaknak (1606-
1718)"elnevezett két kisebb korszakról olyan jegyzékek is készülnének, melyek évenként vennék számba az uralkodó 
által fenntartott és ellátott erődítményeket, azaz a klasszikus értelemben vett végvárakat, noha valóban ,,csak fáradságos 
apmmunkával lehet többé-kevésbé kideríteni az időrendi rétegeket". Az itt közölt két jegyzék remélhetőleg megkönnyíti 
munkájuk folytatását és befejezését. A kutatócsoport tagjai legújabb eredményeiket az 1991 október közepén tartott 
noszvaji konferencián tették közzé: Csorba, 1993. 193-209. o. és Dénes, 1993. 211-234. o. V. ö. még Csorba, 1983. 39-
47. o. 
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készítésével ugyanis lehetőség nyílik a bécsi katonai vezetés védelmi 
koncepciójában az egyes végvidéki főkapitányságok, valamint nagyobb 
erődítmények által betöltött szerepkör különböző időpontokbeli meghatározására, 
valamint az egyes végvidéki generalátusok jellegének és jelentőségének 
bemutatására - elsősorban az adott területen vagy várban állomásozó katonaság 
létszáma, nemzetiségi összetétele és fegyvernemi megoszlása alapján, mely utóbbi 
akár a hadügyi forradalom magyarországi jelentkezésének kérdését is tovább 
árnyalhatja. 

Az ilyen jellegű vizsgálat fontosságát és a benne rejlő lehetőségeket most csupán 
egyetlen példával szeretném érzékeltetni. 1576-ban Szatmár várában (melynek 
jelentőségét a jegyzék a következő néhány szóval érzékeltette: „das eusserste Hauß 
gegen Sibenbürgen") 555 német és magyar gyalogos, valamint 132 lovas szolgált. 
Jóllehet a török elleni legjelentősebb felső-magyarországi végvárban, Egerben jóval 
nagyobb számú magyar lovasságot és gyalogságot tartottak (elsősorban a hódoltsági 
magyar adóztatás biztosítására ), a német gyalogság száma jelentősen elmaradt a 
Szatmár várában szolgálókétól. Hat esztendő múlva 1582-ben továbbra is igen 
tekintélyes őrséget találunk a tiszántúli erődítményben. Szatmáron ekkor már két 
zászlónyi német gyalogos szolgált, melynek 70-80 százalékát lövészek 
(Hakenschützen) alkották. Ugyanebben az időpontban csak a Bécs elővédjének 
tartott győri erődvárosban és a Stájerországot védelmező kanizsai erődítményben 
fizetett két zászlónyi német gyalogost a bécsi katonai vezetés. A várőrség 
nemzetiségi összetétele is önmagáért beszél: Szatmáron ugyanis a német katonaság 
létszáma négyszerese volt a magyar őrségnek, és ennél kedvezőbb arányt az Adriai
tengertől Erdélyig húzódó végvárvonalon sehol sem találunk. S még néhány igen 
megfontolandó szempont érdemel figyelmet. Szatmár várában 1582-ben 34 főnyi 
tüzérségi stáb szolgált, mely messze meghaladja az Egerben alkalmazott 18, vagy 
akár a győri 21 főt. Emellett a szatmári vár főkapitányai a felső-magyarországi 
generalátuson belül, egy külön kis - az úgynevezett szatmári vagy tiszántúli 
(Szatmárból tekintve tiszáninneni) - főkapitányság élén, egyúttal a Tiszán túli 
részek védelmének irányítását is ellátták. Továbbá az erődítmény kormányzói a 
XVI. századi Habsburg fennhatóság idején szinte kizárólag német származásúak 
voltak. Hasonló gyakorlat az egész törökellenes végvárrendszernek pusztán két 
erődjében alakult ki: a közvetlenül Bécset védő Győrött és az oda vezető dunai 
hadfelvonulási és utánpótlási útvonalat biztosító komáromi erődítményben. 
Mindezen adatok tükrében - természetesen további források, például Hans Rueber 
kassai generális szépszámú jelentésének és javaslatainak bevonásával - lehetőség 

50 A hadügyi forradalom magyarországi hatására és jelentkezésére lásd Kelen ik József tanulmányait: Kelen ik, 1991/1. 
és uő. 1991/2. 

51 Szukály, 1981. 74-80. és 106-109- o. 
52 1578. augusztus Íjén például Ferdinand Graf zu Nogarol „Obrister vber Zäthmär vnd der hinezue Jncorporíeríe 

Orlßöcken cnhalb der Teisza" kap utasítást Ernő főhercegtől, a magyarországi hadügy irányítójától. ÖStA KA AFA 
1578/8/1. V. ö. még 1568. szeptember 13-án Jakob Raminger „Zathmaricnsis et parcium Cis Tijbiscanarum Capitaneus 
Supremus". MOL E 254 1568. szept. No. 9. 

53 Egyedül talán Mihael Zákl (Székely) jelenthet kivételt, jóllehet ő is inkább tekinthető stájerországinak, mint 
magyarnak. 

54 Ezek az iratok a bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchiv Ungarische Akten és a Kriegsachiv Alte Feldakten elnevezésű 
egységeiben maradtak az utókorra. 
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nyílik arra, hogy a szatmári várnak a XVI. század hetvenes és nyolcvanas 
esztendeiben a Habsburg katonai vezetés védelmi koncepciójában betöltött 
szerepét meghatározhassuk. Eszerint Szatmár ebben az időszakban - elsősorban a 
lengyel korona által is támogatott Erdély növekvő politikai és katonai szerepének 
köszönhetően - úgy tűnik: legalább olyan fontos szerepet játszott a Haditanács 
elképzeléseiben, mint a „Felvidék kapujának" nevezett Eger vára, és a győri, 
valamint komáromi erődítményekhez hasonló rangot élvezett. 

Végezetül néhány szót érdemes szentelni a két jegyzék egy-egy különösen jól 
hasznosítható elemének. A korábbi összeírás ugyan terminológiai szempontból 
jóval felületesebb a katonaság megnevezésében és tipizálásában, a jelentősebb 
várakhoz fűzött egy-egy soros megjegyzései azonban fontos adalékokkal 
szolgálhatnak az adott végvár fekvésének, kiépítettségének és ellátásának 
kérdéséhez. Ugyancsak érdekes adatokat hoz a várlista az 1575. évi lengyel 
királyválasztást követő felső-magyarországi hadügyi állapotok alaposabb 
bemutatásához, az oda vezényelt, illetve már korábban is ott állomásozó mezei 
katonaság létszámának és összetételének felsorolásával. Az 1582. évi jegyzékben 
pedig az egyes végvárakban állomásozó tüzérségi személyzet feltüntetése kínál 
kedvező lehetőséget a végvárrendszer hadianyagellátásának és a végvárakban 
működő hadszertárak szervezetének alaposabb megismerséhez. Ugyanezen lista 
alapján jól nyomon követhető a végvárrendszer irányításának 1578-ban megtörtént 
kettéválasztása, valamint a Kanizsa közvetlen közelében fekvő bajcsavári végeknek 
a vend végvidék szervezetéhez való csatolása is. Emellett a két összeírás számos 
terminológiai probléma megfejtéséhez, vagy akár egy-egy eddig kevésbé ismert 
tisztség (például az Ober-Feldschreiber = főseregdeák) megismeréséhez járul 
hozzá, melyek a feljebb röviden kifejtett lehetőségekkel együtt, úgy vélem, 
egyértelműen igazolják a két forrás eredeti nyelven és teljes terjedelemben való 
közzétételének szükségességét. 

* 

A bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchiv Reichstagsakten elnevezésű irategységben 
fennmaradt mindkét várjegyzék - mivel a birodalmi rendek számára készült -
természetszerűleg német nyelven íródott, gót betűs kézirat. Terjedelmük eléri, 
illetve meghaladja a húsz foliót (1576: 20 fol., 1582: 23 fol.). A listákat egy-egy 
gyakorlott, kiírt kéz vetette papírra, vagy másolta le az eredeti példányokról, 
melynek köszönhetően mindkét szöveg könnyen olvasható, és paleográfiai 
nehézségeket csupán a várak neveinek kiolvasásakor rejt magában. A korabeli 
német szövegek közzétételekor elvárt szigorúan betűhív átírásuk formailag is szinte 
teljességgel igazodik az eredetihez - már amennyire ezt a nyomdai lehetőségek 
megengedik. (Hála ezeknek, az áthúzott szavakat sem kellett újabb paleográfiai 
jegyzetekkel magyaráznom, hiszen azokat eredeti, javított formájukban magában a 
forráskiadás szövegében jelölhettem.) Az eredeti forma és külalak megtartásában 
pusztán a rövidítések feloldása jelent kivételt, melyek egyszerű és szokásos voltuk 

55 Erre vonatkozóan lásd az 1994. szeptember 15-17-én a vilniusi Báthori-konferencián tartott - megjelenés alatt álló 
- előadásomat, 

56 Mindezek részletes magyarázatát lásd a jegyzékekhez írott lábjegyzetekben. 
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miatt külön jelentőséggel nem bírnak, ezért jelzésükkel nem kívántam megterhelni 
az olvasót. Emellett feleslegesnek véltem a zsoldösszegek oldalalján való 
összesítésének kiírását is, mely - miután a forrás nyomtatott változatának 
oldalhosszúsága jóval meghaladja az eredeti kézírásáét - nagy mértékben 
megnehezítette volna a forrásközlés áttekintését. A kettőspontozott 'y' 
feltüntetésétől azonban nem tekinthetten el, nyomdatechnikai okokból viszont ezt a 
betűtípust az T és 'j' betűk összevonásával ('ij') jelöltem. 

Az összeírások jelentős mennyiségű számadatának ellenőrzése meglepő 
eredményt hozott. Míg az 1582. évi jegyzék készítője hibátlanul végezte el az 
összeadási műveleteket, addig elődje eléggé hadilábon állt a matematikával. Már az 
oldalak alján található összegek esetében is jól nyomon követhetők tévedései, 
melyeket a hibás havi, majd éves összegzésekkel még tovább tetézett. (Ezekre az 
összeadási hibákra külön jegyzetekben teszek utalást, a helyes számadatot pedig a 
hibásat követően szögletes zárójelbe helyezve, kurziválva tüntetem fel, ezzel külön 
figyelmeztetve az olvasót a jegyzék készítőjének tévedéseire.) A könnyebb 
felhasználást elősegítendő a két jegyzék utólag kiszámolt és ellenőrzött, immáron 
helyes végösszegeit a következő két táblázatba foglaltam (III. és IV. táblázat): 

III. táblázat 

A VÉGVÁRRENDSZER KATONASÁGÁNAK LÉTSZÁM- ÉS ZSOLDADATAI 1576-BAN 

végvárak 
száma 

gyalogosok 
száma 

lovasok 
száma 

havi zsold 
összege 

éves zsold 
összege 

hon-át 
végvidék 

63 2216 531 12 752 f. 
40 k. 

153 032 f. 

vend 
végvidék 

9 1861 715 11 115 f. 
30 k. 

133 386 f. 

kanizsai és 
győri vég.57 

22 5643 1950 37 583 f. 
37,5 k. 

451 003 f 
30 k. 

bányavidéki 
végek 

16 2152 1314 14 913 f 178 956 f. 

felső-mo-i 
végvidék 

13 2886 3245 43 863 f. 
15 k. 

526 359 f. 

különleges 
haderő 

- 1500 3000 18 000 f. 216 OOOf. 

Haditanács 
költségei 

- - - - 15 476 f. 

összesen 123 16 258 10 755 138 2^8 f. 
2,5 k. 

1 674 212 f. 
30 k. 

57 Az 1576. évi jegyzék a győri és kanizsai végvidéket összefoglaló elnevezéssel magyar végeknek („die 
Hungerisclieii Graniczcn") nevezte, a végvárak közül azonban először a Kanizsához, majd a Győrhöz tartozókat vette 
számba, így a két végvidék létszám és zsoldadatai szükség esetén külön is elemezhetők 
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IV. táblázat 

A VÉGVÁRRENDSZER ZSOLDKÖLTSÉGEI 1582-BEN 

havi zsold összege éves zsold összege 

felső-magyarországi végvidék 30 868 f. 1 k. 3. d. 370 416 f. 21 k. 

bányavidéki végek 23 882 f. 38 k. 3 d. 286 591 f. 45 k. 

Duna és Balaton közti (győri) végvidék 17 000 f. 22 k. 2 d. 204 004 f. 30 k. 

kanizsai végvidék 14 724 f. 30 k. 176 694 f. 

vend (szlavón) végvidék 11 985 f. 143 820 f. 

horvát végvidék 17 270 f. 207 240 f. 

báni haderő 2460 f. 30 k. 29 526 f. 

összesen 118 191 f. 3 k. 1 418 292 f. 36 k. 

A várlisták felhasználását és értelmezését segítő paleográfiai, illetve technikai 
jellegű jegyzetekben utaltam az- esetleges utólagos javításokra, a felhasznált 
rövidítések típusára, a már említett számolásbeli hibákra, valamint a mai német 
nyelvben már nem, vagy csak egészen más formában létező egykori szavakra és 
kifejezésekre. A modern forráskiadás alapelveinek megfelelően a két jegyzékben 
felbukkanó összes személy- és földrajzi nevet, terminológiai és értelmezési 
problémát tartalmi jegyzetekkel magyaráztam. Igyekeztem a felbukkanó fontosabb 
katonai tisztségek betöltőit (végvidéki és kerületi főkapitányok, jelentősebb várak 
kapitányai stb.) és tisztségviselésük időhatárait is pontosan megállapítani. Egyes 
terminológiai kérdések, továbbá néhány - elsősorban a magyarországi tüzérség 
szervezeti kérdéseit és a katonai igazságszolgáltatást - érintő különleges fogalom 
megvilágításához korábbi munkáimat hasznosítottam, az ezekre való többszöri 
hivatkozástól azonban eltekintettem. 

Az 1576-ban említett 123 és a hat esztendővel később felsorolt 117 vár közül 
pusztán egyetlen egy bányavidéki kis őrház nevének („Halbergeschaid") 
megfejtése nem vezetett ez ideig teljes bizonyossággal megnyugtató eredményre. 
A horvát és vend végvidék várai közül ugyancsak problémát jelentett néhány kisebb 
erődítmény pontos lokalizálása. A korabeli forrásokból ugyan ismert, hogy egy-egy 
kisebb délvidéki végvár melyik fővár körzetében feküdt, ennek ellenére négy 
váracska pontos fekvésének meghatározásában még a katonai felmérések térképei 
és a délszláv nyelvű irodalom felhasználása sem segített. Nagy haszonnal forgattam 

58 Pálffy, 1994. és uö., m. a. 
59 A „Halbergcschaid" nevű kis őrhely egy 1593. évi kimutatás szerint Szitnya várának közelében feküdt („Szituja, 

zus. mit halberschlieid"). Két esztendővel később (1595) Pálffy Miklós bányavidéki főkapitány megerősítéséről 
szerződésre lép Illésházy Istvánnal a szitnya-csábrági uradalom birtokosával. Az őrházat ezen adatok szerint Szitnya 
várának azon tartozékai között kell keresnünk, ahol az 1580-as években uralkodó által tartott őrség szolgált, noha a kis 
vár maga Illésházy István birtokában volt. Ezeknek a feltételeknek tökéletesen megfelel a sibriki, sibrikfalvi castellum 
(ma Zsibritó [Žibritov], Korponától északnyugatra Szlovákiában), ahol már 1558-ban három szakállaspuskát vettek 
számba. Később megerődítették, ezért a szitnyai uradalom 1602. évi urbáriuma is még mint „Possessio Sijbrijk cum 
forlalilio Optimo similiter muro citiclo" alakban említi. A váracskában 1583-ban pontosan ugyanannyi (20) magyar 
gyalogos állomásozott, mint amennyit egy évvel korábban keletkezett jegyzékünk számba vett. Mindezek következtében 
a furcsa „ffalbergescliaid" elnevezés (1582) alatt „Castellum Sliibriglr'-et (1583) feltételezhetjük, jóllehet a német 
névalakot etimológiailag nem tudjuk megmagyarázni. 1558: MOL E 156 U. et C, Fase. 23. No. 7.; 1583: MOL P 1341 17. 
fasc. 1583. jún. 3. Bécs. Ernő főherceg Illésházy Istvánhoz.; 1593: Locbl, 1899. 26. és 1595: Jedlicska, 1897. 546.: No. 899. 
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ugyanakkor Horvátország és Szlavónia várainak azonosításához Dénes József 
legújabb összeállítását, jóllehet az - az 1913. évi helységnévtárat követve - csak a 
modern helyesírási! magyar településneveket sorolja fel. 

A jegyzetekben a várak azonosításakor elsőként mindig a vár korebeli magyar 
elnevezését (amennyiben ilyen létezett), majd a mai nevét (esetleg névváltozatait, 
illetve különálló rom esetén a szomszédos település nevét) adom meg. Ezeket az 
adatokat zárójelben követi az az ország, illetve az egykori Jugoszlávia esetében az a 
köztársaság, a mai Magyarország területén fekvő véghelynél pedig a napjainknak 
megfelelő közigazgatási egység (megye), melynek területén a nevezett vár 
található. Az egykori Jugoszlávia esetében az I960, évi közigazgatási beosztást 
tekintettem alapnak, az ekkor kiadott helységnévtár _ segítségével ugyanis minden 
vár közigazgatási hovatartozását megállapíthattam. Az 1582. évi jegyzékben 
megismétlődő várakat újra elláttam az előző listánál szereplő topográfiai jegyzettel, 
hogy az állandó visszakeresés terhétől mentesítsem az olvasót. 

A végvárak pontos fekvésének és mai elnevezésének megállapításánál különféle 
atlaszok, térképek, enciklopédiák és egy-egy terület várairól készült nagyobb 
összefoglaló munkák, valamint korabeli források segítségére támaszkodtam. 2 

Emellet természetesen nagy haszonnal forgattam azokat a monográfiákat és 
tanulmányokat, melyek a törökellenes végvárrendszer egy-egy részéről kisebb-
nagyobb térképeket tartalmaznak.'3 Mindezek felhasználásával a két jegyzék 
alapján készült el a végvárrendszer egészét áttekintő 1. térkép (130-131. o.), 
továbbá az egy-egy szűkebb terület (a horvát és vend-bajcsavári végvidék; a 
kanizsai, győri és bajcsavári végek; valamint a bányavidéki és felsőmagyarországi 
végvidék) várait bemutató 2-4. térképek (135-, 137., 140. o.) melyek segítségével az 
olvasó pontos képet alkothat az uralkodó által 1576-ban és 1582-ben fenntartott 
végházakról. Mivel a várak teljes nevének kiírása áttekinthetetlenné és emiatt 
használhatatlanná tette volna még a kisebb területekre vonatkozó tér-

60 Dénes, 1993. 211-234. o. 
61 /maiik mesta, I960. 
62 A hónát és vend végvidéknél: Alpok-Adria-térkép, é. n., Atlas Slovenije, 1986; Dénes, 1993. 211-234. o.j Encikl. 

Jugosl, 1958.; ///. kai. felni.; /maiik mesta, I960.; Jugoszlávia autótérképe, 1991.; Krešeljakovič, 1953-; Lopásié, 1884. és 
1889 ; Mardešič-Dugački, I96I ; Preradovič, 1909-1911 ; Ritter, 1910. és Šišié, 1962. stb. A magyarországiaknál és 
Szlovákiáknál: Csánki, 1897 ; Csorba, 1993.; Fényes, 1851.; Fialová-Fiala, 1966 ; Gömöry, 1885 ; 1 ialász-várady, 1927.; 
Holub, 1933.; Hóman-Szekfű, 1936.; Kitt, 1984., Krcanová-Puškámvá, 1990.; Lipszky 1808; Maksay, 1990.; Xováki-
Sándorfi, 1992., Papp-Végli, 1964.; Pisoň, 1973.; Vándor, 1992. és Vártúrák, 1976. stb. 

63 A magyar nyelvű irodalomból: ,,A királyi A/agyarország végvárai 1541-1593" - Szegő, 1911 Melléklet az I. 
fejezethez. Meglehetősen gyenge színvonalú térkép.; ,,A magyares török végvárak 1576-ban." Bánlaky, 1928. (OSzK 
Térképtár TM 4789) és „A magyar és török végvárak 1576-lmn. 1. és //."elnevezésű térképek - Hóman-Szekfű, 1936. 
Mindkettő elsősorban Gömöry Gusztávnak az 1570-es évekre vonatkozó adatai {Gömöiy, 1885. 156—157. és 162-163. o.) 
alapján helytelenül 1576-ra datálva és számos hiányossággal, hibával, elsősorban Gömöiy pontatlanságának 
köszönhetően., „A végvári rendszer a XVII. század közepén" - Perjés, 1965. I. vázlat., „A királyi Magyarország 
végvárai 1541-1593"- Szántó, 1980. 34-35 oldalak között. Szinte használhatatlan és áttekinthetetlen térkép, számos 
tévedéssel és pontatlansággal; „Erődítmények íiszakkelet-Magyarországon" - Csorba, 1993 208-209. oldalak közötti 
térkép. 

A külföldi irodalomból: „Die kroatische und tvindisclie Grenze seil 1555" - loserth, 1934. Abt. 3.; „Gmdovi 
(Burgovi) I. " - Encikl. Jugosl., 1958. Grad, szócikk.; „Ilrvalska na kraju XVI. stolječa." Šišič, 1962. 286-287. o.; „Die 
kroatische und die tvindisclie „Granilz" um das Jahr 1550." Arnstadt, 1969. I. Kartenskizze.; „Der kroatische 
Kriegsscliauplatz und seine Schwerpunkte im 16. Jahrhundert" - Roth, 1969 202-203. o.; „Die kroatische Grenze -
Organisation derselben 1578/1579" - u. o. 204-205. o.; „Das südliche Transdanubien und „Windischlanl" anno 
1578" Roth, 1970. 167-170. o. 
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képszelvényeket is, ezért csupán a végvidéki és nagyobb várkörzeti 
főkapitányságok központjaként funkcionáló várak neveit írtam ki, a többit pedig 
számok segítségével jelöltem. Ezek jegyzéke - külön 1576-ból és 1582-ből - a 
bevezetés után, a térképeken csatolva található, és az egyes várak adatait a 
következő sorrendben közli: a végvár forrásban felbukkanó névalakja, korabeli 
(magyar) elnevezése, napjainkban használt névalakja, végül pedig - a topográfiai 
jegyzetekhez hasonlóan - az az ország, illetve egykori jugoszláv köztársaság vagy 
magyarországi megye, ahol napjainkban a vár (pontosabban romja vagy egykori 
helye) található.64 

6í Végezetül szólni szeretnék a fonás megjelentetésének külön kis történetbe illő körülményeiről. 1993 nyarán 
Gecsényi Lajos, akkori bécsi levéltári delegátussal és Kelenik József hadtörténész-barátommal egy kellemes bécsi 
kiskocsma teraszán beszélgettünk a XVI-XVII, századi magyar történelem problémáiról és elsősorban a korszak egészét 
meghatározó háborúk, valamint a törökellenes végvárrendszer kutatásának további lehetőségeiről. A vitáktól sem mentes 
beszélgetés közepette merült fel Gecsényi Lajosban, a bécsi levéltári anyag Takáts Sándor óta. legkiválóbb ismerőjében, a 
benne már korábban érlelődő ötlet: szükség lenne a bécsi levéltárakban található és a XVI-XVII századi végvárrendszer 
történetének megismeréséhez nélkülözhetetlen várjegyzékek publikálására, Gecsényi készségesen felajánlotta a 
jegyzékek lefénymásolását és a kiadásban való mindennemű segítséget. 

1994 tavaszán, újabb bécsi kutatómunkám idején, elvégeztem a jegyzékek átírását, majd hazaténe hozzáfogtam a 
várak azonosításához, a listákban szereplő számos személy kilétének megfejtéséhez és a megannyi terminológiai 
probléma megoldásához. Mindezek elvégzése után a kiadáshoz nélkülözhetetlen hosszas és fárasztó összeolvasást 
ismételten Gecsényi Lajossal végeztem el. Ugyancsak vele nyílt lehetőségem a felmerülő problémák megbeszélésére és a 
lábjegyzetek átnézésére. Gecsényi tehát a forrás felkutatásától a már kész tanulmány gondos átolvasásáig igazi 
segítőtársként állt önzetlenül a tőle megszokott szerénységgel segítségemre. Munkáját és támogatását ezúttal is őszintén 
és szívből köszönöm. 

Hasonlóképpen köszönet jár „a bécsi hármas találkozó" másik résztvevőjének, Kelenik József barátomnak, aki 
hasznos - és a legkisebb részletekre is figyelmet fordító - észrevételei mellett megjelenés alatt álló tanulmányát, továbbá 
a kanizsai végvidék 1577 után épült kis őrházainak azonosításához aélkülözhetetlen forrásokat bocsátott készségesen 
rendelkezésemre. De nem feledkezhetem meg Engel Pál hasznos tanácsairól a horvát és vend végvidék várait illetően, 
valamint Rcisz'T, Csaba segítségéről a négy térkép elkészítésében és megszerkesztésében. Mindannyiuknak ezúton 
mondok ismételten köszönetet. 
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A horvát és vend-bajcsavári végvidék 
1576 

1. Gradisch (Gradišća d' Isonzó, Gradišće ob 
Soči, Olaszország) 

2. Corcz (GörzGorízia, Gorica, Olaszország) 
3- Triest (Trieszt, Trieste, Trst, Olaszország) 
4, Díjbein(Dułno, Devin, Olaszország) 
5. Prosegg (Prosecco, Prošek, Olaszország) 
6, Aglani (Aquileia, Olaszország) 
7. Maramuth (Marano, Olaszország) 
8, Castel perpeth (Porpetto, Olaszország) 
9. Tulmein (Tolmin, Szlovénia) 

10. Laijbach (Laibach, Ljubljana, Szlovénia) 10. 
11. 57 íW/// am pflaum (Fiume, Rijeka, 11 • 

Horvátország) 
12. Tersath (Tersatto, Trsat, Horvátország) 
13. Ledenicz (Ledenice, Horvátország) 
14. Zenng(Segnia, Senj, Horvátország) 
15. Pründl(Brinje, Horvátország) 
16. Wer/ag (Brlog, Horvátország) 
17. Ottotschacz (Otočac, Horvátország) 
18. Tabár(Dabav, Horvátország) 
19. /«sp/ncz (Jesenica, Lička Jesenica 

(Jasenica), Horvátország) 
20. Dreßnickh (Drežnik, Drežnik Grad, 

/ZonY?/ors.r4g) 
21. TéTsacr (Tržac, Bosznia-Hercegovina) 
22. Ogulin (Ogulin, Horvátország) 
23. Madrusch (Modruš, Horvátország) 
24. 5///;/ (Slunj, Horvátország) 
25. Zettin (Cetin, Cetingrad, Horvátország) 
26. Vranogratsch (Vranograč, Vrnograč, 

Bosznia -Hercegovi! iá) 
27. Nouigrad (Novigrad, Todorovo, 

Todor-Novi, Bosznia-Hercegovina) 
28. Grarfacz (Veliki-Gradac, M. Gradac, 

//on'á/ország) 
29. M//tfmez (Mutnik, Bosznia-Hercegovina) 
30. C7n's//;z(Krstinja, Horvátország) 
31. OberKladusch (Velika Kladuša, 

Bosznia-Hercegovina) 
32. VnderKladusch (Mala Kladuša, 

Bosznia-Hercegovina) 
33. .PosHesć/(Podzvizd, Bosznia-Hercegovina) 
34. Pőttsch (Peči, Pečigrad, 

Bosznia-Hercegovina) 
35. Hresno (Hresno, Horvátország) 
36. Cijttitsch (Ajtić, Hajtić, Horvátország) 
37. Wainna (Bojna, Horvátország) 
38. Masin (Mazin, Horvátország) 

[pontos lokalizálása bizonytalan] 
39. Greda (Greda, Horvátország) 

[pontos lokalizálása bizonytalan] 

várai 1576-ban és 1582-ben 
1582 

32. 

Laibach (Laibach, Ljubljana, Szlovénia) 
S. Veit am Pflaumb (Fiume, Rijeka, 
//on'átorszfl,§) 

Ledenicz (Ledenice, Horvátország) 
Zei/gCSegnia, Senj, LJorvátország) 
Prindl (Brinje, Horvátország) 
Werlag (Brlog, Horvátország) 
Ottoschäcz (Otočac, Horvátország) 
TabártDabar, Horvátország) 
Jeßenicz(Jesenica, Lička Jesenica 
(Jasenica), Horvátország) 
Drößnickh (Drežnik, Drežnik Grad, 
Horvátország) 
Tersacz (Tržac, Bosznia-Hercegovina) 
Ogulin (Ogulin, Horvátország) 
Modrusch (Modniš, Horvátország) 
Schlun (Slunj, Horvátország) 
Zettin(Cetin, Cetingrad, Horvátország) 

VnderCladusch (Mala Kladuša, 
ßosz7 ; ia -Hercegovii ta) 

35. Hreßno (Hresno, Liorvátország) 
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40. ThombstKapötsch (Tounjska peč, Tounj, 
Horvátország) 
Kastell (Kaštel, Hoisić, Horvátország) 
[pontos lokalizálása bizonytalan] 
Krémen (Krémen, Horvátország) 
Repitsch (Ripač, Bosznia-Hercegovina) 
Sockhol (Sokol, Sokolac, 
Bosznia-Hercegovina) 
Wiclntscli (Bihács, Bihać, 
Bosznia-Hercegovina) 
Isatscliicz(Izačić, Bosznia-Hercegovina) 
Topliczertluirn (Toplički turanj, 
Boszi i ia -Hercegovii id) 
Brekoivicz (Brekovica, 
Bosznia -Hercegovina) 
Ostroschacz (Ostrožac, 
Bosznia -Hercegovina) 
Zasijn (Cazin, Bosznia-Hercegovina) 
Stenna (Stijena, Stjena, Stina, 
Bosznia -Hercegovii id) 
Gwasdanszkliij (Gvozdansko, 
Horvátország) 
Wuschim (Buzim, Bosznia-Hercegovina) 
S. Georgen (Sveti Juraj, Horvátország) 
[pontos lokalizálása bizonytalan] 

55. Blagaiskij tlmrn(Blagaj, Horvátország) 
56. Serin (Zrin, Horvátország) 
57. Sturlicza (Šturlić, Bosznia-Hercegovina) 

Gorre(Gora, Horvátország) 
Hrastowicz(Hrastovica, Horvátország) 
Winadall (Vinodol, Horvátország) 
Blinia (Blinja, Horvátország) 
Plaszkhij(Plaski, Horvátország) 
Gradacz: (Srednji Gradac, Horvátország) 

64. Agram (Zágráb, Agram, Zagreb, 
Horvátország) 

65. Wigsad (Bisag, Horvátország) 
66. Warasdin (Vasard, Varaždin, Horvátország) 

67. Iwaiiitsch (Ivanić, Ivanićgrad, 

68. Ovi tez (Kőrös, Križevci, Horvátország) 
69- Heilig Creiicz (Szentkereszt, Sveti Križ, Križ, 

Horvátország) 
70. Topolotvacz (Topolovac, Horvátország) 
71. Koppreinicz (Kapronca, Koprivnica, 

72. 5/ Georgen Sehloß(Szentgyörgyvár, 
E)urđevac, Horvátország) 

43. Röpitsch (Ripač, Bosznia-Hercegovina) 

45. Wihitsch (Bihács, Bihač, 
Z?os271 ia -Hercegovina) 

46. Isatscliicz (Izačié, Bosznia-Hercegovina) 

55. Blaglaiskhij 777?/m(Blagaj, Horvátország) 

59. Hrastowicz (Hrastovica, Horvátország) 

63. Mittergrádácz (Srednji Gradac, 
Horvátország) 

66. Waraßdin (Várasd, Varaždin, 
Horvátország) 

67. hvanitsch (Ivanić, Ivanićgrad, 
Horvátország) 

68. Creiicz (Kőrös, Križevci, Horvátország) 
69- Heiligen Creiicz (Szentkereszt, Sveti Križ, 

Križ, Horvátország) 
70. Topolowäcz (Topolovac, Horvátország) 
71. CoPreinicz (Kapronca, Koprivnica, 

Horvátország) 
72. S. Georgen Sehloß(Szentgyörgyvár, 

Đurđevac, Horvátország) 
148. Zirquenna (Cirkvena, Horvátország) 
149. S. Peter (Szentpéter, Sveti Petar Cvrstec, 

Horvátország) 
150. Waraßdin Toplicz (Varaždinske Toplice, 

//omáfors.rá.g) 

- 1 3 3 -



151. Remettmicz (Remetinec, Horvátország) 
152. Grädacz (Gradec, Horvátország) 
153. Dernia (Dernye, Dinje, Horvátország) 
154. Nouigrad(Novigrad, Novigrad-Podravski, 

Horvátország) 
155. Lubregs (Ludbreg, Horvátország) 
156. Weitschaivar(Bajcsavár, Bajcsa, 

Zfl/<3 »/egye) 
157. A>ré>tf//r(Keresztúr, Murakeresztúr, 

Zala megye) 
158. Vitschahaza (Fityeháza, Zala megye) 
159. Waag (Bag, Karlobag, Horvátország) 
lóO. Sweticza (Svetica, Horvátország) 
161. Schmerkowitsch (Smrćković, 

//o/rá/orezág) 
1Ó2. W»í/ű/sc//zy(BudaCki, Horvátország) 
163. Petronagra (Petrova gora, Petrovac, 

//oraá/ország) 
+ Károlyváros (Karlstadt, Karlovac, 

Horvátország) 
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A kanizsai, győri és bajcsavári véj 
1576 

Cailisa(Kanizsa, Nagykanizsa, Zala megye) 

i. Klain Comar(Kiskomár, Zalakomár, 
Zala megye) 

75. Legrad(Légiád, Legrad, Horvátország) 
76. Kethel(Réthely, Somogy megye) 
77. Gestel (Keszthely, Zala megye) 
78. Segliget (Szigliget, Veszprém megye) 
79. Raijck (Rajk, Alsórajk, Zfl/ö wegye) 
80. 5ű/ű»w(Zalavár, ZŰ/A megye) 
81. Kapornackh (Kapornak, Nagykapornak, 

Zala megye) 
82. Fr>/ps<;///?é,(Pölöske, ZŰ/Í? megye) 
83- Tschackan (Csákány, Somogy megye) 
84. 5í,»ic;n'É>(Szemenye, Muraszemenye, 

Szemenyecsörnye, Zala megye) 
85. Raab (Győr, Győr-Moson-Sopron megye) 
86. Papa (Pápa, Veszprém megve) 
87. Palatha (Palota, Várpalota, Veszprém 

megye) 
88. Wesprinn (Veszprém, Veszprém megye) 
89. 5/ Martins Perg (Szentmártonhegy, 

Szentmárton, Pannonhalma, 
Győr-Moson-Sopron megye) 

90. 7brtes(Tata, Komárom megve) 
91. Tschesneck (Csesznek, Veszprém megye) 
92. Tijhan (Tihany, Veszprém megye) 
93. Vaschon (Vázsony, Vázsonykő, 

Nagyvázsony, Veszprém megve) 
94. Commorn (Komárom, Komárno, Szlovákia) 

dék várai 1576-ban és 1582-ben 
1582 

73. Canischa (Kanizsa, Nagykanizsa, 
Za/a »/é'gvé') 

74. čľowäKKiskomárom, Zalakomár, 
Zala megve) 

75. Legrad (Légrád, Legrad, Horvátország) 
76. Kettel (Kéthely, Sowogy »/pgye) 
77. Kestel (Keszthely, Zala megye) 
78. Segligeth (Szigliget, Veszprém megye) 
79. Äfl7c^(Rajk, Alsórajk, ZÖ/Í? »/egye) 
80. Salait>ar(Zalaváv, Zala megye) 
81. Kapornackh (Kapornak, Nagykapornak, 

Zala megye) 
82. Pelleßkheö (Pölöske, Zfl/fl »/egye) 
83. CZackhan (Csákány, Somogy megve) 

85. Raab (Győr, Győr-Moson-Sopron megye) 
86. ,PűP#(Pápa, Veszprém megve) 
87. Palotlia (Palota, Várpalota, Veszprém 

megve) 
88. WesPrin (Veszprém, Vezprém megye) 
89. 5. Mestensberg (Szentmártonhegy, 

Szentmárton, Pannonhalma, 
Győr-Moson-Sopron megye) 

90. Tortes (Tata, Komárom megve) 
91. Tschesneckh (Csesznek, Veszprém megve) 
92. Tijhan (Tihany, Veszprém megve) 
93 Wasan (Vázsony, Vázsonykő, 

Nagyvázsony, Veszprém megye) 
94. Commorn (Komárom, Komárno, Szlovákia) 
135. Czobancz (Csobánc, Veszprém megve) 
136. 5. Mc/o/ľ (Szentmiklós, Miklósfa, 

Nagykanizsa-Miklósfa, Za/a í/ze.gyí') 
137. Timm beij Canischa (Kanizsa melletti 

torony, Nagykanizsa, Ztf/tf »zegyp) 
138. S. Georgen (Botszentgyörgy, Romlottvár, 

Zala megve) 
139. Vijudvar (Újudvar, Zala megve) 
140. Kaczorlackh (Kacorlak, Zala megve) 
141. Kielman Zigeth (Kielmansziget, 

Zala megve) 
142. Issabor(Isabor, Isebor, Pacsa-Isabor, 

Zala megye) 
143. Chan (Csány, Zalacsány, Zala megye) 
144. ßör(Ber, Zalabér, Za/ö megye) 
145. Zw/groKSzentgrót, Zalaszentgrót, 

Zűr/a megye) 
146. Löive(Lövő, Zalalövő, Zfl/fl »/egye) 
147. Kemendt (Kernend, Kemendollár, 

Zala megve) 
156. W^/Y5c/7ö?t'ű:r(Bajcsavár, Bajcsa, 

Zala megve) 
157. Kerestur (Keresztúr, Murakeresztúr, 

Zala megve) 
158. Vitschahaza (Fityeháza, Zala megve) 
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A bányavidéki és felső-magyarországi végvidék várai 
1576-ban és 1582-ben 

1576 
94. Common i (Komárom, Komárno, 

Szlovákia) 
95. Lewa (Léva, Levice, Szlovákia) 
96. Karppen (Korpona, Krupina, Szlovákia) 
97. Tschabráckh (Csábrág, Hrad Cadraď, 

Szlovákia) 
98. 5í'í;/fl(Szitnya, Szitna, Sitno, Szlovákia) 
99. Bosockhen (Bozók, Bzovík, Szlovákia) 

100. Murán (Murány, Murán, Szlovákia) 
101. Vijivar (Oláhújvár, Szlovákia) 

102. Á'/anj Dopolcza (Kistapolcsány, 
Topoľčianky, Szlovákia) 

103. Buckancz (Bakabánya, Pukanec, 
Sz/oí'á&z'a) 

104. Dobring(Dobronya, Dobrá Niva, 
Szlovákia) 

105. Altensol (Zólyom, Zvolen, Szlovákia) 
106. Wiglosch (Végles, Vigľaš, Szlovákia) 
107. Libethen (Libetbánya, L'ubietová, 

Szlovákia) 
108. Pn/?(Breznóbánya, Brezno, Szlovákia) 
109. Sxiran (Surány, Šurany, Szlovákia) 
110. Comiathi (Komjáthi, Komját, Komjatice, 

Szlovákia) 
111. Cascha (Kassa, Košice, Szlovákia) 
112. Ä'fl/o (Kalló, Nagykálló, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 
113- 5ß,gg»/är(Szatmar, Satu Mare, Románia) 
114. Ettschödt (Ecsed, Nagyecsed, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megve) 
115. Pattack (Patak, Sárospatak, 

Borsod-Abaúj-Zemplén megve) 
116. Toggeij(Tokaj, 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 
117. Ónod? (Ónod, 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 
118. Zľr/fl (Eger, Heves megye) 
119. Ballockh (Balog, Felsőbalog, Veľký Bili, 

Vámosbalog, Szlovákia) 
120. Sendereiv (Szendrő, 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 
121. Puettnack (Putnok, 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 
122. 5ű//7?^ar(Szádvár, 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 
123. Kraßnahorcka (Krasznahorka, 

Hrad Krásna Hôrka, Szlovákia) 

1582 
94. Commorn (Komárom, Komárno, 

Sz/cwá&/<2) 
95. Leiva (Léva, Levice, Szlovákia) 
96. Carpen (Korpona, Krupina, Szlovákia) 
97. TZábrágh (Csábrág, Hrad Čabraď, 

98. Sitna (Szilny a, Szitna, Sitno, Szlovákia) 
99. Bosoghen (Bozók, Bzovík, Szlovákia) 

100. Mnran (Murány, Murán, Szlovákia) 
101. Wijwar(Érsekújvár, Nové Zámky, 

Szlovákia) 
102. Tapolchan (Kiatapolcsány, Topoľčianky, 

Szlovákia) 
103. Bnggançz(Bakabánya, Pukanec, 

Szlovákia) 
104. Dőbring (Doronya, Dobrá Niva, Szlovákia) 

105. /1/tóo/(Zólyom, Zvolen, Szlovákia) 
106. Wiglosch (Végles, Vigľaš, Szlovákia) 
107. Libeten (Libetbánya, L'ubietová, Szlovákia) 

108. /Vz/?(Breznóbánya, Brezno, Szlovákia) 
109. Sttran (Surány, Šurany, Szlovákia) 
110. Comiathi (Komjáthi, Komját, Komjatice, 

Szlovákia) 
111. Cascha (Kassa, Košice, Szlovákia) 
112. Cfl/o (Kalló, Nagykálló, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 
113. Saggmar(Szatmár, Satu Mare, Románia) 
114. Etschedt (Ecsed, Nagyecsed, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 

116. Toggeij (Tokaj, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 

118. Erla (Eger, Heves megye) 
119. Ballogg (Balog, Felsőbalog, Veľký Bin, 

Vámosbalog, Szlovákia) 
120. Sendrew (Szendrő, 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 

122. Zaftíw(Szádvár, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 

123. Krafinahorckha (Krasznahorka, 
Hrad Kiásna Hôrka, Szlovákia) 

124. Vugivar(Ungvár, Uzsgorod, Užgorod, 
t/ßra/u«) 



125. Klaiîi Wardein (Kisvárda, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 

126. Schemnicz (Selmecbánya, 
Banská Štiavnica, Szlovákia) 

127. Slatina (Szlaúna, Szalatna, 
Zvolenská Slatina, Szlovákia) 

128. Kosolnickh: (Koszoínyik, Kozelník, 
Zólyomkecskés, Szlovákia) 

129. Zazij(Szászi, Szásza, Sása, Szlovákia) 
130. KünigsPerg (Újbánya, Nová Baňa, 

Szlovákia) 
131. Otschawa (Ocsova, Očová, Nagyócsa, 

Szlovákia) 
132. Gijmesz (Gimes, Ghymes, Hrad Gýmes, 

Szlovákia) 
133. Halbergeschaid? [azonosítatlan vár, 

Sibrikfalva, Zsibritó (Zibritov)? Szlovákia] 
134. 5. Anthal in der Aw (Szentantal, Antol, 

Szlovákia) 
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A BÁNYAVIDÉKI ES FELSO-MAGYARORSZAGI 
VÉGVIDÉK VÁRAI 1576-ban és 1582-ben 

-\- végvár 1576-ban 

0 végvár 1582-ben 

+ végvár 1576-ban és 1582-ben 



FORRÁSSZÖVEG 

I. RÉSZ 
A TÖRÖKELLENES VÉGVÁRRENDSZER 1576. ÉVI JEGYZÉKE 

ÖStA HHStA RTA Fase. 53. fol. 350-369. 

Kurcze vnd Summarij verZaichnus 

Aller vnd ijeder der Römischen Kaiserlichen Majestät, vnnsers allergenedigisten herren, Grenicz 
heuser vom Adriatschen Mër An, biß an Sibenbergen, wie die diser Zeit beseezt vnd das khriegs 

uolckh darinen vermiig der Muster Register1 beczalt werden, [fol.350.] 

Krabatische Graniczeń 

[1] G r a d i s c h Der Fürstlichen durchlaucht Erczherczog Carl3 Zu osterreich Zugehërig. Ligt hart am 
Adriatischen Meer, darinnen halten Ir fürstliche durchlaucht 150 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 
650 f. ' 

1 A törökellenes védelmi rendszer végvárainak őrséglétszámairól és a bennük tartott lovas és gyalogos (valamint 
egyéb) katonaság havi és éves zsoldösszegeiről a bécsi Udvari Haditanács (Wiener Hofkriegsrat) a végvárakban 
lefolytatott mustrák alapján már a XVI század második felében úgynevezett főmustralajtstromokat (Muslerregister) 
készített. Ezek kezelése és a mustrák irányítása a Haditanács alárendeltségében működő, de a zsoldfizetések miatt 
egyúttal az Udvari Kamarával ílío/kammer) is szoros együttműködésben álló főmustramester (Obrist-Atustermeister), 
valamint a helyi katonai közigazgatásban veki alárendelt végvidéki (például felső-magyarországi) és egyes alkalmakkor 
általa ad hoc módon delegált mustramesterk (Musiermeister) és hadi biztosok (Kriegskommissare) feladata volt. A 
végvári registrumok vezetése pedig a német mustraírnokok, illetve Feldschreiberek, valamint magyar megfelelőik, az 
úgynevezett seregdeákok (canipeslris sct'iba) feladatkörébe tartozott. Ha változások történtek az őrség létszámában, 
vagy összetételében, akkkor ezt a seregdeákok kötelesek voltak mustrajegyzékeikbe bevezetni és a következő mustra 
(lustralio) alkalmával erről a bécsi mustrahivatal számára jelentést tenni. Abban az esetben, ha eltérésre derült fény a 
várbeli és a központi mustralajstrom között, akkor - ha szükségesnek vélték - a végház seregdeákját Bécsbe 
rendelhették registruma felülvizsgáltatására. 1680-ban Jurovicz Márton lévai seregdeák például arról számol be Esterházy 
Pál bányavidéki főkapitánynak, hogy ,,Béc/ilx' nollam fed"Mustra Mester és Commissáriussoknál, olt az J'eff Mustra 
Reges/romol mutaták", de az jóval kevesebb katonának írt elő zsoldot, mint amennyit a generális neki felfogadni rendelt. 
MOLP 125 No. 2626. 

2 Gradišća d' Isonzó (Gradišće ob Soči) Olaszország) az Isonzó (Soča) folyó jobb partján a Goríziából (Gorica) 
délnyugatra vezető út mentén. 

3 Károly (Kari) Belső-Ausztria főhercege, I. Ferdinánd császár és magyar király Jagelló Annától született legkisebb fia. 
(Szül. 1540. jún. 3 Bécs - 'S" 1590 júl. 7. Graz. Seckauban temették el. Felesége 1571-től Wittelsbach Mária bajor 
hercegnő.) Szülei tizenkettedik gyermeke, aki már 1550-ben saját udvartartást kapott. Miután I. Ferdinánd császár 1554 
évi végrendeletében elrendelte a Habsburg örökös tartományok felosztását, Károlynak mint a legfiatalabb fiúnak Belső 
Ausztria (Stájerország, Karintia, Krajna, Görz, Belső-Isztria, Fiume, Trieszt és a friauli Habsburg-birtokok) jutott. Ezeket 
véglegesen csak apja halála (1564) után vehette át, mikor Grazba tette át székhelyét. (Emiatt tünteti fel az 1576. évi 
jegyzék a Görztől nyugatra fekvő, illetve Trieszt és Fiume környékén fekvő várakról, hogy azok Károly főherceg 
birtokába tartoznak!) A főherceg Grazban külön központi kormanyszerveket hozott létre, melyek közül a délvidéki 
törökellenes végvárrendszer irányítása szempontjából legjelentősebb az 1578-ban felállított Belső-Ausztriai Haditanács 
volt. Emellett Károlynak jelentős szerepe volt a róla elnevezett Károlyváros (Karlstadt, ma Karlovac //ori'álországban) 
erődítményének felépítésében. Hamann, 1990. 200-202. o. 

4 Mindkét várlista pénzadatait rénes forintban, a korszak egyik kedvelt számítási pénzében adták meg a jegyzékek 
készítői 1 rénes vagy másként rajnai forint (rheinische Gulden) = 60 krajcár = 240 bécsi dénár, illetve 80 magyar dénár 
értékű volt. Huszár, 1975. 46-47. o. 
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[2] GŐrcz"1 Dei Fürstlichen durchlaucht Zugeherig, Halten Ir Fürstliche durchlaucht darinnen 40 
Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 190 f. 

[31 Tr ieSr Gleichsfalls der Fürstlichen durchlaucht Zugehërig. Aida werden gehalten 60 
Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 285 f. 

[4] Di jbein Der Fürstlichen durchlaucht Zugehörig, werden Aida gehallten 10 Fueßkhnecht, darauf 
laufft ain Monat 56 f, 

[51 Prossegg* Der Fürstlichen durchlaucht Zugeherig. Dahin würdt Jarlich geraicht vngeuarlich 200 
Taller. Darauf laufft ain Monat 18. f. 

[6] Aglarn 9 Der Fürstlichen durshlaucht Zugerhorig. Darinen werden gehalten 10 Fueßkhnecht, 
darauf laufft ain Monat 56 f. 

[71 M a r a m u t h " ' Gleichsfalls der Fürstlichen durchlaucht Zugehörig, darinen sein 10 Fueßkhnecht, 
darauf laufft ain Monat 56 f. 

[8] Caste l p e r p e t h " ' Gleichsfalls der Fürstlichen durchlaucht Zugehörig, darinen weiden gehalten 
10 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 56 f. 

[91 T l l lmein ' " Der Fürstlichen durchlaucht Zugehörig, Darinen werden gehalten 15 Fueßkhnecht, 
darauf laufft ain Monat 140 f. 

Summa diser Fueßkhnecht 305. 
Thuet Ir vnderhaltung ain Monat 1508 f.13 [1507f.] 

Alle dise abgeschribene Graniczheuser werden von Irer durchlaucht beseczt vnd besoldet. Die 
nachuolgenden aber werden von der Kaiserlichen Majestät vnderhalten vnd beczalt. [fol. 351.1 

[10] Laijbach1 ' die haubbtstatt in Crain Ir fürstlichen durchlaucht Zugeherig, darinen halten die 
Kaiserliche Majestät im Schloß sambt dem haubtman 8 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 62 f. 

[11] St ve i t h a m pf laum 1 5 der Fürstlichen durchlaucht Zugehörig. Ligt Zwo meil"' wegs von 
Clamb1 gegen Zeng18 vnd dalmatia am gestatt1'' des Mers, darinen werden gehalten 10 Fueßkhnecht, 
darauf laufft ain Monat 46 f. 

5 Az egykori Görz, ma Gorízia (Gorica) (Olaszország) hátán áros az olasz -szlovén határon az Isonzó (Soča) folyó 
bal partján. Szlovén szomszédja Nova Gorica. 

6 Trieszt (Trieste, Trst) (Olaszország) a városról elnevezett öböl (Golfo di Trieste) partján. 
7 Duino (Devin) (Olaszország) a Trieszti-öböl partján Monfalcone (Tržič) városától délkeletre. 
8 Prosecco (Prosek) (Olaszország) a Triesztből (Trieste) Monfalconéba vezető út mentén Trieszt közelében 
9 Aquileia (Olaszország) az Adriai-tenger partjától mindössze néhány kilométernyi távolságban. A közép és a 

koraújkorban Agleinck, Agleianak, illetve Aglamak hívták, lirockliaus, 2. k. 13- o. 
10 Marano (Olaszország) és Adriai-tenger párján Aquileiától nyugatra. 
11 Porpetto (Olaszország) Maranótól északi irányban napjainkban a Monfalconéból Velencébe (Venézia) vezető 

autópálya mentén. 
12 Tolmin (Szlovénia) az olasz határ kőzetében a Soča folyó bal partján. 
13 Rosszul összeadva. Helyesen 1507 f. 
14 Ljubljana (régi nevén Laibach) Szlovénia fővárosa az egykori Krajnában a Száva (Sava) folyótól délre, az abba 

torkolló Ljubljanica folyócska mentén. 
15 Rijeka (Fiume) (Horvátország) az Adriai tenger partján, 
16 Feltételezhetően német mérfölddel számoltak a jegyzék német anyanyelvű készítői, ellenkező esetben ugyanis 

valószínűleg kitették volna a 'meil' szó elé az 'ungarische' jelzőt. A jegyzék távolságadatai sajnos nem teszik lehetővé, 
hogy egyértelműen eldönthessük: a közel azonos hosszúságú magyar és német mérföld közül melyiket használták az 
összeírás szerkesztői. 1 német mérföld a XVI. században kömlbelül 0,8-0,9 magyar mérföld volt, azaz kb. 6400-7200 
méternek felelt meg Bogdán, 1978 83-87. o. 

17 Klana (Horvátország) Rijekától északra. 1572-ben még a Károly főherceghez tartozó hónát várak sorában 
szerepelt, ahol egy várnagy vezetése alatt 20 gyalogos és 6 ,,Personen Kundscliaßen" szolgált, összesen havi 110 
forintért. Losen, 1934. 205. o., 12. sz. irat', és Lopásit, 1887. 33-37. o. 

18 Senj (Segnia, Zengg) (Horvátország) Rijekától délre a Krk sziget déli végével szembeni tengerparton 
19 gestatt = Gestade, Ufer = part, tengerpart. Lexer, 1986 67. o. 
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[12] Tersa th 2 " Ligt Ihenseit des wasserfluß pflaum,21 Alba werden gehalten 4 Fueßkhnecht, darauf 
laufft ain Monat 19 f. 

[131 Ledenicz 2 2 Aida werden gehallten 10 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 30 f. 

[14] Z e n n g 2 ' Ligt gar am Mër beij 20 meiln von Sara,2 ' hat sein khnecht haubtman mit 20 khnechten 
im Schloß vnd 200 dienstleuthen im fleckhen vnnd 24 khnecht in der obern besaczung am perg, thut 
Zusammen 244 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 1238 f. 

[15] PrÜndl2 1 Aida werden diser Zeit gehalten 40 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 1Ó8 f. 

[16] Wer lag 2 6 6 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 20 f. 

[17] Ot to t schacz 2 " 60 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 230 f. 

[18] Tabär 2 8 30 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 163 f. 

In disen nebensteennden Castellen werden gehallten 

[19] Jessen icZ 2 9 30 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 123 f. 

[20] D r e ß n i c k h 3 0 20 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 62 f. 

[21] TersacZ 3 1 20 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 63 f. [fol. 352.] 

[22] Ogu l in 3 2 Ist auch der fürnembsten Granicz ortt ains, da sich die hünder Granicz vnd Scart33 

wegen der stiaiffenden Martalosen3* anhebt, würdet aida gehalten ain haubtman sambt 20 
Fueßkhnecht, Lauf darauf ain Monat 114 f. 

[231 M a d r u s c h 3 5 12 Fueßkhnecht, Lauf darauf ain Monat 48 f. 

20 Trsat (Tersatto) vára (Ilorválország) egykor Rijekától keletre. Napjainban már Rijeka városának keleti részén 
található. 

21 A Rječina folyócska, mely a mai Rijekát átszelve ömlik az Adriai-tengerbe. 
22 Ledenice (Ilorrálország) Rijeka és Zengg között, az utóbbihoz közelebb. 
23 Senj (Segnia, Zengg) (Horvátország} Rijekától délre a Kik sziget déli végével szembeni tengerparton. 
24 Zára (ma Zadar), Dalmácia egykori központja (Horvátország) az Adriai-tenger partján egy félszigetszerű 

földnyelven. 
25 Brinje (Horvátország) Zenggtől keletre mintegy harminc kilométerre. 
26 Brlog (Horvátország) Brinjétől délre Otočac irányában. 
27 Otočac (Horvátország) a Krka patak egyik kanyarulatában, 
28 Dabar (Horvátország) Brlogtól keletre. 
29 Jesenica (ma Lička Jesenica [Tasenica]) (Ilorvátország) Brinjétől keletre Bihácstól (Bihaó) északnyugatra. 
30 Dreznik Grad (Drežnik) (Horvátország) Jesenica és Bihács között félúton a Korana folyó bal partján. 
31 Tržac (Bosznia-Hercegovina) Bihácstól északra, Cazintól pedig nyugatra a Koranába torkolló egyik kis patak 

mentén. 
32 Ogulin (Horvátország) a Dobra patak mentén, a Kulpa (ma Kupa) folyótól délre. 
33 Scart - Wache (vö. olasz scoria) = őrhely, őrtálló hely, strázsáló vagy vigyázó ház (Lexer, 1986. 196.). A Skart szó 

szinte kizárólag német nyelvű forrásainkban bukkan fel és a magyar góré, a török csárdák (çardak) , a latin excubia 
(őrhely, őrház) fogalmaknak igen közeli megfelelője. Takáts Sándor szerint ,,magas faoszlopokon álló faliázacska, 
melybe lajtorján ment fel az őrség " és az ellenség közeledtekor hírlövő mozsárral vagy szakállaspuskával adott hírt a 
szonszédos végvárakba. Takáts, 1915-1917. II. k. 66-71. o. és Ődöngő, 1911. 265-266. o. Egy tipikus példájának képét 1 
Moačanin, 1984. 33. o, 

34 A martalóc szónak a XVI-XVII. században legalább háromféle jelentését kell megkülönböztetni: 1. Szabad 
martalócoknak nevezzük azokat a hajdúkhoz és haramiákhoz hasonló délszláv származású személyeket, akik nem 
szegődtek sem a császár, sem a török zsoldjába, hanem a háborús állapotokat kihasználva rablásból és útonállásból 
éltek. Ezeknek a martalócoknak az üldözését a szabad hajdúkhoz és egyéb rabló-tolvajló személyekhez hasonlóan a 
kapitányi utasítások is gyakran előírták. Ilyen kóborló (esetleg már török zsoldba állt) martalócok értendők a ,,die 
straiffenden Martalosen " kifejezés alatt. 2. A török zsoldjába állt és annak váraiban állandó gyalogos vagy lovas 
szolgálatot teljesítő, főleg ortodox vallású katonák (a török forrásokban martoloz, martulos; vö. latinul 1550: ,,pcdites 
lurcarum marthalóczi"). Másik csoportjuk ugyancsak az oszmánok alkalmazásában állt, de különböző 
adókedvezmények fejében csak meghatározott esetekben kelt hadra. 3. A déli végeken császári zsoldért is szolgáltak a 
főkapitányok által felfogadott martalócok többnyire mint gyalogos katonák. Takáts, 1908. 122-131. o.; Islam ansik., 
341-344. o. és Vasié, 1967. passim, (külön kötet a délvidéki martalócokról!) 

35 Modruš (Horvátország) Ogulintól délkeletre. 
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[24] Silin16 20 Fueßkhnecht, Lauf darauf ain Monat 6237 f. 

[25] Zettin*8 10 Fueßkhnecht, Lauf darauf ain Monat 31 f. 

Inn disen vermeken Castellen werden gehalten 

[26] V r a n o g r a t s c h " 40 Fueßkhnecht, Lauf darauf ain Monat 124 f. 

[27] N o u i g r a ď " 8 Fueßkhnecht, Lauf darauf ain Monat 31 f 

[28] GradacZ 4 1 12 Fueßkhnecht, Lauf darauf ain Monat 36 f. 

[29] MuttnicZ1 2 11 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 34 f. 

[30] CliStin43 lO Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 31 f. 

[31] O b e r K l a d u s c h " 10 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 31 f. 

Inn disen verZaichneten Castelln sein diser Zeit 

[32] V n d e r K l a d u s c h ' 5 10 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 31 f. 

[331 P o s u e s ď " 10 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 31 f. 

[34] Po t t sc l ť" 16 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 52 f. [fol. 3531 

[35] H r e s n o ' 8 10 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 31 f. 

[36] Cijttitsclí19 14 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 43 f. 

[37] W a i n n a ' " 20 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 71 f. 

Inn disen Castellen werden der Zeit gehallten 

[38] Masin5 1 8 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 25 f. 

[39] Gre da 5 2 10 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 31 f. 

[40] T h o m b s t K a p O t S c l ť ' 12 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 37 f. 

36 Slunj (Horvátország) a Kora na bal partján Drežnik Gradtól északra, Ogulintól pedig délkeletre 
37 A 62-es szám 32 esből javítva. 
38 Cetingrad (Cetin) (Horvátország) Slunj és Veliká Kladuša közt, az utóbbi közelében. 
39 Vrnograč (Vranograč) (Bosznia-Hercegovina) CetingxaátcA keletre a Glinica patak közelében 
40 Todorovo (Novigrad, Todor-Novi) (liosznia-í/ercegoi'ina)Vnnognttól délre. 
41 Valószínűleg M Gradac (Veliki Gradac) (Horvátország) a Bručina patak mentén Zrintől északnyugatra, Petrinjától 

pedig délre. 
42 Mutnik (Bosznia-Hercegovina) Cazintól nyugatra Drežnik Grad felé. 
43 Krstinja ( I Iorrálország)\o]rúi város közelében, Hresnótól északnyugatra. 
44 Veliká Kladuša (Bosznia-Hercegovina) Cetingradtól északkeletre a Glina jobb partján 
45 Mala Kladuša (Bosznia-Hercegovina) Vdïka Kladušától délre. 
46 Podzvizd (Bosznia-Hercegovina) Vranogračtól nyugatra Cetingrad felé. 
47 Peci vagy teljes mai nevén Pecigrad (Boszn ia-/ lercegoi'i na ) Podz\izdtó\ délre, Ttžactól pedig északkeletre. 
48 Hresno (Horvátország) Kristinjától délkeletre, Veliká Kladušától pedig északra. 
49 Ajtič (Hajtič) (Horvátország) Vranogračtól északkeletre. 
50 Bojna (Horvátország) Vranogračtól ugyancsak élszakkeletre, Zrintől padig nyugatra 
51 Mazin vára (lloiválország) a Glina folyó menrén, annak a Kulpába toikollása közelében. 1563-ban „Hülzen 

castel an der Glina, den Schimon Jursclianilscli zuegeliörig", 1577-ben pedig ,,Masin oder Dugischimon Gastet" 
alakban említik. Vaníček, 1875. 31. o.; LopaSiČ, 1884. 38. o., XXV. sz és 41. o., XXVI. sz irat, uff,, 1889. 427. o., XVI sz. 
irat, ill Preradovic, 1909-1911. 9. o. 

52 Valószínűleg a Kulpától (ma Kupa) északra és Sziszektől (Sisak) nyugatra fekvő Gredáról (Horvátország) van szó. 
Vö. Heller, 1980/1. 127. o. 

53 Tounjska peč (Tounj) (Horvátország) Ogulintól délkeletre. 
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[41] Kastell5 4 6 Personen, Lauft darauf ain Monat 19. f. 

[42] K r é m e n 5 5 10 Personen, Lauft darauf ain Monat 31. f. 

Inn disen Castellen werden gehallten 

[43] Repi tsch 5" 6257 Personen, Lauft darauf ain Monat 247. f. 

[44] Sockho l 5 8 12 Personen, Lauft darauf ain Monat 45 f. 

[45] Wichitscl l5 9 Ist auch der Haubt vesten aine in Ciabaten am wasser die vnaÖIJ genant. Ligt 12 
Meil wegs von Zenng ins Landt herein, darlnen werden diser Zeit khriegs- vnnd Scartleuth61 gehallten 
allenthalben 250 Personen, Lauft darauf ain Monat 1741 f. [fol. 354.] 

[46] Isatschicz 6 2 20 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 75 f. 

[47] Top l i cze r thu rn , 6 3 [48] Brekowicz 6 4 21 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 71 f. 

[49] Os t ro schacz 6 5 39 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 154 f. 

In disen Castellen werden gehallten 

[50] Zasijn60 40 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 146 f. 

[51] Stenna"" 12 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 50 f. 

[52] G w a s d a n s z k h i f 8 80 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 234 f. ., 

[531 Wusch in 6 9 24 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 75 f. 

[54] S. G e o r g e n 7 0 10 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 31 f. 

54 Feltételezhetően a Slunj közelében keletre fekvő egykori Hoisičcsal gyakran együtt említett és a Korana parti 
átkelőt védő váracska (Kastel) Horvátországban. 1577-ben ,,/leüsitsch pruggen Castell" alakban bukkan fel, sőt még a 
XVII század közepén is ,,Hoyssitsch castel'-nak hívják. Egy 1577-ben keletkezett másik összeírás szerint Hoisičcsal és 
Kremennel együtt Slunjból látják el (,Hoísitscli, Cremen, Costel, dise drei von Slun auss zu versehen."). Preradovič, 
1909-1911 9. o.; Lopašič, 1884. 37. o., XXV. sz. és 41. o., XXVI. sz. irat; Arnstadt, 1969. 288. o., 278. jegyzet. 

55 Kremeň (Horvátország) Slunjtól keletre a Korana jobb partján. 
56 Ripač (Bosznia-Hercegovina) Bihácstól délkeletre az Una folyó jobb partján. Ripač a hosszú ideig kulcsszerepet 

játszó Bihács elővárosa volt. 
57 A 62-es számjegy 32-ből javítva. 
58 Sokolac (Sokol) (Bosznia-Hercegovina) Bihácstól délre az Una bal partján, 
59 Bihács (Bihaé) (Bosznia-Hercegovina) az Una folyó jobb partján. 
60 Az Una a Száva (Sava) egyik jobbparti mellékfolyója. 
61 Az őrtálló házakban (Skart, Skartliaus) szolgálatot teljesítő katonáskodó személyek, akik - amint az egy korabeli 

forrásból ismert - „tag und nacht zuischen den türkischen Schlössern auf der Wacht liegen müssen". (Takáts, 1915-
1917. II. k. 70, o., 2. jegyzet) 1540-ben Bihács környékén 14, míg két évtized múlva a krajnai rendek költségein Bihács és 
Zengg között 32, Sziszektől Bihácsig 20, jegyzékünk kelte előtt három esztendővel (1573 ban) pedig az Una folyó 
mentén („am Wasserjlus Vnim") 8 Skartleute szolgált. Lopásié, 1889. 398-399. o., VI sz. irat; Takáts, 1915-1917. II. k. 
70, o, és OStAKAAFA 1573/11/1., Ül. Radies, 1862. 290. o. 

62 Izačič (Bosziiia-Hercegovina) Bihácstól Drežnik Grad felé északnyugatra. 
63 Toplicki turanj (Bosznia-Hercegovina) Bihácstól északi irányban. Gyakran Brekovicával együtt említik, így 

bizonyosan annak közelében feküdt. Igen valószínűnek tűnik, hogy a harmadik katonai felmérés térképén Brekovica 
közelében északi irányban vár jelzéssel feltüntetett és akkor Kulának nevezett egykori őrtálló helyről van szó. V. ö. 
Vanícek, 1875. 31. o. 

64 Brekovica (Bosznia-Hercegovina) Bihácstól északra az Una bal partján. 
*65 Ostrožac (Bosznia-Hercegovina) Bihácstól északkeletre Cazin felé, ugyancsak az Una folyó bal partján. 
66 Cazin (Bosznia-Hercegovina) Bihácstól északkeletre, Pečigradtól pedig délre. 
67 Stijena (Stjena, Stina) (Bosznia-Hercegovina) Cazin közelében délkeleti irányban. 
68 Gvozdansko (Horvátország) Vrnogračtól keletre a Zirovac folyócska bal partján. 
69 Buzim (Bosznia-Hercegovina) Vranogračtól délkeletre, 
70 Feltételezhetően az egymáshoz viszonylag közel felnő két Sveti Juraj közül az Ogulin közelében találhatóról lehet 

szó. Az 1577. évi bécsi haditanácskozás (Hauptberatung) anyagában ugyanis két Sveti Juraj bukkan fel: az egyik ,,Sannt 
Georgen" 10 haramiányi őrséggel az ogulini kapitányság területén, ahol egy 1573 évi jegyzék szerint ugyancsak 10 
gyalogos állomásozott; a másik pedig az ostrožaci erdőben („Sannt Georgen in Ost rose liäczer Waldl"). Lopásié, 1884. 
36-37. o., XXV. sz. 41-42, :, XXVI. sz. irat, ill. Preradovič, 1909-1911. 9-10. o., valamint az 1573. évi adat: ÖStA KA AFA 
1573/11/1. . 
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[55} Blagaiskij thur rv 1 10 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 31 f. 
[56] Serin"2 125 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 430 f. 

In disen Castellen weiden gehallten 

[57] StUrliCZa73 8 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 25 f. 
[58] Gorre"4 10 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 31 f. 
[59] H r a s t o w i c z ' Ist gleichsfalls der Haubtvessten eine. Ligt gegen windisch Lanndt auch beij 

Zwëlff meillen Von Wihitsch. Aida werden vnderhalten 120 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 499 f. 
[fol. 355.1 

[60] Winada lF" 15 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 53 f. 
[61] B l in i a" 32 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 118 f. 

In disen Castellen werden gehalten 

[62] Plaszkhij"8 12 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 50 f. 
[63] Gradacz" 9 20 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 62 f. 
Ferrer Laufft auf den obersten Leuttinandt Bemelter Crabarischen Graniczen,80 Kriegs Räth, 

khriegsZall- vnd Prouiandtmaister, Musterschreiber, Veldt Caplan, Khundtschafften vnnd dergleichen 
officier in alles Monatlich 683. f. 40. k.81 

Noch werden auf diser Graniczen allenthalben gehalten 467 pfärdt, darauf würt monatlich beczalt 
2348 f. 

Item Zu Wihitsch werden gehalten 58 pfärdt, laufft darauf 337. f. 
Item Zu Tschernembl82 vnd Seissenberg8i werden gehalten Sechs posst pfärdt,8 ' darauf wirt Zallt 30 f. 

71 Blagaj (Horvátország) a Korana jobb partján Slunjtól északra, Cetintői pedig nyugatra. Nem tévesztendő össze a 
Blagay család azonos nevű másik várával, mely (Bosznia-Hercegovinában) a Sana folyó jobb párján Bosanski Novitól 
keletre feküdt, és a XVI. század első felében került török kézre. V. ö. a helyes lokalizációra Rollt, 1969. 207. o., 4 jegyzet 
és 238-239. o. 

72 Zrin (Horvátország) Bosanski Novitól északra, Sziszektől pedig délre, az előbbihez közelebb 
73 Šturlič (Bosznia-Hercegovina)Tržactól északra Cetingrad irányában. 
74 Gora (Horvátország) Petrinjától nyugatra. 
75 Hrastovica (Horvátország) Petrinjától délre a Petrinjčica patak bal partján. 
76 Vinodol (Horvátország) Blinjától északkeletre. 
77 Blinja (Horvátország) Petrinjától délkeletre Kostajnica irányában. 
78 Plaški (Horvátország) Ogulintól délkeletre, Slunjtól pedig nyugatra. 
79 Srednji Gradac (Horvátország) Petrinjától északnyugatra a Kulpa (ma Kupa) bal partján. 
80 Hans von Auersperg a horvát végek Obrister-Leutnanja 1576 és 1580 között. Apját, Herbard von Auersperget 

követi a főkapitányi tisztségben annak 1575. évi halála után. 1571-ben krajnai Obrister Erbmarschall Miksa császár és 
Károly főherceg tanácsosa, valamint a krajnai rendek által felfogadott puskás nehézlovasok kapitánya. Zivkovic, 1976. 
48. o. és Radies, 1862. 54., 206. és 232. o. , 

81 A hónát végek Obrister-Leutnanját 1576-ban már több haditanácsos, egy hadi fizetőmester, egy élelmezési 
mester, egy mustraírnok, egy tábori lelkész és a katonai igazgatás szervezetéhez tartozó számos egyéb személy segítette. 
A főkapitány mellett működő stáb később tovább bő\-ült. V. ö. 1573: Radies, 1862. 286- 287. o., 1577: Lopásié, 1884. 36. 
és 51. o., XXV. és XXIX. sz. irat, továbbá Vaníček, 1875. 33-34. o. 

82 Črnomelj (Szlovénia) Karlovactól (Károlyváros, Karlstadt) északnyugatra, Nova Mestótól (az egykori 
Rudolfswerthtől) pedig délre. 

83 Žužemberk (Szlovénia) a Krka folyó bal partján Novo Mestótól nyugatra. 
84 A hadiposta (Feldpost) kialakulása bizonyos I. Miksa korabeli szerény kezdeményezések után a XVI. században 

valósult meg Egyes hadjáratok alkalmával az ország belső területeinek egy-egy futár- és postavonalát a hadjáratra vezető 
területre telepítették át. 1496-ban például I. Miksa császár birodalmi futárszolgálatának egy részét (az Innsbruckból 
Worsmba vezetőt) az itáliai hadszíntérre irányította. A XVI. század közepére a hadjáratokban ideiglenesen funkcionáló 
hadiposta mellett a török elleni magyar hadszíntéren, valamint a horvát és vend végeket Grazzal és Béccsel összekötő 
stájer és krajnai területeken is viszonylag szilárd királyi postahálózat alakult ki. Az itt említett két krajnai postaállomás hat 
lovával már 1573-ban is működött, és a horvát végek felé továbbította a védelem megszervezésére irányló és egyéb 
ügyekben küldött uralkodói parancsokat. Az osztrák hadipostára lásd Clement, 1964. 17-26. o. és Himmel-Agisbuig, 
1985. 297-298. o. A magyarországi postahálózat történetére különösen gazdag anyag található a MOL E 554 Fol. Germ. 
772. elnevezésű levéltári egységében, valamint a bécsi központi levéltárak (elsősorban ÖStA HKA és ÖStA HHStA) 
iratanyagaiban. A két krajnai postaállomás 1573- évi létezésére a bécsi Hadilevéltárban (Kriegsarchiv) őrzött jegyzék 
(ÖStA KA AFA 1573/11/1 ) alapján Radies, 1862. 290. o. 
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Mer werden auf obbemelten Krabatischen Graniczen Inn den Wäldern allenthalben gehalten 
Scartleuth 533, darauf laufft ain Monat 1998 f. 

Weil dann die andern posst pfardt all nach der gannczen Graniczen, darauf Monatlich 194. f. geloffen 
abgethon worden, So würdt derwegen auf Pottenlon beuor behallten 20 f. [fol. 356.] 

Summa der Fuesknecht 2219.85 [2216] 
Summa der pfardt 531.86 

Summa der Graniczheuser 63. 

Summarum des Vncosstens Krabatischer 
Graniczen thuet Zusammen Monatlichen 12 415 f. 40. k.88 [12 752f. 40 k.J 

D a s br ing t ain ganzes Jar Zusammen Benentlichen 148 988 f. [153 032 f.] 

Windische Granicz 

[64] Agram 8 9 50 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 130 f. 
[65] Wigsad 9 0 10 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 75 f. 
[66] Warasd in 9 1 60 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 269 f. 

In disen nebensteeenden Vesstungen vnd Castellen werden gehalten 

[67] Iwani t sch 9 2 50 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 276 f. 

[68] Creucz 9 3 85 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 468 f. [fol. 357.] 
[69] Hei l ig Creucz 9 4 Aida werden diser Zeit gehalten 20 Fueßkhnecht, laufft darauf ain Monat 66 f. 
[70] T o p o l o w a c z 9 5 Ligen aldortten 9 Fueßkhnecht, laufft darauf ain Monat 33 f. 
[71] KoppreinicZ9<> Aida wirt diser Zeit gehalten ain haubtman mit ettlich pfärden vnd 

Fueßkhnechten, deren Zusamen so beczalt vnd besoldet werden, 88 Fueßkhnecht, laufft darauf ain 
Monat 522,5 f. 

[72] St G e o r g e n Sch loß 9 Laufft auf den haubbtman vnd sein vndergeben khriegs uolckh, deren 
71 Fueßkhnecht, laufft darauf ain Monat 313,5 f. 

Vnder disen Monatlichen vnderhaltungen vnnd die Anczall der khnecht werden auch der haubtleuth 
pfardt mit geraittet, deren anczall im khriegsstatt nit verZaichnet. 

Dann so laufft auf den obersten Leutinandt bemelter windischen Graniczen Veithen Von Hollegg,98 

Kriegs Rath, auf sij vnd Ire vnd erhabende Pfardt, KriegsZall- vnd Prouiandtmaiser, Musterschreiber, 

85 Rosszul összeadva. Helyesen 2216 gyalogos. 
86 Ebbe beleszámolták a két krajnai postaállomás hat postalovát is. 
87 A 63 végvárba beleszámolták Károly főhercegnek a mai Olaszország területén fekvő várait is, azok gyalogos 

őrségét viszont a gyalogosok összlétszámába nem foglalták bele, mivel zsoldjukról maga a főherceg gondoskodott. 
88 Jelentős összeadási hiba, melynek egy része az oldalak alján végzett helytelen összegzésekből („latus") 

származik! Helyesen: 12 752 f. 40 k. (Mindez természetesen az éves összesítésben is hibát eredményez ) 
89 Zágráb (ma Zagreb, egykor Agram) Horvátország fővárosa a Száva (Sava) folyó bal partján. 
90 Bisag (Horvátország) Varasdtól (Varaždin) délre a Lonja folyó bal partján. 
91 Várasd (Vanidin)(/Jorválország) a Dráva (Dráva) jobb partján. 
92 Ivaniégrad (Ivanie) (Horvátország) Sziszektől (Sisak) északra a Lonja bal partján. 
93 Kőrös (ma Križevci) (Horvátország) Bisagtól keletre, Kaproncától (Koprivnica) pedig délnyugatra. 
94 Szentkereszt, (Sveti Križ, Kríž) (Horvátország) Ivaniógradtól délkeletre. 
95 Topolovac (Horvátország) Kaproncától délnyugatra. 
96 Kapronca (ma Koprivnica) (Horvátország) a Koprivniéka patak bal partján Varasdtól (Varaždin) délkeletre. 

"97 Szentgyörgyvár (ma Durdevac) (Horvátország)Kaproncától délkeletre. 
98 Veit von Hallegg 1569 és 1591 között a vend végek Obrister-Leutnantja. 1560-ban Kőrös (Kreuz, ma Križevci) 

kapitánya, 1587-ben pedig Károly főherceg követe a magyar országgyűlésre. Zivkovic, 1976. 47.; 1560: Lopásié, 1889. 
471. és 1587: MOL P 1313 Memor. No. 617. 1591: az új vend végvidéki főkapitány, Hans Globitzer, kinevezése 1591 
áprilisában történt meg ÖStA IHKR Prot. Exp. 1591. ápr. No. 2. 
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Wundtärczt, Profosseri, Kundtschafften vnd Zuefallende Extraordinarij außgaben in alles Monatlich 716 
-99 

Mer werden auf vorberüerter Windischen Graniczen gehallten 415 Pfardt, darauf wirt Monatlich 
beczalt 1931 f. 30 k. 

Item auff 26 Posst Pfärdt wirdt Monatlich geraicht Zusammen 149. f. 
Auf merbemelter Wündischen Graniczen werden auch gehalten 1118 haramia,1'"' Darauff laufft ain 

Monat 3565 f. [fol. 358.1 
Dise Pfardt vnd fueßkhnecht werden nach gelegenheit des vheindts geschraij auf die obbemelten 

Graniczheuser außgethailt vnd auf die Scarten in die Wälder gelegt. 
Mer auf ainen Zeugwartt Zu Warasdin101 vnd dreijZehen Püchssenmaister, so in obgeschribene 

orttfleckhen auß gethailt werden, Laufft ain Monat 120 f. 
Vber das alles werden der Crabarischen vnd Windischen Graniczen Zu guttem vnnderhalten Zwen 

Baan, mir 300 hussarischen Pfardten vnd dreijhundeit hungrischen Fueßkhnechten,"H darauff laufft ain 
Monat 2481 f.101 

99 A hónát végvidék Obrister-Leutnantjához hasonlóan az 1570-es években Veit \on Hallegg vend főkapitányt is 
kiilón stáb segítette a neki alárendelt végvidék védelmének megszervezésében és ellátásában. V. ö. a vend végek két 
későbbi (1577. és 1580. évi) hasonló „Kriegstal "-)&val l.o/>ašic, 1884. 33-34. és 98 o , XXV. és LXVIII. sz irat, továbbá 
Yaniček, 1875 33-34 o. 

100 A haramiák (a szó jelentése rabló, tolvaj) a hajdúkhoz hasonlóan egykor a Balkán-félszigeten élő délszláv 
hegyipásztorok voltak, akik a török hódítás miatt észak-északnyugati irányba menekültek, majd a XVI század első felétől 
kezdve elsősorban a hónát és szlavón végvidéken az uralkodó gyalogos szolgálatába álltak Ettől kezdve haramiáknak a 
hónát és szlavón gyalogosokat hívták („kroatische fussknechte oder haramia", ill. „uindisc/ie knec/u oder haramia, 
továbbá „pedilos regnt Sclai'oniae, qui haramiáé ťocantuŕ), megkülönböztetve a magyar gyalogoktól (darabontoktól), 
akik általában a hajdú nevet viselték. (A szűkebb értelemben vett Magyarországon elsősorban Zala, Vas és Veszprém 
megyei végvárainkban bukkantak fel haramiáknak nevezett gyalogos katonák.) Az 1576. évi jegyzék hónát végvidéki 
,,l:ueßkhneclil"-\e'me\i többsége alatt ezért haramia értendő! Ez teljes biztonsággal kijelenthető, hiszen egy ugyancsak 
1576 ban kelt másik kimutatásból (,, kra Ixi lischer Granizen Kriegstat") tudjuk, hogy ebben az esztendőben a hónát 
végeken mintegy 1400 haramia és uszkók szolgált királyi zsoldéit. Takáts, 1908. 113-121. és 150 o 

101 Eddigi adataim szerint Dominicus (Domenico) Conduto töltötte be 1568 és 1586 között a varasdi és egyúttal vend 
végvidéki hadszertárnoki tisztséget (ÖStA KA APA 1578/10/1. c. és Ilijaníé, 1962-1963 35-36. o.) 1578 őszén például a 
következő tisztségelnevezéssel bukkant fel. ,,Zeugwarl an der Windigschen Graniczen ". ÖStA KA AFA 1578/10/1. b. 

102 A varasdi hadszertár a grazi központi Zeughaus alárendeltségében a vend végvidék ellátásában játszott fontos 
elosztó és irányító szerepet. Történetére és felszerelésére lásd llijanič, 1962-1963 és Klemm, 1981. (A varasdi 
hadszertárnok feladataira lásd .Joliann Anlhoni /.unggo, Zeugivarth der Windisc/i- rmd Petiin la n (sehen Grüiücz" 
1665 január 12-én Grazban kelt utasítását. ÖStA KA HKR K1A V. 20.) 

103 Az utóbbi két szó utólag bal oldalról beszúiva. 
104 A báni haderő XVI-XVII századi történetének átfogó feldolgozása ez ideig még nem történt meg. A báni sereg 

általában 250-300 lovasból és ugyanennyi gyalogosból állt, melyet meghatározott végvárak védelmére rendeltek. 1605 
ben például a szlavón bán által az uralkodó zsoldján tartott 250 gyalogos és 266 lovas katona néhány Kulpa menti végvár 
(báni, azaz kulpai végek) tötök elleni védelmében vállalt feladatot. ÖStA KA AFA 1605/12/2. 
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Summa Der Graniczheuser 9. 
Summa Des Fuesuolckß 1831.105 [1861] 

Summa Der Pfärdt 715106 

Summa des vncostens Windischer Graniczen in alles Zusamen gérait 
bringt Monatlichen 11 115 f. 30 k. 

D a ß b r ing t a i n g a n c z e s Ja r Zusammen Benentlichen Ainhundert dreij undt 
dreissig taussent dreihundert Sechundtachczig gulden. Idest 133 386 f. [fol. 359.1 

Volgen Hernach die Hunger
ischen Graniczen 

[731 Canisa 1 0 ' Ist ain gemaurt Schloß, ligt Zwo meil wegs von der Muer108 in ainem germöß,109 hat 
sein Obersten vnd ain Teutschen haubtman,110 der hat vnder Ime Teutsche khnecht, laufft auff 
dieselben sambt den Artoloreij Personnen Zusamen gérait, 400 Fueßkhencht, - Pfardt, darauf 
laufft ain Monat 3880 f. 

Auf den Obersten vnd seinen Stat vnd sein vndergebens hungerisch khriegsuolckh, deren 400 
Fueßkhencht, 400 Pfardt, darauf laufft ain Monat 3625 f. 

Dem Obersten wirdt aida wegen der Craißhaubbtmanschafft111 gehalten 100 Fueßkhencht, 150 
Pfardt, darauf laufft ain Monat 1200 f. 

[74] Klain Comar 1 1 2 Teutsche khnecht sambt den hungerischen 230 Fueßkhencht, 170 Pfardt, 
darauf laufft ain Monat 1790 f. 

[751 Legrad1 1 ? Aida werden gehalten 150 Fueßkhencht, - Pfardt, darauf laufft ain Monat 426 f. 
[76] Kethel1 1 4 20 Fueßkhencht, - Pfardt, darauf laufft ain Monat 52,5 f. 

105 Helyesen 1861 gyalogos. Az összeadási hiba egy oldal alján végzett összegzés harminccal való eltévesztéséből 
fakad. 

106 A 715 lovas ezúttal a 26 postaló nélkül értendő. 
107 Kanizsa vára ma Nagykanizsa (Zala megye). 
108 Mura, a Dráva folyó baloldali mellékfolyója. 
109 gemöß, gemöse = Sumpf = mocsár, ingovány. Lexer, 1986. 6l, o. Kanizsa vára az egykori Kanizsa patak 

mocsárvilágának (,, aquae palustres Canisiaiiae" ÖStA HKA Fam Akt. B-P. 318.) egyik szigetén fekü.lt. 
110 A magyar hadszíntér jelentősebb végváraiban általában egy-egy (olykor a legfontosabbakban akár két) német 

zászlóalj állomásozott élükön egy-egy kapitánnyal (Hauptmann), akit meg kell különböztetnünk a végvárak 
főkapitányaitól, a német források Obristereitől, illetve Oberhauptmannjaitól. Míg a főkapitány feladata az egész végvár 
igazgatása és vezetése volt (beleértendő ebbe az idegen katonaság feletti parancsnoki jogkört is), addig a német kapitány 
(mint egységparancsnok) számos (a további kutatások által még tisztázandó) katonai-adminisztratív feladatot látott el, és 
joghatósága - miként arról Bosnyák Tamás füleki főkapitány és Andreas Zimmermann német kapitány 1632. évi 
összetűzéséből értesülhetünk - pusztán a neki alárendelt katonaság magánügyeinek rendezésében, valamint a katonai 
bűnügyek („sträjjliclie verbrechen antrifft) feletti ítélkezés lefolytatásában állott. MOL R 319 Bosnyák család 1632. 
márc. 2 Bécs. 

111 1574. aug. 15-1575. dec. (lemondás és elvonulás Kanizsáról) Zrínyi György, majd 1576. máj. 8-= 1578. jan. 22. 
feltételezhetően Gersei Pethő János töltötte be a „dunántúli" kerületi főkapitányi tisztséget. (Az ilyen típusú országos 
kerületi főkapitányság elnevezésére német forrásainkban általában a Kreishauptmannschaft fogalmat használták.) A 
'dunántúli' és 'dunáninneni' elnevezések használatát a lehetőségekhez mérten célszerű elkerülni, korszakunkban ugyanis 
- miként arra már a bevezetőben is utalást tettem - a központi tájszemlélet elve érvényesült. Eszerint pedig Zrínyi 
Györgynek a mai Dunántúlon elterülő főkapitányságát Bécsből nézve 'dunáninneninek', Pozsonyból tekintve viszont 
'dunántúlinak' hívták! Ezért használom idézőjelben a „dunántúli" jelzőt, ezzel is utalva arra, hogy a „dunántúli" kerületi 
főkapitányság alatt a Duna jobb partján (azaz többé -kevésbé a mai Dunántúlon) elterülő vármegyék értendők. 1574. aug. 
15. (megegyezés Zrínyivel a főkapitányi tisztségről és a számára kiállított utasítás): MOL P 1314 No. 53613. és ÖStA KA 
HKR K1A IX, c. 1.; 1575. dec. (elvonulás Kanizsáról és az uralkodó elfogadja a lemondást): Takáts, Török hód. 416-418. 
o. és ÖStA HHStA UA Fasc. 103. Konv. 2. 1574. márc. fol. 198-199.; 1576. máj 8. (Pethő főkapitányi instrukciója): 
Unglwáry, 1912. 148. o.; Ť 1578. jan. 22. uo. 19. és Xagy/., IX. k. 264. o. 

112 Kiskomárom ma Zalakomár (Zala megye) Kanizsától északkeletre a Balaton irányában. 
113 Légrád (ma Legrad) (Ilorrálország) napjainkban a Dráva jobb párján, a XVIII. századig viszont annak északi 

(bal) partján, a Dráva és a Mura folyók egybetorkollása közelében. 
114 Kéthely (Somogy megye) Balatonkeresztúrtól délre. 

- 1 4 9 -



177] G e s t e l v n d [78] S e g l i g e ť 1 5 lOO Fueßkhencht , - Pfardt, darvf laufft ain Monat 295 f. 

[79] R a i j c k 1 1 6 39 Fueßkhencht , - Pfardt, darvf laufft ain Monat 108,5 f. 

[80] S a l a w a r 1 1 " 25 Fueßkhencht , - Pfardt, darvf laufft ain Monat 65,5 f. 

In disen n e b e n s t e e n d e n Castellen w e r d e n gehal ten 

[81] K a p o r n a c k h " 8 15 Fueßkhencht , - Pfardt, darvf laufft ain Monat 46 f. 

[82] P e l e s c k e 1 1 9 35 Fueßkhencht , - Pfardt, darvf laufft ain Monat 98 f. 

[831 T s c h a c k a n 1 2 0 70 Fueßkhencht , 30 Pfardt, darvf laufft ain Monat 384 f. 

[84] S e m e n i e 1 2 1 30 Fueßkhencht , 25 Pfardt, darvf laufft ain Monat 155,5 f. [fol. 360 ] 

[851 R a a b 1 2 2 Das ist ain Haubtvess ten vnnd nun m e h r vast gar außpawt , sein darinen Teutsche 
khnecht 700, darauf laufft ain Monat 4157 f. 

I tem mehr ain Teutsches VendUn,121 so hin vnd wider verschickht w e r d e n 251 Fueßkhencht , darauf 
laufft ain Monat 1600 f. 

I tem hungerisch Fueßuolckh 313 Fueßkhencht , 401 Pfardt, darauf laufft ain Monat 2907,5 f. 
[86] P a p a 1 2 4 Ain hunger ische STatt mit a inem Zaun vmbfangen, 1 2 5 dar inen werden gehalten Teutsch 

vnd Hunger isch khriegsuolckh 450 Fueßkhnecht , 300 Pfardt, darauf laufft ain Monat 3118,5 f. 

[87] P a l a t h a 1 2 6 Inn disem Schloß w e r d e n gehal ten 250 Fueßkhnech t , 100 Pfardt, darauf laufft ain 
Monat 1590 f. 

I tem Teutsche khnecht 50, darauf laufft ain Monat 220 f. 

[88] W e s p r i n n 1 2 " Daselbst w e r d e n diser Zeit gehal ten 300 Fueßkhencht , 200 Pfardt, darauf laufft ain 
Monat 2012,5 f. 

I tem Teutsche khnecht 100, darauf laufft ain Monat 408 f. 

[891 St M a r t i n s P e r g 1 2 8 Aida w e r d e n gehal ten 150 Fueßkhench t , 17 Pfardt, darauf laufft ain Monat 
5 7 9 , 2 9 f . 5 2 , 5 k . 

[90] T o t t e S 1 : W Aida werden diser Zeit vnderhal ten sambt d e n Jeczigen aldort l igenden Teutschen 
khnech ten 320 Fueßkhencht , 70 Pfardt, darauf laufft ain Monat 2794 f. 15 k. 

115 Keszthely és Szigliget, az előbbi Zala, míg az utóbbi napjainkban már Veszprém megyéében a Balaton partján. 
116 A Nagykanizsától északra Pacsä felé fekvő Alsó- és Felső-Rajk (Zala megye) közül az előbbi területén az 

úgynevezett Várhely ne\-ű falurészen álló egykori várról van szó. 
117 Zalavár (Zala megye) a Zala folyó közelében északi irányban. 
118 Ma Nagykapornak (Zala megye) Zalaegerszegtől keletre. 
119 Pölöske (Zala megye) Zalaegerszegtől délkeletre Alsórajk irányában. 
120 Csákány vára (Somogy megye) Zalakomár (Kiskomátom) közelében attól keletre 
121 Muraszemenye (Szemenyecsörnye) (Zala megye) Letenyétől északnyugatra, Lentitől pedig délre a magyar

szlovén határ közelében a Mura bal partján. 
122 Győr (Györ-Moson-Sopron megye) a Rába, a Mosoni-Duna és a Rábca folyók egybefolyásánál. 
123 A német zászlóaljaknak korszakunkban szigorúan szabott létszáma nem volt. Egy német Fähnlein átlagosan 200-

400 főből állt, de akadtak ennél jóval kisebb vagy nagyobb, akár 500 főt meghaladó zászlóaljak is - miként erről a most 
közlésre került két végvárlista is tanúskodik. 

124 Pápa (Veszprém megye) Győrtől délre. 
125 1576-ban Pápa városa palánkkerítéssel (Zaun = kerítés, sövény, palánk) volt megerődítve egy esetleges török 

támadás elleni védelem céljából. A város korábbi palánkjának 1543. évi felépítéséről szemléletesen számol be 
Maitonfalvay Imre deák emlékiratában: „az várast kezdem építeni, honnét az várat oltalmazzák, az várast kisebben 
szakasztani, palánkjai fölállatám, fonalam és sáncoztatám, nagy gyorsasággal". A későbbi, talán már 1576-ban is 
létező rótt palánkos bástyák és városfalak képét az 1600 táján készült Huffnagel metszet őrizte meg az utókor számára. 
Geixï, 1975. 329-330. o. és 244. kép. 

126 Palota vára, ma Várpalota (Veszprém meg\v)a Veszprém és Székesfehérvár útvonalon mintegy félúton 
127 Veszprém (Veszprém megye) a Balatontól északra mintegy 20 kilométerre, a Séd patak jobb partján. 
128 Szentmártonhegy ma Pannonhalma (Győr-Moson-Sopron megye), bencés apátság Győrtől délkeletre. 
129 Az 579-es számjegy közepén javítás. 
130 Tata (Komarom megye) a Budától egykoron Bécs felé vezető út mentén. 
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[9U Tschesneck 1 3 1 Aida werden diser Zeit vnderhalten 50 Fueßkhencht, 18 Pfardt, darauf lauft 
Monatlich 220 f. 

[921 Tijhan132 Daselbst werden diser Zeit gehalten 50 Fueßkhencht, 26 Pfardt, darauf lauft Monatlich 
271 f. 

[931 V a s c h o n 1 " Asda sein diser Zeit 25 Fueßkhencht, 18 Pfardt, darauflauft Monatlich 151 f. 30 k. 

[94] C o m m o r n 1 1 4 Ist am sPicz, wo die Zween Tonastramb vnd die wag wider Zusamen fliessen, 
darinen werden gehalten Teutsche khnecht sambt des obersten1 î!> STatt 300, darauf lauft Monatlich 
2602 f. 30 k. 

Mer werden aida gehalten Nassadisten vnd hungerische Pfardt 720 Fueßkhencht, 25 Pfardt, darauf 
lauft Monatlich 2850 f.'36 [fol. 361.] 

131 Csesznek (Veszprém megye) a Veszprém-Győr útvonalon Zirctől északra. 
132 Tihany (Veszprém megye) a. Balaton partján a Tihanyi félszigeten. 
133 Az egykori Vázsonykő vára ma Nagyvázsony (Veszprém megye) a Veszprémből Tapolcára vezető út mentén. 
134 Komárom vára ma Komárno (Szlovákia) a Duna és a Vág folyók összefolyásánál a Duna bal partján. 
Komárom erődítménye a török várháborúk időszakában - többek között éppen az itt szolgáló naszádos haderőnek 

köszönhetően - különös szerepet töltött be az ország védelmében, ami a végvárrendszer szervezetében is tükröződött. 
Komárom vára ugyanis élén külön főkapitánnyal ..magán való végliáz" volt, mely nem tartozott egyik végvidéki 
főkapitány fennhatósága alá sem. Ez a különállás még a komáromi naszádosok katonai igazságszolgáltatásában is 
megmutatkozott. Minderre részletesen lásd Pálffy, 1994. ,,A komáromi naszádosok seregszéke"című fejezetet. 

135 1576-ban az az Andreas Kielman tölti be a komáromi főkapitányi tisztséget, aki az 1560-as évek második felétől 
egészen 1584. október 20-ig, az új főkapitány, Pálffy Miklós kinevezéséig - leszámítva rövid, 1577-1580. évi kanizsai 
főkapitányságát - irányítja a Duna vonalát biztosító végvárat. 1584. okt. 20. Pálffy utasítása: ÖStA HHStA Arch. Pálffy 
Arm. I. Lad. I. Fase. I. No. 6. 

136 Komárom várában Niklas Graf zu Salm 1550. évi rendtartásának kiadásától csak német katonaság állomásozott. 
A naszádos hadinép és a gyakran változó létszámú magyar könnyűlovasság Komárom városában nyert elhelyezést. Salm 
előírását a XVI-XVII. század folyamán szigorúan betartatta a vár idegen katonai vezetése. 1588-ban például a magyar 
végvárak megszemlélésére kiküldött királyi biztosok Komáromot illetően arról tettek jelentést, hogy „in caslro nullus 
hungarus inlertenetur". Ugyanebben az esztendőben 627 naszádos (plusz 72 száraz vajda), 150 huszár és 281 német 
gyalogos, míg 1554-ben 627 naszádos, 156 huszár és 400 német gyalog, a XVII. század első felében pedig (1625) 576 
naszádos, 100 huszár és 300 német gyalogos (valamint 38 tüzér) védelmezte Komárom várát és városát. A naszádosokra 
és a Komáromban szolgáló magyar lovasságra, valamint az idegen katonaságra 1. Takáts, 1908. 154-243. o.; Kecskés, 
1984. 44-60. o.; az 1588. évi adatok: Jedlicska, 1897. 334-338. o., 529. sz. irat. V ö. még sajnos sok, Takáts Sándor által 
később már részben korrigák hibával Szentkláray, 1885. passim. 
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Summa Der Graniczheuser 22. 
Summa Deß Fueßuolcks 5638.137 [56431 

Summa Der Pfardt 1865-138 [1950] 

Summa des Vncostens Hungrischer 
G f a n i c z e n in alleß Zusamen gérait thuet Monatlichen 37 513 f. 7,5 k.n 9 

[37583f. 37,5k.] 

Das bringt ain ganczes Jar Zusamen 
Benantlichen 450 157 f. 30 k. 

[451 003f. 30k] 

Berckhstetterische 
Graniczen1 ° 

[95] L e w a N 1 Ist ain Klains Schloß auf ainem Felsischen Berg, darauf werden gehalten hungerische 
Pfardt, Trabanten vnd Artoloreij Personen, darauf würdt monatlichen beczalt, 50 Fueßkhencht, 132 
Pfardt, darauf laufft ain Monat 772 f. 45 k. 

[96] Karppen 1 4 2 Ist ain STatt mit ainem Hilczinen Schrat vmbfangen, werden diser Zeit aida 
gehalten Pfäidt, Teutsche khnecht, vnd Hungerisch Trabanten in alles 380 Fueßkhencht, 300 Pfardt, 
darauf laufft ain Monat 3305 f. 

[97] T s c h a b r ä c k h " 3 Aida werden diser Zeit gehalten 211 Fueßkhencht, 50 Pfardt, darauf laufft ain 
Monat. 1000 f. 

Mer Teutsche khnecht 100, darauf laufft ain Monat 650 f. 

[98] S i tna 1 " Daselbst werden ijecziger Zeit vnderhalten 32 Fueßkhencht, 8 Pfardt, darauf laufft ain 
Monat 130 f. 

[991 B o s o c k h e n 1 4 5 Diser Zeit werden Aida gehalten 100 Fueßkhencht, 100 Pfardt, darauf laufft ain 
Monat 832 f. [fol. 362.] 

P labens ta in , Dijbijn"" Dise Zwaij Heuser seind des verschinen [15]75ten Jars In des feindts handt 
khomen. 

137 Helyesen 5643 gyalogos. A hiba egy oldal alján végzett összegzés öttel való eltévesztéséből származik. 
138 Újabb összegzési hiba. Helyesen 1950 lovas. Már egy oldal alján elvégzett összegzésnél is vétett a jegyzék 

szerkesztője, melyet azután megtoldott még azzal, hogy egy oldal adatait elfelejtette a végösszegbe beleszámolni. 
139 Sajnos ez az összeg sem pontos. A helyes végösszeg: 37 583 f. 37,5 k. 
140 Az irodalomban gyakran helytelenül bányavárosi főkapitányságként emlegetik ezt a végvidéki főkapitányságot. A 

,,BerckliStetterisclie Graniczen''kifejezés jelentése nem bányavárosi, hanem bányavidéki végek vagy miként a korabeli 
latin formulákban (partes anleinonkinae, illetve confmia anlcmontana) olvashatjuk a bányák előtti terület, másként a 
bányavidék végvárai. V. ö. még: 1645. április 27-én Forgách Ádámot kinevezési irataiban a következő tisztség
elnevezésekkel említik: „Obrister 7M Vijtmr vnd darZue gehörigen Pcigstőtisclien Grünizen", illetve „Supremus 
Capitaneus Pmedldii Vytmriensis el Confiniorum Antemontatiorum ad dictum praesidium pertinent tum. " ÖStA KA 
Best. No. 1417. 

141 Léva ma Levice (Szlovákia) Esztergomtól északra a Garam (Hron) folyó bal partján, attól kevesebb, mint 10 
kilométernyire. 

142 Az egykori Korpona városa ma Krupina (Szlovákia) az Ipoly folyóba ömlő Krupinica patak jobb partján, s 
miként az a forrásból kiderül 1576-ban fából készült gerendakerítéssel megerősítve. 

143 Csábrág vára ma Hrad Čabraď (Szlovákia) Varbók község (Čabradský Vrbovok) közelében Korponától délre 
Balassagyarmat irányába. 

144 Szitnya (Szitna, ma Sitno /Szlovákia/) Selmecbányától [Banská Štiavnica] délre. 
145 Bozók ma Bzovík (Szlovákia) Korponától délkeletre egy-két kilométernyi távolságban. Nem tévesztendő össze a 

Vas megyében található hasonló ne\ij bozsoki várral és az ugyanott épült Sibrik- és Batthyány-várkastélyokkal. 
146 Kékkő (Modrý Kameň) és Divény (Divín) várai (Szlovákia). Kékkő Korponától délkeletre, míg Divény attól 

északkeletre található. Kékkő várát 157^ július 19-én adták fel védői az ellenségnek, míg Divény néhány nap múlva 
került a török hódítók kezébe. A két \ égvár visszafoglalására csak 1593 végén került sor. Mutunák, 1901. 36. és 
Krčanová-Puškárová, 1990. 141. és 70-71. o. 
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[100] Murán 1 1 Aida werden diser Zeit gehalten gerüste Pfärdt vnd Teutsche ferdt khnecht, laufft auf 
sij sambt dan Artoloreij Personnen, 84 Fueßkhencht, 6 Pfardt, darauf laufft Monatlich 715 f. 

[101] Vijwar148 Darinen weiden diser Zeit vnderhalten hungerische Pfärdt vnd fueßkhnecht, darauff 
würdt geraicht, 200 Fueßkhencht, 250 Pfardt, darauf laufft Monatlich 1760 f. 

[102] Klain Dopolcza149 Aida werden diser Zeit gehalten 20 Fueßkhencht, - Pfardt, darauf laufft 
Monatlich 58,5 f. 

[103] BuckanCZ1 5 0 Daselbst sein vber die vorigen i$6 150 Trabanten noch fünffczig, thuet 
Zusammen 200 Fueßkhencht, 68 Pfardt, darauf laufft ain Monat 1050 f. 

In disen Castellen weiden gehalten 

[104] Dobr ing 1 5 1 25 Fueßkhencht, - Pfardt, darauf laufft ain Monat 75 f. 

[105] A l t e n S o F 2 200 Fueßkhencht, 100 Pfardt, darauf laufft ain Monat 1304 f. 30 k. 

[106] Wiglosch 1 5 3 200 Fueßkhencht, 50 Pfardt, darauf laufft ain Monat 1100 f. 

[107] L i b e t h e n v n n d [108] Priß154 IOO Fueßkhencht, - Pfardt, darauf laufft ain Monat 295 f. 

[109] Suran vnd [110] Comiathi155 Daselbst werden auch ains tails Zu Lewa In der STatt 
Extraordinarij gehalten Pfardt vnd hungerisch Trabanten, welche auch auf den Craißhaubtman 
gewisen156 150 Fueßkhencht, 150 Pfardt, darauf laufft ain Monat 765 f. 15 k. 

Mer würdet auf diser Pergstetterischen Graniczen gehallten ain Craißhaubbtmann herr Simon 
Forgatsch,1' so Zu Lewa Residirt,158 dem weiden vnderhalten Pfard vnd hungerisch Trabanten, 100 
Fueßkhencht, 100 Pfardt, darauf laufft ain Monat 1100 f. [fol. 363.] 

147 Murány vára ma Muráň (Szlovákia) Rozsnyótól (Rožňava) nyugatra. 
148 1576-ban az „ Vijivar'-i vár alatt még a Nyitra mocsaras bal partján, Komáromtól északra fekvő egykori Oláhújvár 

(Szlovákia) palánkvára és nem a teljesen újonnan épült, modern érsekújvári erődítmény (Nové Zámky, Szlovákia) 
értendő. 

149 Kistapolcsány ma Topoľčianky (Szlovákia) Lévától észak nyugatra, a Zsitva (Zitava) folyó jobb partján. 
150 Bakabánya ma Pukanec (Szlovákia) Selmecbányától (Banská Štiavnica) délnyugatra. 
151 Dobronya (napjainkban Dobrá Niva) (Szlovákia) közelében áll az egykori Dobra vára (Dobronivský hrad) 

Zólyomtól (Zvolen) délre Korpona irányában. 
152 Zólyom ma Zvolen (Szlovákia) a Garam (Hron) folyó bal partján. 
153 Végles vára ma Vigl'as (Szlovákia) Zólyomtól keletre, mintegy 15 kilométernyire. 
154 Libet- és Breznóbánya, azaz L'ubietová és Brezno (Szlovákia). Breznó- a Garam (Hron) jobb partján, Libetbánya 

pedig a balon fekszik Besztercebányától (Banská Bystrica) kelet-északkeleti irányban. A bécsi nagy haditanácskozás 
résztvevői 1577-ben azt javasolták az uralkodónak, hogy Breznóbányán a tanácsházát, Libetbányán pedig a templomot 
kerítsék körbe és erődítsék meg, mert az itt állomásozó királyi katonáknak „nincs kastélyuk vagy erődjük, a melyben 
cUentállhatnának". Geőcze, 1894. 671. o. 

155 Surány és Komjáthi (Komját) ma Šurany és Komjatice (Szlovákia) Érsekújvártól (Nové Zámky) északra, egykor a 
Nyitra (Nitra) folyó jobb partján. 

156 Surány és Komjáthi váraiban állomásozott a „dunáninneni" főkapitánynak, Forgách Simonnak alárendelt és Léva 
városában szolgáló magyar gyalogos és lovas katonaság egy része. A kerületi generális haderő egy részének a két kisebb 
várba való átcsoportosítását az tette lehetővé, hogy Surány és Komjáthi várai az 1570-es években Forgách Simon 
(zálog)birtokában voltak. 

157 I569. okt. 26-1581. okt 2. után Forgách Simon a „dunáninneni" (azaz a Duna bal partján Pozsonyból tekintve 
innenső vármegyék) kerületi - és egyúttal bányavidéki végvidéki - főkapitány. Életrajzírója Sörös Pongrácz helytelenül 
1589-ig tartja őt a kerület főkapitányának (Sörös, 1899. 700-713. o.), jóllehet a tisztségben 1582 és 1589 között Dobó 
Ferenc, Bars vármegye ispánja követte. 1569 okt. 26. (Forgách főkapitányi utasítása): ÖStA HKA HFU RN 21. fol. 100-
108.; 1581. okt. 2. után (lemondását elfogadja az uralkodó): ÖStA HHStA UA Fasc. 113. Konv. 3. 1581. jan-dec. fol. 95-
98. 

158 Forgách főkapitányi székhelye eredetileg az uralkodótól zálogjogon bírt Surány vára volt, ahonnan 1572 végén 
családját az egyre fenyegetőbbé váló török veszély miatt a biztonságosabb Lévára költöztette át, mely azután Pálffy 
Miklós 1589. évi kinevezéséig a bányavidéki és egyúttal „dunáninneni" főkapitányok rezidenciája lett. Sörös, 1899. 705. 
o. Pálffy Miklós utasítása és benne az új székhely, Érsekújvár kijelölése (1589. jún. 1.): ÖStA HHStA Arch. Pálffy Arm. I, 
Lad. I. Fasc. I. No. 11. és MOL E 196 34. fasc. No. 44. 
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Summa Der Graniczort 16. 
Summa Der Fueßknecht 2152. 

Summa Der Pfardt 1414.159 [1314] 

Summa des Vncostens diser Perckh-
stetterischen Graniczen bringt Monatlichen Zusamen gérait 14 913 f. 

Das bringt ain ganczes Jar Be-
nentlichen 178 956 f. [fol.364.] 

Obern Craiß Hungern 
Zips genant"10 

[111] Cascha1 5 1 Ist bisher die Haubtstatt in ober hungern gewesen, darinen wirt diser Zeit gehalten 
ain Fendlin Teutscher khnecht ist starckh mit 400 Fueßkhencht, - Pfardt, darauf laufft ain Monat 2941 f. 

Au ff Zween Burggrauen,1&2 die haben vnder Inen 8 Pfardt, darauf laufft ain Monat 40 f. 

[1121 Kalo1 0 1 Ain new erpauttes Castell,1 * darinen seindt diser Zeit sambt den Artoloreij Personen 
150 Fueßkhencht, 100 Pfardt, darauf laufft ain Monat 1415 f. 

[1131 Saggmär 1 0 5 Ist das eusserste Hauß gegen Sibenbürgen.lüt> Aida würdt gehalten ain Oberster,"'" 
ain Teutscher haubtman vnd dreij hussarisch haubtleuth, derer Pfardt, Teutsch vnd hungerisch 
Fueßkhnecht sambt den Artoloreij Personen, 555 Fueßkhencht, 132 Pfardt, darauf laufft ain Monat 
4982,5 f. 

[114] Et tschödt" ' 8 Aida werden diser Zeit gehalten Pfardt vnd hungerischkhnecht, 50 Fueßkhencht, 
100 Pfardt, darauf laufft ain Monat 610 f. 30 k. 

[115] Pattack1 0 9 Daselbst werden sambt den Artoloreij Personen gehalten 55 Fueßkhencht, - Pfardt, 
darauf laufft ain Monat 392 f. 

159 Helyesen 1314 lovas. A hiba egy ugyancsak az oldal alján végzett helytelen összegzésből adódik. 
160 Felső-Magyarország korabeli elnevezésére német forrásaink az Oberungarn mellett gyakran a Zips (Szepesség, 

Spiš) szót használták. 1564-ben Franz von Poppendoif, a grazi Haditanács későbbi első elnöke, például ,,i>bcr das Obrist 
veldlZeugmaisler am bt itt Zíps"\ap Bestallungot II. Miksa császártól. ÖStA KA Best. No. 131. 

161 Kassa ma Košice (Szlovákia), Felső Magyarország vagy másként az ország felső részeinek (partes rcgtii 
Hungáriáé saperions) főhelye (központja) a Hernád (Hornád) folyó jobb partján. 

1Ó2 Kassán az eddig előkerült adatok tanúsága szerint már 1555-től fogva két, az uralkodó zsoldján szolgáló 
udvarbírót (castellanus, Burggraf) alkalmaztak, akik a XVI. század közepén havi 80 magyar forintnyi fizetésben 
részerültek. Tisztségük a török hódoltság másfél évszázada alatt végig fennmaradt. MOL E 554 Fol. Germ. 722. fol. 1. 

163 Nagykálló (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Nyíregyházától délkeletre. 
164 Kalló vára a török állandó tiltakozása ellenére 1570 és 1574 között teljesen újonnan épült fel. (Az 1574: 5. te. 

szinte ugyanúgy beszél róla, mint jegyzékünk 1576-ban: ,,castellum Kalló ...post eas constitutioties ttuper exstructum". 
CJII, 636-637.) Az új erődítmény felépítését a felső-magyarországi védelmi rendszer Tokaj és Ecsed közti különösképpen 
gyenge volta tette szükségessé. A két végvár között ugyanis - az erődített várkastély és egyben birtokközpont Kisvárdát 
leszámítva - mintegy 100 kilométernyi távolságban nem volt vár, mely ellenállhatott volna az oszmán csapatok gyakori 
betöréseinek, illene egy lehetséges Erdély felől érkező támadásnak. Szabó, 1983 33-36. o. és Koroknay 1970. 59-62. o. 

165 Szatmár ma Satu Mare (Románia) a Szamos (Someçul) bal partján. A vár egykor a Szamos bal, míg Németi 
mezőváros a jobb parton feküdt. 

166 Szatmár vára a törökellenes védelmi rendszerben különleges helyet foglalt el, hiszen az Adriai-tengertől induló 
végvárvonal magyarországi részének végpontjaként elsősorban nem a török, hanem egy lehetséges Erdély felőli támadás 
ellen szolgált védőbástyaként: ,,/.s7 das eusserste Hauß gegen Sibenbürgen". Kiemelt szerepére lásd a bevezetőben 
részletesen leírtakat. 

167 Christoph von Teuffenbach, későbbi felső-magyarországi főkapitány áll 1576-ban a szatmári vár élén. ÖStA 
HHStAUAFasc. 108. Konv. 1. fol. 4. 

168 Napjainkban Nagyecsed (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) a Kiaszna folyó bal partján, egykoron az Ecsedi láp 
egyik szigetén. 

169 Sárospatak (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) a Bodrog jobb partján. 
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[116] T o g g e i j 1 " Ligt Zwischen Zwaijen wassern, der Teijssa vnd Bodrockh. Aida werden gehalten 
hungrisch vnd Teutsch khriegs uolckh, darauff laufft sambt deß obersten1 ' STadt daselbst, 265 
Fueßkhencht, 272 Pfardt, darauf laufft ain Monat 4207 f. 

[117] Onodt1" 'Daselbst werden diser Zeit vnderhalten 44 Fueßkhencht, 50 Pfardt, darauf laufft ain 
Monat 360 f.lfol.365.1 

[118] Erla1 's Ist das Fürnembste haus an derselben Graniczeń, ain doppelts Schloß auf ainem Perg 
ligendt,1"1 darinen werden diser Zeit Teutsche khnecht vnderhalten 350 Fueßkhencht, 12 Pfardt, darauf 
laufft ain Monat 2235 f. 

Noch werden Aida gehalten geringe Pfard vnd hungerische Fueßkhencht, deren sind 201 
Fueßkhencht, 600 Pfardt, darauf laufft ain Monat 3790 f. 

[119] Bal lockh 1 " 5 würdet von der nachstuolgenden Vestung Senderew auß versehen. 

[120] S e n d e r e w 1 ö Ain gemaurtes Schloß mit ainem eingefangenen Fleckhen, ist von dreijen 
Pergen vberhecht,1 werden aida vnderhalten Teutsche khnecht vnd Pfardt, 424 Fueßkhencht, 257 
Pfardt, darauf laufft ain Monat 4277,5 f. 

[121] P l i e t tnack 1 8 Dasselb würdt gleichsfalls von Senderew aus versehen, die vbrige besaczug, so 
lada gehalten ist 40 Fueßkhencht, 30 Pfardt, darauf laufft ain Monat 260 f. 

[122] Sathwar 1" 9 Aida werden gehalten ain haubbtman sambt Teutsch vnd hungerischen 
Fueskhenchten, 120 Fueßkhencht, - Pfardt, darauf laufft ain Monat 514 f. 

[123] K r a ß n a h o r c k a 1 8 0 Dises Schloß würdet von Senderew auß versehen181 vnd vber dieselben 
werden noch vnderhalten 25 Fueßkhencht, 84 Pfardt, darauf laufft ain Monat 234 f. 37,5 k. 

170 Toknj vára (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) a Tisza és a Bodrog összefolyásánál található egykori szigetre épült, 
elsősorban a tiszai átkelőhely védelmének biztosítására. 

171 1576-ban a tokaji vár élén azt a Hans Bartholomäus Kollonitschot találjuk, aki később hosszabb-rövidebb ideig 
betölti a felső-magyarországi vicegenerális tisztét is. Gyömöry, 1885. 156. o., * jegyzet, 

172 Ónod (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) a. Sajó és a Hernád folyók összefolyásánál. 
173 Eger (Heves megye) Felső-Magyarország egyik legjelentősebb végvára a hasonló nevű Eger patak mentén. 
174 Az „ain doppelts Schloß" kifejezés arra utal, hogy az egri vár két jól elkülöníthető részből: a belső, valamint tőle 

keletre fekvő és egy mesterséges árokkal elválasztott külső várból állt. Az utóbbit huszárvárként is emlegették, a lovasság 
ugyanis itt állomásozott. L. Sugár, 1971. 60-63. o. és Gerő, 1975. 142. o., 96. ábra. 

175 Ma Vel'ky Blh (Felsőbalog, Vámosbalog) (Szlovákia) Rimaszombattól (Rimavská Sobota) északra a Balog (Blh) 
patak bal partján. 

176 Szendrő (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) a Bódva patak bal partján. Nem tévesztendő össze a délvidéki 
Szendrővel (ma Smederevo) (Szerbia), mely a Duna jobb partján feküdt, Nándorfehérvártól (Belgrád, ma Beográd) 
délkeletre. 

177 Szendrő vára a XVI. század második felében épült ötszög alaprajzú fülesbástyás felsővárból és az alatta elterülő 
középkori eredetű alsóvárból (városból) állt. Szendrő váraira és kutatástörténetére Sováki-Sándorfi, 1992 46-49- o., V. 
ö. még Szabó, 1983. 40-42. o. 

178 Putnok (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)a Sajó folyótól északra, Kazincbarcikától pedig nyugatra. 
179 A szádvári vár ma Szögliget (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) falu határában a Ménes-völgy felett emelkedő hegy 

tetején - a múlt században még létező Derenk falu felett - magasodott. 
180 Krasznahorka vára (Hrad Krásna Hôrka) (Szlovákia) Krasznahorkaváralja (Krásnohorské Podhradie) község 

felett emelkedik Rozsnyótól (Rožnava) pusztán 5 kilométernyire. 
181 A Szendrő közelében fekvő kisebb várak (Balog, Putnok, Szádvár, Krasznahorka, bizonyos időszakban Csejte is) 

német őrsége a szendrői kapitány parancsnoksága és joghatósága alatt állt, azaz ezek a várak - miként a bányavidéki 
főkapitányságon belül a Zólyom környéki kis várak vagy a kanizsai végvidéken a Kanizsa közvetlen szomszédságában 
levő palánkok - a felső-magyarországi végvidéki generalátus területén belül külön kis várkörzetbe tartoztak, ami kiemeli 
Szendrő központi jellegét. Mindez kiválóan tükröződik a Haditanács Peter von Roussel számára 1575-ben kibocsátott 
Bestallungból: „bei den Teutschn Kliriegsleullien In denen hinezue Incoiporierten Schössern Zakrür, KliraJSnahorckhu 
vnd Pulnockh, tvelclie liiemil auf lue geivisen vnnd Vnder sein Teutsche Querdie geZall viind getvidmei tvorden " ÖStA 
KA Best. No. 252. 
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Inn merbemeltem Craiß oberhungern würdt gehalten ain General veldt oberster herr hannß 
Rueber,182 dem Zalt man auff seinen STatt vnd seine vndergebne Teutsche vnd hungrisch Pfardt, deren 
305 Pfardt, darauf laufft ain Monat 4674 f. 

Auf hannsen Von Redern181 aufgenumene Teutsche Pfardt, die Ime, Rueber gleichs falls Zugeschickht 
worden, deren 500 Pfardt, darauf laufft ain Monat 7672,5 f. 

Auff die Archibusier vnd Schiczen Pfardt18' 50, darauf laufft ain Monat 456 f. [fol. 366.] 
New aufgenumene Hungrische Trabanten 225, darauf laufft ain Monat 630 f. 
Geringe Hussarische Pfärd ?00, darauf laufft ain Monat 949 f. 
Newe aufgenumene Ringe Pfardt 495, darauf laufft ain Monat 2333 f. 22,5 k. 
Auf des humaney Istwan18' Pfardt 50, darauf laufft ain Monat 239. f. 15 k. 
Auf herren Pauln von Sara,18'' Allß des he rren Veldtobersten Zugeordneter beijstandt laufft Monatlich 

180 f. 
Auf die officier, ails Muster- vnd Zalmaister, Mister Schreiber, Contralor vnnd Zween khriegssecretarij 

vnd des Zeugmaisters Leutenandt,18 so darinen gehalten werden, Laufft Monatlichen 470 f. 

182 1568. m á j - t 1584. märe. 12. Sáros vára. Hans Rueber felső magyarországi főkapitány. A felső magyarországi 
végvidéki főkapitányság katonai vezetőjének német nyelvű elnevezése általában a ľeldobrister in Oberungarn', illene 
néha a 'General Obrister' volt, de olykor találkozhatunk a „dunántúli" és „dunáninneni" főkapitányság kapcsán már 
említett Kreisobrisler', azaz kerületi főkapitányi terminológiával is, hiszen a felső-magyarországi végvidék generálisa 
egyúttal a felső részek 13 vármegyéje alkotta országrész kerületi főkapitányi tisztét is betöltötte. 1568 máj : Hain, 1988. 
102. o., 1584. márc. 12.: uo. 116. o. és Wagner, YI1A. 2. k. 62. o. (1570. december 6.: Hans Rueber ,,General obrister lm 
Obern Craiß //ungern ". AMK Schw. No. 3003) 

183 Hans von Redern 500 német lovas kapitánya, akit katonáival Báthori István lengyel királlyá választását követően, 
1576 elején rendeltek Rueber főkapitány sürgetésére Késmárk városába. Feladata a generális alárendeltségében egy 
esetleges Lengyelország felőli támadás esetén a Szepesség biztosítása volt. Szácleczky, 1886. 861. o. 

184 Az Archibusierek vagy magyarul lovas lövészek ne\üket (kardjuk mellett) legfontosabb fegyverükről az 
arquebusról kapták, mely egy 3-4 láb (kb 90-120 cm) hosszúságú, korszakunkban többnyire már keréklakatos, könnyű 
puska volt. Az 1577. évi nagy bécsi haditanácskozás alkalmával Lazarus von Sclmendi sürgette a magyar hadszíntéren 
való gyakoribb alkalmazásukat. Kelcnik, 1991/1. 100-101. o. 

185 Homonnai Drugeth István (= 1599 táján) Ung és Zemplén vármegyék főispánja, Drugeth Bálintnak, Bocskai híres 
hadvezérének édesapja. Részt vett az 1588. évi nevezetes szikszói ütközetben. A'a&y /., III. k. 403 o és Réz, 1899. 
54-56. o. 

186 Paul von Sarat az uralkodó 1574 augusztus 15-én nevezte ki Hans Rueber felső magyarországi főkapitány 
tanácsosává (,,lierrn Obrisien In ober l/ungern Zuegcgebener Rat") a generális többszöri kérelmére. Sara tanácsosi (Ral 
und Beistand) tiszttébői alakult ki az 1570 es évek végére a felső-magyarországi vicegenerális tisztsége. 1579 
febaiáijában Sarat már „partium Regni Hungáriáé superiorum generalis Capilanei Vicegerens "-ként említik ÖStA KA 
Best. No. 241. és AMK Schw. No. 3523. 

187 1574-1580 Hans Planck a felső-magyarországi főhadszertárnok-helyettes. 1574: ÖStA KA Best. No. 247.; 1580: 
ÖStA HKA HFU RN 32. fol. 44-53. A főhadszertárnok helyettesi tisztség eredetére és szerepére Pálffy, m. a. 
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Summa Der Graniczheuser 13. 
Summa Der Fueßknecht 3986.188 [2886] 

Summa Der Pfardt 3645. w [3245] 

Summa deß Vncosstens der 
Graniczen in ober hungern 

bringt Monatlichen 45 863 f. 10. k.1* [43 863 f. 10 k J 

Das bringt ain ganczes Jar Be-
nantlichen 510 358 f. [526 359f.] [fol. 367.] 

Vber dise ordinarj Besaczungen haben Ir Kaiserliche Majestät Jeczo Zu mehrer sterckhung vnd 
Versicherung der Hungrischen Graniczen bestellen lassen 1500 Trabanten; 

Vnd hungerische Pfardt 3000 Pfard. 
Auf dieselben laufft sambt den vbersolden vnd Taffelgelt191 Monatlich 18 0C0 f. 
Daß bringt ain Jar 216 000 f. 
Mer so laufft auff Irer Kaiserlichen Majestät Presidenten192 vnd khriegsrathe, obersten Zeugmaister,193 

Kriegs Secretarn, Canzleij verwandten, Tolmätsch, Kriegs- vnd ZeugZallmaister, Zeugwartt, 
Zeugdienner, Pichssenmaister vnd dergleichen dem khriegswesen anhengigen Personen, so an Irer 
Majestät hoff gehalten werden, alles Zusamen gérait Jarlichen 15 476 f. [fol. 368.] 

S u m m a r u m al ler v n d J e d e r hievor beschribenen Graniçz heusser: 
Granicz ort 123. 

F u e ß u o l c k h Teutsch vnd hungrisch 17 220. [16258] 
Teutsche vnd geringe Pfardt 11 170. [10 755] 

Summa Summarum alles vnd 
Jedes vncostens, auf disen hieuor beschribenen Graniczen timet ain ganczes Jar Zusamen Benantlichen 

SechZehenhundert dreiundtsibenczig tausent dreihundert ain gulden dreissig kreuzer. 

188 Az oldalak alján helyesen elvégzett összesítések ellenére helytelen végösszeg. Helyesen 2886 gyalogos. 
189 Ugyancsak helytelen végösszeg 3245 lovas helyett. 
190 Az egyik oldal alján végzett összegzésben elkövetett 2000-rel való többletszámítás miatt a helyes végösszeg 

„csak" 43 863 f. 10 k. 
191 Tafelgeld = „Pecunia Mensac, vulgo aztalpenz i'ocala" (1575), melyet a magyar lovasok élelmezésére 

kapitányuk, illetve kiállítójuk kapott egy-egy lovas után havonta 50 dénárnyi összegben. MOL E 211 Series III. 22. t. (135. 
es.) fol. 323-324. 

192 1566-1578 Georg Teuffei a bécsi Udvari Haditanács (Wiener Hoßricgsrat) elnöke. Regele, 1949. 73- o , 
Anlage 1. 

193 1576. jan. 1- t 1583. okt, 1 előtt Adam von Wieznick (in Milosewicz) bécsi főhadszertárnok, korábban felső 
magyarországi főhadszertárnok-helyettes. 1576. jan. 1.: ÖStA HKA NOHA W-6I/C/90/B. RN 300/2. fol. 1050-1053.; í 
1583. okt. 1. előtt: MOL E 211 Series II, 2. t. fol. 77. és MOL E 172 5. t. No. 75. 
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Idest, Iciest 1 673 301 f. 30 k. fi 674 212f. 30 kJ 
Eß ist aber alhie Zumerckhen, das hierczue nit gérait würt, was auf die Jarliche Türckhische 

Verehrung,1 9 4 alles no t twendig gepew,19"1 Artoloreij, Munition, Arsional, Prouiandt Sachen, was auch 
durchs Jar auf Musterung vnd andere Comissions sach laufft, we lches man nit eigentlich wissen khan, 
Aber auff dise abbemel te Possten Laufft Jarlichen ain ansehenl iche grosse Summa gelts.19 [fol. 3691 

194 Az éves török adó vagy - miként a korban hívták - a tisztességes ajándék (honorarium munus, illene türkische 
Verehrung), melyet az 1547. évi békeszerződést követően egészen 1608 ig minden esztendő márciusában a magyar 
uralkodók a kezükön levő országrészek birtoklásáéi! kötelesek voltak megküldeni a Portára. Összege 30 000 magyar 
aranyforint volt, melyről az oszmán vezetés csak az 1606. november 11-i zsitvatoroki békeszerződés értelmében egy 
egyszeri 200 000 forintos ajándék fejében mondott le. 

195 gepew • Gebäu « Gebäude « épület, építkezés; azaz a valóban igen tekintélyes pénzösszegeket felemésztő, 
nélkülözhetetlen várépítkezéseket sorolta a jegyzék készítője a legjelentősebb egyéb kiadások közé. 

196 Az „Arsional"szó alatt a császári dunai hajóhad ellátásáról és a mezei hadseregek vízi úton való hadianyag és 
élelmiszer-utánpótlásáról gondoskodó, valamint a dunai hajóhidak építéséhez szükséges hajókat és egyéb eszközöket 
biztosító bécsi arzenált és az alárendeltségében működő pozsonyit (,,domus navalis, Arsional rulgo appellala " MOL E 
144 Belügy. 1 doboz fol. 878-878.) kell értenünk. A bécsi arzenálra lásd Mayer, 1911. 208-211. o. és Aichclburg, 1978. 
9-10. o., valamint magyarul Takáts, 1908. 184-193. és 230-243- o. 

197 Annak érzékeltetésére, hogy mindezek a kiadások valóban igen jelentős összegre rúgtak, érdemes idézni egy 
1578-ban kelt kimutatást a zsoldon kívül szükségesnek tartott egyéb hadi költségekről: az Udvari Haditanács és a neki 
alárendelt hadi „hivatalok" személyzetének éves fizetésére 15 000, kiküldött biztosok költségeire 5000, a bécsi arzenálra 
ugyancsak 5000, a magyarországi posta működtetésére 10 000, a titkos hírszerző tevékenységre 4000, a várépítkezésekre 
1000, a tüzérség szükségleteire 8000, a török adóra, különféle ajándékokra és a portai követek költségeire 130 000, végül 
a bécsi Stadtguardiára 9000, azaz összesen 196 000 forint. Ez az összeg a korabeli Magyarország éves jövedelmének 
mintegy harmadával volt egyenlő, jóllehet ebbe még nem számolták bele a végvári katonaság élelmezésének 
(„Prouiandt suchen") ugyancsak jelentős terheit! (ÖStA KA AFA 1578/6/ad 4 c.) V. ö. még a II táblázat hasonlóan 
megfontolásra méltó további adataival. 
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II. RÉSZ 
A TÖRÖKELLENES VÉGVÁRRENDSZER 1582. ÉVI JEGYZÉKE 

ÖStA HHStA RTA Fase. 58. a. fol. 345-367. 

Hungarische Gränicz von Sibenbürgen 
an biß Zur Traa,1 vnd volgund biß an das 

Adriatischer Meer, verfast im 82 Jar. [fol. 345] 

OberHungerische Granicz 

[llUCascha2 

Alda wirdet ieezt gehalten ein Fändl teuscher Landsknecht von 370 Personen, als doppelsoldner 70,3 

haggenschüczen 300.4 Darauflauft sambt deß haubtman stat vnd ersten Plat ein Monat 2348 f. 
Auf 45 Artollorei Personen' Monatlich6 377 f. 
Vnder ainer fahnen werden gehalten 200 gerüste teutsche Pferdt, darauf lauft ain Monat sambt allen 

vortln 2788 f. 
Auf des herrn veldobristen selbs stat 684 f. 
Prouosen8 statt 38 f. 

1 Dráva (Dráva), a Duna jobb oldali mellékfolyója, mely a török elleni védelmi rendszerben nagyjából a 
magyarországi és délvidéki főkapitányságok közti határt képezte. 

2 Kassa ma Košice (Szlovákia), Felső-Magyarország vagy másként az ország felső részeinek (partes regtii Hungáriáé 
superiores) főhelye (központja) a Hernád (Hornád) folyó jobb partján. 

3 A Doppelsöldner szó alatt eredetileg olyan német gyalogosokat (Landskncchteket) értettek, akik bizonyos 
különleges többletfeladatokat is elláttak, s ezért meghatározott összegű kiegészítő zsoldban (duplazsoldban) részesültek. 
A szó jelentése azonban a XVI. század közepére jelentős változáson ment keresztül. Ettől kezdve ugyanis 
Doppelsöldnereknek már azokat a német gyalogos katonákat nevezték, akiknek fő fegyvere általában a 4,5-5,5 méter 
hosszú pika vagy az alabárd (olykor a 3-5 kg súlyú, másfél-két méter hosszú kétkezes pallos) volt - ellentétben az alább 
említendő Hakenschüzennek nevezett gyalogos lövészekkel. Kelenik, 1991/1. 116-118. o. 

4 Puskás gyalogos lövészek, akik puskájukkal szabad kézből, feltámasztás nélkül tüzelhettek az ellenségre. Keletlik, 
1991/1. 118-120. o. 

5 A jegyzék szerint a kassai hadszertár személyzete 1582-ben 45 főből állt. A főkapitányi székhelyen három 
esztendővel később, 1585ben ugyancsak ennyi személyt soroltak a királyi tüzérség stábjába, élükön a királyi 
hadszertárnokot (Zeugwarť) és az ő alárendeltségében írnokát (Zeugschreiber), számos tüzért (Büchsenmeister), 
fegyver- és háromkovácsot (Zeugschmied, Hammerschmied), lőporkészítőt (Pulvermacher) és egyéb mesterembert, 
például fűrészmestert (Sägemeister), ácsmestert (Zimmermeister), bognármestert (Wagnermeister) stb. Mellettük külön 
szakembert alkalmaztak a lőfegyverek ágyazatának készítésére (,,schűffter Maister"), sőt 1587-ben a királyi hadszertár 
már saját kapussal (Torhüter) is rendelkezett. Az 1590-es évek közepén a tüzérségi személyzet a felső-magyarországi 
salétromraktáros (Salittenvcmahrer) tisztségének létrejöttével vált teljessé. (Ugyanebben az esztendőben Szatmáron 34, 
Szendrőn 19, Egerben 18, Tokajban 16, Kallón pedig 4 főt soroltak a tüzérek közé.) 

6 Az 1582. évi jegyzék írója a Monatlich szót csonkításos rövidítéssel (truncatio) ,,Mo " alakban használja. 
7 1568. má j - f 1584. márc. 12. Sáros vára. Hans Rueber felső-magyarországi főkapitány. 1568. máj.: Hain, 1988. 102. 

o.; 1584. március 12.: uo. 116. o. és Wagner, 1774. 2. k. 62. o. 
8 A pofosz a XVI. századtól kezdődően a német gyalogos és lovas csapatoknál a fegyelmi jogkör legfőbb gyakorlója, 

a bűnügyeket tárgyaló haditörvényszék alkalmával pedig az ügyészi feladatok ellátója. A jogszolgáltatásban betöltött 
feladatai mellett számos egyéb gazdasági jellegű és katonaság polgári életével kapcsolatos tevékenységet végzett, többek 
közt a piac rendőri jellegű felügyeletét. Tisztsége ebben a vonatkozásban a Proviantmeisteréhez állt közel, aki a kincstári 
élelmezésről gondoskodott. A pofosz ügyelt a szabad piac (markotányosok) rendjére, ahol kisebb büntetéseket is 
kiszabhatott. A táborban csak az ő engedélyével és árszabása szerint lehetett élelmiszert árulni. A mértékek és súlyok 
ellenőrzése és hitelesítése is őt illette, tehát ezekben a vonatkozásokban a városi vásárbíró (judex fori) tisztségéhez állt 
közel. Ezen széles feladatköre ellátására külön stábja alakult ki, melynek tagjai (Stokmeistei; Steckennecht és Trabantok, 
valamint olykor még külön helyettes, a Profoslcutnant is) sokirányú feladataiban segítették, Möller, 1976. 144-164. o. 
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Auf 50 Archibusier, so auf Obristen ins veld beschiden sein gelb kleid9 lauft ein Monat 485 f. 
Abermain auf 50 Archibusier, so neulich auß dem teutschen fendle daselbst hergenumen, bleiben das 

maist Zu Casha sein aber auch auf veldobriseten bescheiden, dise sein in Rot klaidt, Monatlich 485 f. 
Dem herrn veldobristen werden 200 geringe hußarische Pferd Zu feld gehalten, die auf sein Leib 

wartten, lauft ein Monat darauf 961 f. 
Auf 10 Pferdt, so den Zwaien burggrauen Zu Cascha gehalten werden Monatlich 40 f. 
Mehr auf 30 hungerische Trabanten daselbst das Monat 80 f. 
Auf die officii', als Mustermaister, Zalmaister, Musterschreiber, Contralohr, Zwen Kriegs Secretari vnd 

dem ZeugmaisterAmbts Leuttenant1 ' Monatlich 430 f. 
S u m m a auf Cascha ein Monat 8716 f. 

[ll6]Toggeij12 

Aida wirdet ein fändl teutscher Landtskhnecht von 300 Personen gehalten, darunder sein 
doppelsoldner 50, haggenschüczen 150, teutsche Pferdt 50, Archibusier 50, lauft ein Monat darauf 2321 
f. [fol. 346.] 

Auf 16 Artollorei Persohn Monatlich 134 f. 
Kundtschafftgelt lóf.'-
Auf 200 geringe hußarische Pferdt 1061 f. 
24 Trabanten das Monat 80 f. 
S u m m a auf Toggei ein Monat 3612 f. 

[120] Sendrew14 

Aida wirdet ein fändl teutscher khnecht von 370 Personen gehalten, da runde r sein dopplso ldner 40, 
haggenschüczen 250, Teutsch gerüste vnd Archibusier Pferdt 80, lauf darauf ein kMonat 2569 f. 40 k. 

Auf die 19 Artollorei Personen Monatlich 155 f. 
200 geringe Pferdt Monatlich 1063 f. 25 k. 
Mehr 50 Trabanten vnd dan Zw [1191 Bailogg15 20, thut 70, geet monatlich darauf 190 f. 30 k. 
S u m m a auf Sendrew ein Monat 3978 f. 35 k. 

9 Az 1570-1580-as években a Felső Magyarországon szolgáló idegen lovas lövészek egységeit ruházatuk 
(pontosabban kabátjuk) színe alapján különböztették meg: vörös és sárga kabátosok. Az utóbbiakról - akiket a Kassa 
környéki falvakban szállásoltak el - a városon 1574-ben átutazó fiatal francia jogász, Pierre Lescalopier a 
következőképpen emlékezett meg: ,, A sárga zubbonyosok százada franciákból és olaszokból áll. "(Lescalopier, 1982. 
95-96. o.) V.o. még éppen a jegyzék készítésének esztendejéből, 1582-ből: ,,Persio Morande Römisch Khaijserl icher 
Majestät etc. Washtmaister niter den Rot Reckhen Khricgs leuthen Im oboru Crais Hungern". (MOL E 211 Series I. 2. 
fasc. fol. 625., ill Kelcnik, 1991/1. 101. és 103. o.) Érdemes megjegyezni, hogy az ország felső részeiben 1590-ben mái-
fehér kabátos Archibusiereket is alkalmaztak (lásd például ,Paul Scharor Khriegsdientsman t'nd Trumeter der 
Archebusicr weiß reckhl geselschajft Zu Zendree "MOL P 707 286. fasc. (459 es.) fol. 127), a tizenötéves háboni idején 
(l602-ben) pedig immáron sárga, vörös, fehér, zöld és kék kabátos német Archibusierek szolgáltak. ÖStA HKA HFU RN 
76. 1603. márc. fol. 680. 

10 V.o. azl. rész 162. jegyzetével. 
11 1582 - = 1587. szept. 21. Kassa. Andre (Andreas) Illenfeld felső-magyarországi főhadszertárnok-helyettes, 

korábban kassai hadszertárnok és a XVI. század második felének egyik leghíresebb magyarországi ágyúöntője. 1582: 
MOL E 211 Series II. 25. t. fol. 80.; = 1587. szept. 21.; Cscrgheô, 1887. 339-342. o. 

12 Tokaj vára (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) a Tisza és a Bodrog összefolyásánál található egykori szigetre épült, 
elsősorban a tiszai átkelőhely védelmének biztosítására. 

13 Korabeli magyar megfelelője: „Kern pennsz holnap számra 16/.", miként arról a Kanizsával szembeni végvárak 
I63O körül készült mustralajtsromából értesülhetünk. MOL E 211 Series II. 26. t. fol. 506-553 Egerszeg vára. 

14 Szendrő (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) a Bódva patak bal partján. Nem tévesztendő össze a délvidéki 
Szendrővel (ma Smenderevo) (Szerbia), mely a Duna jobb partján feküdt Nándorfehérvártól (Belgrád, ma Beograd) 
délkeletre, 

15 Ma Veľký Blh (Felsőbalog, Vámosbalog) (Szlovákia) Rimaszombattól (Rimavská Sobota) északra a Balog (Blh) 
patak bal partján. 
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[113]Saggmar10 

Wirdet ein fendlen teutscher khnech t von 260 Personen daselbst gehalten, d runde r sein Archibusier 
30, dopplso ldner 30, haggenschüczen 177, lauf darauf sambt des Obristen1 statt vnnd der h o h e n 
Ämbter vnd d e n vberigen Persohnen , so ins erste Plat gérait 2187 f. 

Mehr auf 34 Artollorei Personen Monatlich 275 f. 
Abermain ein fendlein khnecht vnde r haub tman Cunrad dräxl1 8 von 225 Personen, sein d runde r 

dopplso ldner 25, haggenschüczen 179, die vberigen 21 Personen gehö ren ins erste Plat, geet ein Monat 
darauf 1289 f. 

Mehr 100 geringe Pferdt, darauf lauft ein Monat 582 f. 30 k. 
Auf 25 Trabanten 75 f. [fol. 347.] 

[118]Erla19 

Aida wirdet gehal ten ein fendlein teutscher Landtskhnecht von 300 Personen, sein dopp l sö ldne r 50, 
haggenschüczen 220, Teutsche gerüste Pferdt sambt des Obristen2 0 25 auch 50, lauft ein Monat darauf 
2674 f. 40 k. 

Auf die 18 Artollorei Personen sambt d e m Paumeister vnd Pauanschhaf fe r l ein Monat 194 f. 
Auf 500 ger inge hußar ische Pferdt Monatlich 3026 f. 31 . k. 3 d. 
Mehr auf 200 hunger ische Trabanten 570 f. 
Summa auff Erla 6465 f. 11 k, 3. d. 

[1121 Calo22 

Daselbst wirdet gehalten ein fendl teutscher khnecht von 150, sein darunder 25 dopplso ldner , 
haggenschüczen 125, lauft ein Monat mit allénk vortln darauf 1032 f. 

Auf 9 Artollorei Personen Monat 72 f. 
Auf 100 geringe hußarische Pfärdt Monatlich 607 f. 30 k. 
Mehr auf 100 hungarische Trabanten Monatlich 282 f. 
S u m m a auf auf Kalo ein Monat 1993 f. 30 k. 

[122]Zatwar23 

Daselbst w e r d e n gehal ten 60 teutsche khnecht , sein darunder dopplso ldner 15, haggenschüczen 45, 
darauff lauft in allem ein Monat 403 f. 

Auf den Zeugwart2^ vnd Artollorei Personen Monatlich 28 f. 
Mehr auf 25 Trabanten monatl ich 65 f. 
S u m m a auf Zatwar ein Monat 496 f. 

16 Szatmár ma Satu Maie (Románia) a Szamos (Somesul) bal partján, A vár egykor a Szamos bal, míg Németi 
mezőváros a jobb parton feküdt. 

17 1578. aug, 1-1587. nov. 11. után Ferdinand Graf zu Nogarol szatmári és tiszántúli végvidéki főkapitány, később 
ideiglenesen megbízott felső-magyarországi főkapitány, majd győri generális. 1578, aug utasítás-, ÖStA KA AFA 
1578/8/1.; 1587. nov. 11. után MOL P 707 286. fasc. (459- es.) fol. 113-114, 

18 Konrad Dräxl (Drexler) az 1580-as években egy zászlónyi német gyalogos kapitánya Szatmár várában. Nevét az 
erődítmény egyik bástyája őrizte a XVII. század fordulóján: „des haupllman Drcxlcrß l'ohcerckh". Domokos, 
1988. 550. o. 

19 Eger (Ileves megye) Felső-magyarország egyik legjelentősebb végvára a hasonló ne\xí Eger patak mentén, 
20 1576, jún. vége - 1584. jún. 15. Hans Bartholomäus Kollonitsch Eger várának kapitánya. Szalxi, 1982 21-23. és 

32-33, o, 
21 A Bauanschaffer feltételezhetően az építőmesternek (Baumeister) alárendelt személy volt, aki az építkezési 

nyersanyagok beszerzésével foglalkozott, 
22 Nagykálló (Sza!x>lcs-Szaimár-Bereg megye) Nyíregyházától délkeletre. 
23 A szádvári vár ma Szödliget (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) falu határában a Ménes-völgy felett emelkedő hegy 

tetején - a múlt században még létező Derenk falu felett - magasodott 
24 Valószínűleg az 1583-ban szádvári hadszertárnokként említett Marx Stamb töltötte be 1582-ben ezt a tisztséget. 

MOL E 211 Series II. 30. t. fol. 104-107. 
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[114] Etschedr5 

Daselbst werden Bathori Nicloschen26 gehalten 100 geringe Pferd vnd 50 Trabanten, Lauft darauf ein 
Monat 610 f. 30 k. [fol, 348.] 

1124] Vngwar27 

Aida werden Homonaij Istwan28 50 geringe Pferdt gehalten, darauff lauft ein Monat 239 f. 15. k. 

[125] Klain Wardein29 

Herrn Wardaij Michaeln-™ werden gehalten 50 geringe Pferdt, laufft ein Monat darauf 293 f. 

[123]Kraßnahorckha31 

Andraschij Petein12 haubtman daselbst weiden gehalten 12 Pferdt, darauf lauft ein Monat sambt dem 
taflgelt 55 f. 30 k. 

Summa Summarum alles vncossten dieser Oberhungerischen gräniczen 
bringt ein Monat 30 868 f. 1 k. 3 d. 

Vnd eine ganczes Jar Zusamen 370 416 f. 21 k. [fol. 349.1 

Pergstötterische Gränicz 

[95] Lewa33 

Zw Lewa weden ordinarij gehalten 132 hungerische Pferdt vnd 50 trabanten, Lauft darauf mit dem 
tafelgelt, vortln vnd vbersolden sambt den Predicanten34 vnd Artolorei Personen Monatlich 853 f. 

25 Napjainkban Nagyecsed (Szalxilcs-Szatmár-liercg inegyv) a Kraszna folyó bal partján egykoron az Ecsedi-láp 
egyik szigetén 

26 Báthory Miklós országbíró (1568. márc. 3•-= 1584 dec), Ecsed várának birtokosa, A magánkézben levő ecsedi vár 
építéséről, fenntartásáról és az őrség biztosításáról a birtokos Báthoryak gondoskodtak, de a katonaság zsoldjának 
fizetését az uralkodó vállalta magára Faltcnbüchl, 1988. 72. o.; Szalxí, 1983- 31-33. o. és Geöcze, 1894 667. o. 

27 Ungvár ma Uzsgorod (Užgorod) (Ukrajna) az Ung (Už) folyó bal párján. 
28 Homonnai Drugeth István (=1599 táján) Ung és Zeplén vármegyék főispánja, Drugeth Bálintnak, Bocskai híres 

hadvezérének édesapja. Részt vett az 1588. évi híres szikszói ütközetben. Mint Ungvár várának birtokosa parancsnokolt 
az uralkodó által fizetett és neki alárendelt 50 könnyűlovas felett. Nagyi., III. k 403. o. és Réz, 1899. 54-56. o. 

29 Kisvárda (Szabotcs-Szatniár-Bercg megye) Nyíregyházától északkeletre. 
30 Várady Mihály királyi főpohárnokmester (1572. ápr. 16 - fl584 máj. előtt). (Fallenbüclil, 1988. 91. o.) Kisvárda 

vára éppen Várady Mihálynak, a család utolsó férfitagjának 1584 első felében bekövetkezett haláláig volt a Várady család 
birtokában, ahol az uralkodó saját költségén már 1559 óta (kisebb megszakításokkal) bizonyos számú katonát 
állomásoztatott Ács, 1983. 91-94. o. 

31 Krasznahorka vára (Hrad Krásna Hôrka) (Szlovákia) Krasznahorkaváralja (Krásnohorské Podhradie) község felett 
magasodik, Rozsnyótól (Rožňava) pusztán 5 kilométernyire. 

32 Andiássy Péter 1578 és 1590 között Krasznahorka várának kapitánya A kerelőszentpáli csatát követően, 1575 ben 
menekült Erdélyből a királyi Magyarország területére, miután Bekes Gáspár és Báthori István viszálykodásában az 
előbbit támogatta. Először a dunántúli Kiskomárom (ma Zalakomárom) várában szolgált, majd 1578 második felétől 
haláláig a krasznahorkai kapitányi tisztséget viselte. Csucsomi, 1900. 10-22. o. és Pisim, 1973. 198. o 

33 Léva ma Levice (Szlovákia) Esztergomtól északra a Garam (Hron) folyó bal partján, attól kevesebb mint 10 
kilométernyire. 

34 A XVI század második felétől nagyobb őrséggel ellátott végvárainkban felbukkannak a katonák számára rendelt 
és a bécsi Haditanács által fizetett prédikátorok, általában külön a magyar és német, esetleg más nemzetiségű katonaság 
számára Néhány példát érdemes bizonyításképpen felsorakoztatni: 1583-ban .Joannes Wcrncrus Calucnsis concionalor 
Caslrensis Commomeus" (Szelesiei, 1989. 9—11. o , 2. levél); 1585 ben ..Daniel Kcstclius kriegs predicant auJJ Erla" 
(AML V/45), sőt Győrben a XVI. század második felében az ott szolgáló rác katonák számára is külön papot tartott a 
bécsi katonai vezetés ( Villányi, 1882. 63. o ) . 
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Ordinari Craißhaubtmanschafft hat 100 Pferdt vnd souil Trabanten, lauft in allem darauf sambt deß 
Craißhaubtmans besoldung vnd den ordinari vbersölden ein Monat 1201 f. 50 k. 

Beij der Craißhaubtmanschafft werden Extraordinaij gehalten, als Zu Lewa, [109] Suran vnd [110] 
Comiathr 150 hungarische Pferdt vnd souil trabanten, Lauft ein Monat sambt allen voitln darauf 1159 f. 

S u m m a ein Monat auf Lewa vnd die Craißhaubtmanschafft 3213 f. 50 k. 

[96] Carpen37 

Daselbst weden gehalten 100 Teutsch khnecht, laufein Monat darauff sambt allen vbersölden 564 f. 
Mer werden da gehalten 300 hungarische Pferdt vnd 200 Trabanten, lauft ein Monat sambt des 

haubtmans bsoldung, tafelgelt, Artollorei Personen vnd andern vörtln vnd vbersölden darauf in allem 
2283 f. 25 k. 

S u m m a auf Kärpen ein Monat 2847 f. 25 k. 

[102] Tapolchan38 

Werden daselbsten 20 fueß khnecht gehalten, auf die lauft ein Monat sambt den vbersölden 
52 f. 30 k. 

[103] Buggancz39 

Daselbst sein 50 teutsche khnecht, darauflauft ein Monat mit allen vortln 251 f. 30 k. [fol. 350.] 
Mer sein daselbs 100 hußärische Pferdt vnnd 200 Trabanten, darauf lauft mit haubtmans bsoldung 

vnd allem Monatlich 1122 f. 30 k. 
S u m m a auf Buggancz ein Monat 1374 f. 

[126] Schemnicz40 

Daselbst werden gehalten 100 Trabanten, Lauft mit sambt den vbersölden darauf ein Monat 
341 f. 30 k. 

[1051 Altsoť*1 

Zum Altsol werden gehalten 100 Teutsche khnecht, darauf wirdet sambt allen vbersölden ein Monat 
beczalt 492 f. 

Auf 100 hungarische Pferdt vnd 320 hungarische trabanten, von welchen aber ein anZal geen [127] 
Slatina, [104] Döbring, [128] Kosolnickh, [129] ZaZij vnnd [130] KünigsPerg42 außgetail sein, Lauft sambt 
allen vortln vnd vbersoldtn ein Monat 1534 f. 55 k.43 

S u m m a auf Altsol ein Monat 2026 f. 55 k. 

35 1582-1589 tavasza között Dobó Ferenc barsi ispán tölti be a „dunáninneni" kerületi (és egyúttal bányavidéki 
végvidéki) főkapitány tisztségét. 1582 (kinevezés): Takáts, Kapit. 390. o.; 1589 tavaszán Dobó sokadszori lemondási 
kérelmére az uralkodó Nagy Ferencet nevezi ki ideiglenesen megbízott „dunáninneni" főkapitánnyá (,,angesezter 
verrai Her der Craißhaublmanscliafft Jenseith der Tlionatv"), majd május 24-én Pálffy Miklóst immáron generálissá: ÖStA 
KA HKR Prot. Bd. 185. Reg, fol. 95. és ÖStA HKA Fam-Akt. B-P. 22. fol. 11. 

36 Surányi és Komjáthi (Komját) ma Šurany és Komjatice (Szlovákia) Érsekújvártól (Nové Zámky) északra, egykor a 
Nyitra (Nitra) folyó jobb partján. 

37 Az egykori Korpona város ma Krupina (Szlovákia) az Ipoly folyóba ömlő Krupinica patak jobb partján. 
38 Kistapolcsány ma Topoľčianky (Szlovákia) Lévától észak-nyugatra a Zsitva (Zitava) folyó jobb partján. 
39 Bakabánya ma Pukanec (Szlovákia) Selmecbányától (Banská Štiavnica) délnyugatra. 
40 Selmecbánya ma Banská Štiavnica (Szlovákia) Zólyomtól (Zvolen) délnyugatra Léva irányában, 
41 Zólyom ma Zvolen (Szlovákia) a Garam (Hron) folyó bal partján. 
42 Az említés sorrendjében: Szalatna ma Zvolenská Slatina, Zólyomtól keletre mintegy 10 kilométernyire a Garamba 

torkolló Szalatna patak jobb partján; Dobronya (Dobrá Niva) közelében áll az egykori Dobra vára (Dobronivský hrad) 
Zólyomtól délre Korpona irányában; Kozelnik (Kozelník, Koszolnyik) (mai magyar neve Zólyomkecskés) Zólyomtól 
délnyugatra a Semelcbányára vezető országút mentén; Szászi (Szásza, ma Sása) Zólyomtól délre, Dobronyától pedig 
délkeletre; Königsberg a Zólyomtól viszonylag távol fekvő Újbánya (ma Nová Baňa) a Garam jobb partján 
Selmecbányától nyugatra (mindegyik Szlovákiában). Szalatnáról és Dobronyáról tudjuk, hogy palánkkal körülvett 
megerődített templomok voltak: ,,Slalina und Döbring, deren Kirchen mil einem Zaun umschlossen". Gömöry, 1885. 
162-163. o., 3. jegyzet. 

43 A Zólyom környéki kis várak (Dobronya, Kozelnik, Ocsova, Szalatna, Szász) magyar lovas és gyalogos katonasága 
- miként a Szendrő környéki végvárak német őrsége a szendrői - a zólyomi vár kapitányának parancsnoksága és 
joghatósága alatt állt. Ilyenképpen ezek a váracskák is külön várkörzetet (kapitányságot) képeztek a bányavidéki 
generalátus területén belül. (Az 1578. évi 27. te. 15. §-ban erődítésükről a következőt ohashatjuk: ,,Comiiatus verő 
Zoliensis loius ad oppidi Veterizolii (sic etiam caslellorum Százy, Olchotra, Zlalina, Kozolnyk) reperationem labores 
suos conférai." CJII, 682-683) Zólyom kiemelt szerepére és különös jelentőségére utal, hogy 1587-ben Dobó Ferenc 
generális lemondását követően a Forgách Simonnal való alkudozások idején egy lehetséges új főkapitányi székhelyként 
is szóba került. ÖStA HHStA UA Fasc. 120 Konv. 3. 1587. Sine dato. fol. 17-24. 
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[106] Wiglosch44 

Daselbst werden auch 100 Teutsche khnecht gehalten, lauft ein Monat sambt allen vortl vnd 
vbersolden darauf 470 f. 30 k. 

Mer werden daselbs vnd Zu [131] Otschawa0 50 Pferdt vnd 200 hungarische trabanten gehalten, lauft 
darauf sambt dem Tafelgelt, Artollorei Personen vnd allen vbersolden ein Monat 877 f. 30 k. 

S u m m a auf Wiglosch ein Monat 1348 f. 

[991 Bosoghen46 

Daselbst sein 60 hungarische Pferdt vnd 100 hungarische trabanten, darauf lauft mit dem Tafelgelt, 
Artollorei Personen, vbersolden in allem ein Monat 600 f. 

[98] Sitna47 

Zw Sitna werden 8 Pferdt, 20 teutsch khnecht vnnd ein püchßenmaister gehalten, lauft ein Monat in 
allen darauf 126 f. [fol. 351.] 

[107] Libeten vnd [108] Priß48 

Daselbst sein 150 Trabanten, geet mit des haubtmans bsoldung, Prouision-, kundtschaftgelt vnd 
andern vbersolden ein Monat darauf 465 f. 43 k. 3 d. 

[100] Muran49 

Daselbst werden gehalten 80 Teutsche khnecht, Artollorei Personen 3, Werckhleut 5, Pergleut 7, 
darauf lauft mit des haubtmans statt vnd allen vbersolden das Monat 691 f. 30 k. 

Mer werden daselbst im Castell vnder des Pergs5" gehalten 40 hungarische trabanten, lauft darauf das 
Monat in allem 119 f. 

S u m m a auf Muran ein Monat 810 f. 30 k. 

[132] Gijmeß51 

Daselbst weden gehalten 20 hungarische trabanten, darauf lauft ein Monat in allen 52 f. 30 k. 

[133] Halbergeschaid52 

Daselbst sein 20 hungarische Trabanten, geet sambt den vbersolden ein Monat darauf 52 f. 30 k. 

[134] S. Anthal in der Aw53 

Werden daselbst 50 hungarische Trabanten gehalten vnd lauft ein Monat sambt den vbersolden 
darauf 151 f. 15 k. 

44 Végles vára ma Vigľaš (Szlovákia) Zólyomtól keletre mintegy 15 kilométernyire. 
45 Ocsova ma Očová (Nagyócsa) (Szlovákia) Véglestől alig néhány kilométerre északi irányban. 
46 Bozók ma Bzovík (Szlovákia) Korponától délkeletre egy-két kilométernyi távolságban. Nem tévesztendő össze a 

Vas megyében található hasonló nevű bozsoki várral és az ugyanott épült Sibrik- és Batthyány várkastélyokkal. 
47 Szitnya (Szitna, ma Sitno) (Szlovákia) Semecbányától (Banská Štiavnica) délre. 
48 Libet- és Breznóbánya, azaz L'ubietová és Brezno (Szlovákia). Breznó a Garam (Hron) jobb partján, Libetbánya 

pedig a balon fekszik Besztercebányától (Banská Bystrica) kelet-északkeleti irányban. 
49 Murány vára ma Murán (Szlovákia) Rozsnyótól (Rožňava) nyugatra. 
50 Szinte bizonyos, hogy a várhegy alatti alsóvárról van szó, ahol a magyar gyalogság állomásozott. 
51 Gimes (Ghymes) vára (Hrad Gýmes) ma Jelenec község (Szlovákia) határában Nyitrától (Nitra) északkeletre. 
52 Valószínűleg Sibrikfalva (Zsibritó, Žibritov, Szlovákia). L. az előszóban leírtakat. 
53 Szentantal, ma Antol (a XIX. században ,,Swatý-Aulai'" Lipszky, 1808. 632.) (Szlovákia), Semecbányától (Banská 

Štiavnica) délkeletre Az egykori vár helyén, amelyet a szitnyai uradalom 1602. évi urbáriuma ,,fonal ilium muro 
cincium" formában említ (Maksay, 1959. 288), ma a Koháryak XVIII. század közepén barokk stílusban épült kastélya 
található. Krčanová-Puškárová, 1990. 26-27. o. 
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[97] TZäbräghy' 
Werden daselbst 6 geringe Pferdt vnnd 100 hungarische Trabanten gehalten, Darauf lauft ein Monat 

sambt den vbersolden 300 f. 15 d. 
Mer 50 Teutsche khnecht, darauflauft sambt den vbersoldten in allen ein Monat 296 f. 
S u m m a ein Monat 596 f. 15 k. 

[101] Wijwar55 

Daselbst werden altens gehalten 280 Pferdt vnd 200 trabanten, darauf lauf Monatlich 1920 f. [fol. 352.] 
Seither aber dise vesten vmbgeseczt vnd vill großer erPaut worden,30 ist ein sonder Obrister dahin 

bestölt worden,3 auf deßen Stat 200 teutsche khnecht, 50 Archibusier vnd noch 100 Trabanten, welche 
Zu den vorigen dahin aufgenummen müßen werden, lauft Monatlich bei 2665 f. 

S u m m a ein Monat auf Wijwar 4585 f. 

[94] Commorn58 

Daselbst werden 19 Naßadistenschiff vnd mit sambt den Truckhnen Weijda59 in die 724 Personen 
gehalten, Darauflauft sambt des obristen stat, allen vortln vnd vbersolden das Monat 2981 f. 7,5 k. 

Mer ein fendl teutscher Landtskhnecht-von 300 Personen, darauf lauft sambt des Leuttinandts 
bsoldung, gerichts- vnnd Artollorei Personen sambt allen vbersolden vnd vortln das Monat 2157 f. 37 k, 
2d. 

Mer auf 25 geringe hußarische Pferdt Monatlich 100 f. 
S u m m a auf Comorn ein Monat 5238 f. 45 k. 

54 Csábrág vára ma Hrad Čabraď (Szlovákia) Varbók község (Čabradský Vrbovok) közelében Korponától délre 
Balassagyarmat irányában. 

55 Érsekújvár ma Nové Zámky (Szlovákia) Komáromtól északra a Nyitra folyó jobb partján. 
56 Az ,,1'inbgeseczť' szó kiválóan utal arra, hogy a XVI. század közepén a Nyitra mocsaras bal partján épült, 

négyszögletes alaprajzú oláhújvári várat az 1570-es évek végén a folyó jobb partjára, a kanyarulatában levő sík, kevésbé 
lápos területre „helyezték át", és ott egy teljesen új, hatszög alaprajzú modern várat, pontosabban - véleményem szerint 
- erődvárost építettek. Az erődítmény hivatalos átadására már 1580 októberében sor került, jóllehet a legkomolyabb 
erődítések csak a nyolcvanas évek második felére készültek el. Oláh- és Érsekújvár felépítésére lásd Matunák, 1896. 
338-341, o.; uő.,1897. 102-109. o.; Fábián, 1896. 5-16. és 36-39. o , valamint legújabb Oborni, 1991, 99-101. o. Az 
erődváros magyarországi megjelenésére Gecsényi, 1991-

57 A még épülőben levő érsekújvári erődítmény különösen fontos főkapitányi tisztségét Wratkovith alias Rácz Pál 
lemondását követően Ernő főherceg Bestallungia szerint 1580. június 8-tól Friedrich von Zierotin (Zerotin) (,,obrister auf 
grenicz Ort Wyivár") töltötte be egy esztendeig, aki a bányavidéki főkapitány Forgách Simonnak tartozott 
engedelmességgel. Utódja és 1582-ben a vár kapitánya az a Ferdinand Samaria volt, aki éveken keresztül (újvári 
székhellyel) egyidejűleg látta el az érsekújvári és veszprémi végvárak parancsnokságát: ,,Ferditiandus Zamaria de 
Speciacasa wesprimiensis et Érsekit ijttar Castrorum Capitanseus". Zierotin 1580. évi Bestallungja: ÖStA KA Best. No. 
315.; Samaria 1582. évi kapitányságára: GyKHL Felvallási jkv. 4. k. 176-178. o. 

58 Komárom vára ma Komárno (Szlovákia) a Duna és a Vág folyók összefolyásánál a Duna bal partján. 
59 Száraz vajdáknak azokat a komáromi vajdákat nevezték, akiknek a naszádok korlátozott száma miatt hajójuk nem 

volt (1555: trucken ivajda, so kain schiff haben", 1588: ,,vajvodae sine navibus: száraz vajda dicti"), és ezért 
gyalogosként szolgáló naszádosoknak parancsnokoltak. Amennyiben egy vízi vajdaság megüresedett, azt általában 
valamelyik száraz vajda kapta meg. 1555-ben 20, 1588-ban pedig már 72 száraz vajdát találunk Komáromban, köztük a 
prédikátort, az iskolamestert, a seregdeákot, a három vásárbírát stb. Takáts, 1908. 221-223. O.; Jedlicska, 1897. 334-338. 
o., 529. sz. irat és Kecskés, 1984. 51. o. 

60 1582-ben az az Andreas Kielman tölti be a komáromi főkapitányi tisztséget, aki 1560-as évek második felétől 
egészen 1584. október 20-ig, az új főkapitány, Pálffy Miklós kinevezésig - leszámítva rövid, 1577-1580. évi kanizsai 
kapitányságát - irányítja a Duna vonalát biztosító végvárat. 1584, okt. 20. Pálffy utasítása: ÖStA HHStA Arch. Pálffy Arm. 
I. Lad. I. Fasel. No. 6. 
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Summa Summarum ein Monat 23 882 f. 38 k. 3 d. 
Vnd ein ganczjar 286 591 f. 45 k. [fol,353.1 

Granicz Zwischen der 
Thonaw vnd Platsee ú 

[85] Raab62 

Daselbsten werden 401 geringe Pferdt gehalten, darauf lauft mit sambt des Obristen63 stat, 10 
geriisten Pferden dem Tafelgelt, stats Personen vnd andern vortln in allem ein Monat 2702 f. 37 k. 2 d. 

Mer auf 320 hungarische fueß khnecht sambt allen vortls bsoldungen Monatlich 978 f. 15 k. 
Item auf 21 Artollorei Personen daz Monat 212 f. 
Auf Extraordinari Kriegs Personen, die nit vnder das fendl beschriben Monatlich 153 f. 
Mer auf 2 fendl teutscher Landtskhnecht ein Monat 4169 f. 
S u m m a auf Raab ain Monat 8214 f. 62 k. 2 d. 

[891 S. Mertensberg61 

Daselbst werden gehalten 50 geringe hußarische Pferdt, lauft sambt des haubtmans bsoldung, 
Tafigelt vnd andern vortln ein Monat darauf 281 f. 15 k. 

Mer auf 100 Trabanten mit Iren vbersolden, das Monat sambt ainen Püchsenmaister vnd buggrauen 
305 f. 30 k. 

S u m m a auf S. MartinsPerg ein Monat 586 f. 45 k. 

[93] Wasan65 

Daselbst werden gehalten geringe Pferdt 18, lauft darauf sambt den Taflgelt ein Monat 83 f. 15 k. 
Mer 25 Trabanten, lauft darauf daz Monat 67 f. 30 k. 
S u m m a auf Wasan ein Monat 150 f. 45 k. 

[91] Tschesneckh66 

Aida werden auch 18 Pferdt vnnd 50 Trabanten gehalten, darauflauft in allem ein Monat 218 f. 15 k. 

[87] Palotha67 

Zw Pallotha werden 100 geringe Pferd vnd 150 hungarische Trabanten gehalten, darauf lauft sambt 
denen Burggrauen, Zeugwardt, 4 Püxßenma istern vnd andern vbersolden das Monat 1049 f. 30 k. 
[fol.354.] 

Mer auf 50 teutsche khnecht, lauft sambt den vbersolden vnd vortln darauf Monatlich 271 f. 
S u m m a auf Palotha ein Monat 1320 f. 30 k. 

[88] WesPrin68 

Daselbst sein 200 geringe Pfärdt, darauft in allem ein Montit 1101 f. 15 k. 
Mer auf 300 hungarische trabanten, lauft darauf ein Monat in allem 835 f. 

61 A Duna és Balaton közti végvárak, melyek a győri végvidéket (generálisság, főkapitányság) alkották. 
62 Győr (Győr-Mosón-Sopron megye) a Rába, a Mosoni-Duna és a Rábca folyók egybefolyásánál. 
63 1577 és 1588 között Andreas Teuffel immáron másodszor tölti be a győri főkapitányi tisztséget Becly, 1933. 153. o, 
64 Szentmártonhegy ma Pannonhalma (Győr-Moson-Sopron megye), bencés apátság Győrtől délkeletre. 
65 Az egykori Vázsonykő vára ma Nagyvázsony (Veszprém megye) a Veszprémből Tapolcára vezető út mentén. 
66 Csesznek (Veszprém megye)a Veszprém-Győr útvonalon Zirctől északra. 
67 Palota vára, ma Várpalota (Veszprém megye) a Vezprém és Székesfehérvár útvonalon mintegy félúton. 
68 Veszprém (Veszprém megye) a Balatontól északra mintegy 20 kilométerre, a Séd patak jobb partján. 
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Mer auf die Artollorei Personen vnd Burggrauen Monatlich 80 f. 
S u m m a auf WesPrin ein Monat 2016 f. 15 k. 

[92] Tijhan69 

Daselbst sein 26 Pferdt vnd 50 Trabanten, lauft in allem ein Monat darauf 262 f. 45 k. 

[78] Segligeth70 

Daselbst w e r d e n gehal ten 40 hunger ische Trabanten, lauft sambt allen vbersolden ein Monat darauf 
117 f. 30 k. 

[77] Kestel71 

Daselbst w e r d e n gehal ten 11 Pferdt vnd 40 hungar ische t rabanten, lauft in allem das Monat darauf 
169 f. 30 k. 

[139] CZobancz72 

Sein daselbst 20 hungar ische Trabanten, Lauft ein Monat darauf 52 f. 30 k, 

[90] Tottes73 

Daselbst w e r d e n gehal ten 70 geringe hußar ische Pfärdt bring ein Monat in allen 414 f. 15 k, Mer noch 
100 Trabanten, lauft ein Monat auf b e e d e Posten in allen sambt d e ß Püchsenmais ter vnd Zeugwart 791 
f. 15 k. 

Mer auf 100 Teutsch khnecht sambt den vbersolden ein Monat 482 f. 
S u m m a auf Tottes ein Monat 1273 f. 15 k. 

[86] PaPa74 

Zw PaPa w e i d e n gehal ten 200 hußar ische Pferdt, lauft sambt d e m tafelgelt lfol.355.], d e ß 
O b e r h a u b t m a n s ' 5 Leibsbsöldung vnd ander vortls bso ldung allenthalb darauf ein Monat 1129 f. 30 f. 

Mer auf 150 Trabanten sambt iren vortln in allen ein Monat 702 f. 30 k. 
Auf 3 Artollorei Personen 30 f. 
Auf d e ß Thuri 6 Benedicten 100 Pferdt vnd 100 Trabanten, so ijeZund hußar Peter 8 hat, das Monat 

in allen 755 f. 30 k. 
S u m m a auf PaPa ein Monat 2617 f. 30 k. 

69 Tihany (Veszprém megye) a Balaton partján a Tihanyi-félszigeten. 
70 Szigliget (Veszprém megye) a •Balaton partján Keszthelytől keletre. 
71 Keszthely (Zala megye) ugyancsak a Balaton mellett. 
72 Csobánc vára (Veszprém megye) a Csobánc-hegy csúcsán Tapolcától keleti irányban. 
73 Tata (Komárom megye) a Budától egykoron Bécs felé vezető út mentén. 
74 Pápa (Veszprém megye) Győrtől délre. 
75 1571. okt, 30 -1585 után Majthényi László töltötte be a pápai főkapitány tisztségét. 1571. okt. 30. kinevezés: MOL P 

485 8. csop. 1. fol. 14. (beiktatására a november 20. előtti napokban került sor: uo. fol. 27-28.); 1585 után: uo, fol. 45-46. 
76 A szó végi i betű egy másik betűből javítva. 
77 Thury Benedek, a híres Thury Gyögy idősebbik öccse, 1567-től Palota várának, majd 1578-at megelőzően 100 

lovasnak és ugyanennyi gyalogosnak volt a kapitánya Pápán, Majthényi László főkapitány alárendeltségében. Kárffy, 
1905. 459-460 o. és Takáts, Kapit. 147-151. és 309. o. 

78 Miként az a fenti szövegből is kiderül, 1582-ben Huszár Péter Thury Benedek egykori 100 lovasának és 100 
gyalogosának kapitánya volt Pápán. A korábban veszprémi főtisztként szolgáló Huszárt erre a tisztségre 1577-ben 
nevezték ki Bécsben Majthényi László távozása után pedig először mint ideiglenesen megbízott, majd 1593 tói már mint 
kínevezett főkapitány irányította Pápa várának védelmét. Takáts, Kapit. 307-309. és 321. o. 
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S u m m a S u m m a r u m lauft ein Monat auf die Raberische granicz 17 000 f. 22 k. 
2d. 

Vnd ein Jar 204 004 f. 30 k, [fol.356.] 

Canisische Gränicz 

[73] Canischa80 

Daselbst werden gehalten Zwai fendl teutscher khnecht vnder Zwen haubtleutten abgetaut, darauf 
lauft sambt des obristen81 statt, den Artollorei Personen, grichts leutten82 vnd andern vbersondeln ain 
Monat 4275 f. 

Auf hundert teutsch Reütter sambt iren Ritmaister vnd beuelchs leutten ein Monat in allem 1439 f. 
Mer auf hundert Archibusier sambt iren Zwaien haubtleutten vnd vbersölden ein Monat 926 f. 
Auf 500 geringe hußärische Pferdt sambt denen hauptleutten vbersölden vnd Tafigelt 2235 f. 30 k. 
Auf 400 hungerische Trabanten, darauf lauft mit Iren Weijwoden, Rotmaistern vnnd allen vortls 

Personen Monatlich 1132 f. 30 k. 
S u m m a auf Canischa ein Monat 10008 f. 

[136] S. Nicloß83 

Zw S. Nicloß werden gehalten 50 hungarische Trabanten, darauflauft in allem ein Monat 142 f. 30 k. 

79 A kanizsai végvidék, mely az 1560-as évek második felének forrásaiban Balaton és Dráva Mura közti végek néven 
bukkan fel V.o. például 1567-ben Tahy Ferenc ,Jluiuin intra Ixicum Balal/ion el Dravum ac murám Supremus 
CapUetieus". ÖStA HKA Fam-Akt. D-T. 5. fol. 1. és 4. 

80 Kanizsa vára ma Nagykanizsa (Zala megye). 
81 1582 tavaszán Zrínyi György másodszor vállalta el a kanizsai végvidéki főkapitányi tisztséget, melyről március 28-

án kelt levelében a következőképpen számolt be Batthyány Boldizsár királyi értekfogómeternek: az orzagh 
hadnagijsagath mijnd az kanijsaij kapijiliansaggal Egijettcmbc Ream avilie eufeolsege". MOL P 1314 No. 53658. (V.ö 
még a ,,Craiß/iaublmanschafft" passzus jegyzetével. 

82 A Gerichtsleute gyűjtőnév alatt a német katonaság bírói kara, azaz a soltész (Schultheiß), a bíróság szolga 
(Gerichlsuvibel vagy Gerichtsdiener), a bírósági írnok vagyis jegyző (Gericlitschreiber), valamint az esküdtek 
(Gericlitsgeschicorncr, sőt olykor pusztán Gerichis/eule) értendő. A pofosz (l'ofos), a bűnügyeket tárgyaló 
haditörvényszékek ügyészi feladatainak ellátója, szorosan véve nem tartozott a soltész bírósági stábjához, hanem saját 
alárendeltjeivel külön kis csoportot alkotott. 

83 Az egykori szentmiklósi palánk, illetve őrtálló ház (,,locum sen slalio excubiarum") (Zala megye), mely Zrínyi 
György többszöri sügetésére a lerombolandó mórichelyi és botszentgyörgyi váracskák pótlására és a Kanizsa télé vezető 
út, illene átkelő ellenőrzésére épült fel valamikor 1578-1579 folyamán Az őrházat a Kanizsa-patak völgyének 
magasabban fekvő partján egy elhagyott templom megerődítésével hozták létre az egykori Szentmiklós falu területén, 
1579 ben ugyanis a kanizsai végvidéket bejáró vizsgálóbizottság jelentése szerint ,,so/lic/i Caslell Samu Nielaß isi von 
Canischa aus nul ran Weilscltawar gar im gestellt". Nem tévesztendő össze az ugyancsak Szentmiklós (továbbá a 
közeli Szentgyörgy) egykori határában fekvő és a jegyzékben még sorrakerülő botszentgyörgyi „Romlottvárral"! 
(Szentmiklóst később Honát-Szent-Miklósnak, majd Somogyszentmiklósnak, az 1950-es évektől pedig Miklósfának 
hívták. Napjainkban - miután Nagykanizsához csatolták - a város délkeleti részén fekszik.) A váracskára Takáts, 1915-
1917. II. k, 68. o.; //o,, Török hód. 389., 396. o.; 81. jegyzet és 474. o. 238 jegyzet, Vándor, 1992. 207. o , az 1579. évi 
jelentés: ÖStA KA HKR Akten. Exp. 1579. jún. No. 2.; továbbá a falura Csánki, 1897. 109 o.; Holub, 1933. III. k 790. o és 
Maksay, 1990. 2. k. 976. o. és 989. o. 422 jegyzet. 
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[137] Im Thurn beij 
Canischa 

Werden 10 fließ khnecht gehalten, laufft darauf ein Monat 26 f. 15 k. 

[138] S. Georgen86 

Werden daselbst auch 10 Trabanten gehalten vnd lauft ein Monat darauf 26 f. 15 k. 

[139] Vijudwar87 

Daselbst sein 90 fueß khnecht, darauff lauft sambt dem vbersölden ein Monat 258 f. 45 k, 

[140] Kaczorlackh88 

Sein daselbst ZwänZig fueß khnecht, darauflauft ein Monat 52 f. 30 k. [fol.357.] 

[141] Kielman Zigeth89 

Daselbst weiden gehalten 50 fueß khnecht, lauft ein Monat allen vbersölden darauf 142 f. 30 k. 

84 A szó végi n betűben javítás látható. 
85 Jóllehet a kanizsai vár szigeti kapuja előtt állt egy - a fonásokban góréként vagy csárdákként emlegett - virrasztó 

hely (1579: ,,das Gori oder Waclithaus Zu Canischa", 1685: ,,magna excubia seu scliartak"), a 'Kanizsa melletti 
tornyon' azonban szinte bizonyosan nem ezt, hanem a Kanizsától északra fekvő és a híres Thury György ("S"1571) sírjául 
szolgáló tornyot (templomot = ,,Kirche des Turrj Jörgen begrabt i us "(1579)) kell értenünk. 1579-től ugyanis itt már külön 
őrséget tartottak, ugyanakkor a kapu előtti őrtoronyba ilyet aligha rendelhettek, hiszen ez utóbbi olyan közel volt a 
várhoz, hogy gyakorlatilag az erődítmény részének számított. 1579: ÖStA KA HKR Akten Exp. 1579. jún. No. 2,; 1685: 
Takáts, 1915-1917. II. k. 70-71. o. 

86 Botszentgyörgy vára (népiesen Romlottvár) (Zala megye) az egykori Szentmiklós (ma Nagykanizsa-Miklósfa) és 
Szentgyörgy (neve ma már csak pusztanevekben maradt fenn: ,,Szentgyörgyi>ári-liőgy, Szentgyörgyvári-ut") falvak 
határában a Szentgyörgyvári-szőlőhegy keleti oldalán fekvő kiugráson. Az 1570-es évek végén Tarnóczy Farkas kanizsai 
főkapitány-helyettes lerombolására tett javaslatot a tőle délre fekvő mórichelyi őrházzal együtt, Andreas Kielman kanizsai 
főkapitány azonban úgy vélekedett: érdemes lenne a régi várat egy őrházzá (Wachthaus) alakítani, ahol 10 vagy 15 
katona a Szentmiklós és Mindszent felőli területet ellenőrizhetné. Jegyzetünk szerint 1582-re Kielman főkapitány 
elképzelése tökéletesen megvalósult. A vár történetére és régészeti feltárására Vándor, 1992. 206-209. o. és 216. o. 6-7. 
ábra; valamint Takáts, Török hód. 386., 396., 410. o.; Szentgyörgy falura és a földrajzi nevekre Csánki, 1897. 105, o.; 
Holub, 1933. III. k. 754. o.; Maksay, 1990. 2. k. 936. o. és 985. o., 37. jegyzet és Papp-Végh, 1964. 591., 599. és 603. o.; 
Tarnóczy és Kielman véleményét: ÖStA KA HKR Akten Exp. 1579. jún. No. 2. és uo. 1579. júl. No. 1. 

87 Újudvar (Zala megye) Nagykanizsától pontosan északi irányában a mai Principális-csatorna bal partján. Az 
árokkal és tapasztott, magas palánkkal megerősített váracska 1579-1580-ban újonnan épült fel és közel 100 német és 
magyar gyalogosból álló őrségével hat kisebb, az újudvari átkelőhöz vezető utat ellenőrzött. ÖStA KA HKR Akten Exp. 
1579 jún. No. 2. és az építkezés kezdeteire („Isi in Gottes tiameii angefangen den 22 Marty Im 1579 umb 5 uhr 
tiahtniltug, durch gott den 24 darauf gegrundl, mill aufgezognen Prückhen gespert, und mit/ ordentlicher wacht 
versehen uvrden "): ÖStA IHKR Akten Windica 1579. márc. 

88 Kacorlak (Zala megye) Újudvartól északnyugatra, melynek őrtálló házát ugyancsak az 1570-es évek közepe után 
emelték. ÖStA KA HKR Akten Exp. 1579. jún. No. 2. 

89 A Nagykanizsától északra Gelse és Alsórajk között fekvő mai Kilimán falu (Zala megye) közelében, a Kanizsa
patak átkelőjénél Andreas Kielman kanizsai főkapitány (1577-1580) által 1579-ben újonnan emelt őrház, melynek 20 
főnyi őrségét a váracska felrobbantása után l600-ban Georg Paradeiser kanizsai főkapitány a végvidéki főkapitányság 
központjába rendelte. Szinte teljeséggel bizonyos, hogy a Kielmansziget néven emlegetett váracska nem azonos a Hahót 
község délkeleti határában a Szévíz (középkori nevén Pölöske) patak mocsaras völgyének szigetén fekvő egykor a 
birtokosok után a Búzád-, majd Sárkánysziget nevet viselő középkori eredetű várral. 1579-ben ugyanis mind a Kanizsa
patak várait megszemlélő királyi biztosok, mind Kielman főkapitány a vár lerombolását fontolgatta. Maga Kielman 
például a következőket írta az Udvari Haditanácsnak 1579 tavaszán: ,,wer Ix'sser man Pautic [sic!] ain Wachthauß am 
Paß, vnd stekhet d iß hilczen Zerrissen uvesen mil few an, das doch one das aingeen werdet". Pa. 1579- évi javaslatok: 
ÖStA KA HKR Akten Exp. 1579. jún. No 2. és uo. Exp. 1579. júl. No. 1.; az 1600. évi adat: Takáls, Magyar küzd. 62. A 
közeli Sárkánysziget várának történetére és régészeti feltárásának eredményeire Vándor, 1992. 205-206. o. és 215. o. 5. 
ábra. 
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[791 Raick90 

Werden daselbst auch 50 fueß khnecht gehalten vnd lauft ein Monat in allem darauf 142 f. 30 k. 

[82] Pelleßkheö91 

Daselbst sein 20 fueß khnecht, laufft ein Monat darauf 52 f. 30 k. 

[142] Issabor52 

Sein daselbst auch 20 fueß khnecht, lauft darauf ein Monat 52 f. 30 k. 

[81] Kaponackh93 

Daselbst werden gehalten 50 hungarische Trabanten, lauft darauf Monatlich 142 f. 30 k. 
Mer auf 18 teutsche khnecht mit sambt iren vbersölden ein Monat 86 f. 30 k. 

[80] Salawar94 

Daselbst werden gehalten 20 hungarische Trabanten, lauft darauf ein Monat 52 f. 30 k. 

[143] Chan95 

Sein daselbst 10 Trabanten, auf die wirdet monatlich beczalt 26 f. 15 k. 

[144] Bör56 

Sein daselbst auch Zehen Trabanten, lauft ein Monat darauf 26 f. 15 k. 

[145] Zentgrot97 

Werden auch 10 Trabanten daselbst gehalten, lauft darauf ein Monat 26 f. 15 k. 

[146] Löwe98 

Sein daselbst 10 Trabanten vnd lauft ein Monat darauf 26 f. 15 k. 

[147] Kemendt " 
Daselbst sein 20 hungarische Trabanten, darauflauft ein Monat 52 f. 30 k. [fol. 358] 

90 A Nagykanizsától északra Pacsa felé fekvő Alsó- és Felső-Rajk (Zala megye) közül az előbbi területén az 
úgynevezett Várhely nevű falurészen ma is megtalálhatók az egykori vár maradványai. 

91 Pölöske (Zala megye) Zalaegerszegtől délkeletre Alsórajk irányában. 
92 Isabor (Isebor) falu (Zala megye) Pacsától keletre feküdt Zalaapáti irányában. Nevét ma már csak puszt'anév őrzi 

Pacsa keleti határán (,,Káli-uti-főd = Isabor"), de a falu lakóitól az 1960-as években begyűjtött adatok szerint „régen 
elpusztult falu helye". (Az 1549. évi dikajegyzék Pacsával együtt ,,Isebor" alakban említi, s ugyanígy bukkan fel az 1513-
évi adóösszeírásban is.) Az 1579-ben készült és már több ízben idézett jelentés szerint egy árokkal és tapasztott 
palánkkal körülvett templom szolgált őrházként az ezen a területen oly gyakori török portyák ellenőrzésére. 
Feltételezhető, hogy Isabor falu Szent Pál fordulására szentelt kis templomát (1337: „in villa Isabor constructa ad 
honorem con version is beati Pauli apostoli") erődítették meg és alakították őrházzá az 1570-es években. 1579: ÖStA KA 
HKR Akten Exp. 1579. jún. No. 2.; 1337: Holub, 1933. I. k. 299-301. o.; a falura vonatkozó többi adat: Csánki, 1897. 63. 
o.; Papp-Végh, 1964. 199. o. és Maksay, 1990. 2. k. 965. o. és 987. o. 323. jegyzet. 

93 Napjainkban Nagykapornak (Zala megye) Zalaegerszegtől keletre. 
94 Zalavár (Zala megye) a Zala folyó közelében északra. 
95 Zalacsány (Zala megye) a Zala folyó jobb partján. 
96 Zalabér (Zala megye) a Zala nagy kanyarulatában, annak jobb partján. 
97 Zalaszentgrót (Zala megye) a Zala folyó bal partján, Zalabértől kissé délkeletre. 
98 Zalalövő (Zala megye) A Zala északi partján, a Körmendről Lentibe vezető út mentén. 
99 A mai Kemendollár faluval (Zala megye) szemben a Zala jobb partján, Zalabér és Zalaegerszeg között fekvő 

egykori kemendi vár. * 
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[74] Comär 
Werden daselbst vnderhalten 120 hungarische Pferdt, 100 hungarische Trabanten, lauft auf die baide 

mit dem Taflgelt vnd vbersöldten Monatlich 848 f. 
Mer auf 60 Teutsche khnecht lauft mit sambt den Artollorei Personen vnd vbersöldten in allen darauf 

Monatlich 385 f. 
S u m m a Monatlich und Comär 1233 f. 

[831 CZackhan101 

Daselbst sein 50 hungerisch fuß khnecht, lauft darauf ein Monat 142 f. 30 k. 
Mer 32 teutscher khnecht, darauflauft ein Monat sambt iren vbersöldten 152 f. 
S u m m a Monatlich auf CZackhan 294 f. 30 k. 

[76] Kettel102 

Sein daselbst 20 fuß khnecht, darauflauft ein Monat 52 f. 30 k. 

[75] Legrad103 

Daselbst sein 200 Trabenten, lauft ein Monat in allem darauf 553 f. 30 k. 

OberVeldSchreiber104 

Auf dieser gränicz wirdet auch ein Oberfeldschreiber mit monatlichen 24 f. vnderhalten, thut ein 
Monat Per se 24 f. 

Craißhaubtmanschafft105 

Drunder werden gehalten 100 geringe Pferdt, mer 50 Schüczen Pferdt, darauf lauft sambt des 
Craißhaubtmans bsoldung vnd vbersolden auch gewondlichen Taflgelt Monatlich 938 f. 45 k. 

Mer auf hundert hungerisch Trabanten daß Monat 285 f. 
S u m m a Monatlich auf die Craißhaubtmanschafft 1223 f. 45 k. [fol.359] 

100 Kiskomárom ma Zalakomár (Zala megye) Kanizsától északkeletre a Balaton irányában. 
101 Csákány vára (Somogy mgye) Zalakomár (Kiskomátom) közelében attól keletre. 
102 Kéthely (Somogy megye) Balatonkeresztúrtól délre. 
103 Légrád (ma Legrad) (Horvátország) napjainkban a Dráva jobb partján, a XVIII. századig viszont annak északi 

(bal) partján, a Dráva és a Mura folyók egybetorkollása közelében. 
104 Ober-Feldschreiber = főseregdeák. A XVII. századra a magyarországi végvidéki főkapitányságok szinte 

mindegyikében kialakult a főseregdeák tisztsége: győri végvidék - Fent János 1663-ban, illene 1665-ben „Győri 
Vegliaznak feőSeregit Deakia", illenie „Geöri Fő Seregit Deák" (GyKHL Libri Test. 3. k. fol. 140-141. és GyL Tanácsülési 
jkv. 12. köt. 17-19. o.); Kanizsával szembeni végvidék - l672-l673-ban Szily Pál „Oberveldtschreiber an denen 
Cannisisclieii Gránniczen ", aki egyúttal Lenti, Alsólendva, Szécsisziget és Kányavár végvárak seregdeákja (OSzK Kt. Fol. 
Germ. 927/2. fol. 67-68., 94-95. és 100-101.); bányavidéki végek - 1585-ben Hans Lippart „Veldtschreiber Vber alles 
Teutsch KriegsVolcklt der Pergstelterischen Gratticzen "(ÖStA KA Best. No. 351. és MOL E 172 5. t. No. 137.) és l625-ben 
Maron János „Ober Veldt Schreiber der Pergstätteriscliett Gränitzett vnd Zu Neüheüsel " (MOL P 123 Il/g. t. fol. 35-36.). 
Míg az egyes várak seregdeákjai (scriba campestrisvagy militarise vezették a várban szolgáló katonák zsoldjegyzékét és 
jegyezték registrumukba a végváriak elhalálozásának vagy török fogságba kerülésének időpontját, addig a 
főseregdeákok a rájuk bízott fővárban ellátott hasonló feladataik mellett a végvidék kisebb váraiban szolgáló 
seregdeákok munkáját koordinálták és ellenőrizték. 

105 1582. ápr. 1-1598. aug. 1. előtt Zrínyi György már másodízben tölti be a „dunántúli" főkapitányi tisztséget. 1582. 
ápr. 1. utasítás: Iváttyi, 1942. 130. o., 261. sz. reg.; 1598. aug. 1. előtt lemondás: Tóth, 1989. 154. o., 456. sz. reg. 
(Beiktatására 1582-ben „Zenth gijorgh Nap ihaijban " került sor. MOL P 1314 No. 53658.) 
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S u m m a dieser Granicz ain Monat 14 724 f. 30 k. 
Vndeinjar 17óó94f. 

Windische Granicz 

Auf des Obristen1'"' statt vnd andere Officir, grichtsleut, kundtschafften, Postroß, das Monat in allem 
756 f.10" 

[68] Creucz108 

Aida ligt ein fendlein teutscher Landtskhnecht von 97 Personen, Mehr 50 Archibusier, hußärn 50, 
haramia1"9 100, darauf lauft ein Monat 1763 f. 

[148] Zirquenna110 

Daselbst ligen hußarn 50, teutsche khnecht 11 vnd 80 haramia vnd laufein Monat 567 f. 

[70] Topolowäcz111 

Daselbst ligen haramia 50 vnd lauft monatl ich darauf 164 f. 30 k. 

[149] S. Peter112 

Ligen daselbst auch 50 haramia vnnd lauft ein Monat auff Sij 164 f. 30 k. 

[150] Waraßdin Toplicz113 

Daselbst ligen haramia 45 vnd lauft ein Monat darauf 149 f. 30 k. 

[151] Remettmiczn/i 

Sein daselbst auch 45 haramia vnd lauft auf Sij monatlich 149 f. 30 k. 

[152] Grädacz115 

Daselbst sein haramia 90 vnd laufft ein Monat auf Sij 448 f. 

106 Veit von Hallegg 1569 és 1591 között a vend végek Obrister-Leutnantja, 1560 ban Kőrös (Kreuz, ma Križevci) 
kapitánya, 1587-ben pedig Károly főherceg követe a magyar országgyűlésre. /Jvkoric, 1976. 47. o.; Ĺojxišié, 1889. 471. o. 
és 1587: MOL P 1313 Memor. No. 617. 1591: az új vend végvidéki főkapitány, Hans Globitzer, kinevezésére 1591 
áprilisában került sor. ÖStA IHKR Prot. Exp. 1591. ápr. No. 2. 

107 V.o. az 1576 évi jegyzék 99. jegyzetével. 
108 Kőrös (ma Krizevci) (Horvátország)Bisagtói keletre, Kaproncától (Koprivnica) pedig délnyugatra. 
109 A haramiák (a szó jelentése rabló, tolvaj) a hajdúkhoz hasonlóan egykor a Balkán-félszigeten élő délszláv 

hegyipásztorok voltak, akik a török hódítás miatt észak-északnyugati irányba menekültek, majd a XVI. század első felétől 
kezdve elsősorban a hónát és szlavón végvidéken az uralkodó gyalogos szolgálatába álltak Ettől kezdve haramiáknak a 
hónát és szlavón gyalogosokat hívták (,.kroatische fusskneclite oder haramia", ill „uindisc/te kuecht oder harámia"és 
„pedites regni Sclavoniae, qui haramiáé vocautur"), megkülönböztetve a magyar gyalogoktól (darabontoktól), akik 
általában a hajdú nevet viselték. (A szűkebb értelemben vett Magyarországon elsősorban Zala, Vas és Veszprém megyei 
végvárainkban bukkantak fel haramiáknak nevezett gyalogos katonák.) {Takáls, 1908. 113-121.) Az 1582. évi várlista a 
hat esztendővel korábbinál terminológiai szempontból sokkal pontosabb, hiszen az általános Fußknecht kifejezés helyett 
jól megkülönbözteti a vend és horvát végvidéken szolgálatot teljesítő német („teutsclie khnechi") és délszláv 
gyalogosokat („haramia "), sőt még az uszkókokat (Jiußgock/ien ") is. 

110 Cirkvena (Horvátország) Bjelovartól nyugatra, Čazmától pedig északra. 
111 Topolovac (Horvátország) Kaproncától délnyugatra. 
112 Szentpéter (1548-ban ,,chertiveth Zeiillipether", ma Sveti Petar Črstec) (//o/7W/o/:s'2-««)Topolovactól délnyugatra. 

1548: ÖStA HHStA UA Fasc. 55. 1548. fol. 159 
113 Varaždinske Toplice (Horvátország) Varasdtól (Varaždin) délkeletre, Kaproncától pedig nyugatra. 
114 Remetinec (Horvátország) Varasdtól délre. 
115 Gradée (Horvátország) Vrbovectől északkeletre, Kőröstől pedig délre. 
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[71] CoPreinicz116 

Daselbst w e r d e n vnderhal ten teutsche khnech t 81 , teutsche gerüste Pferdt 100, hußarn 100, haramia 
160, darauf lauft ein Monat in allem 2941 f. 

[153] Dernia117 

Zw dernia w e r d e n vnderhal ten teutsche khnech t 11 vnd 40 haramia, darauflauft ein Monat in allem 
200 f. 

[154] Nouigrad118 

Sein daselbst 50 haramia, lauft ein Monat Sij 164 f. 30 k. 

[72] S. Georgen Schloß119 

Daselbst w e i d e n gehal ten 34 teutsche khnech t vnd haramia 135, lauft ein Monat darauf 786 f. 30 k. 

[155] Lubregs120 

Daselbst w e r d e n 50 haramia gehal ten, lauft ein Monat darauf 164 f, 30 k. 

[67] Iwanitsch121 

Werden daselbst 65 teutsche khnecht , 50 hußarn , 150 haramia gehalten, darauf lauft in allem ein 
Monat 1224 f. 30 k. 

[69] Heiligen Creucz122 

Daselbst w e r d e n vnderhal ten 50 haramia, lauft ein Monat darauf l64 f. 30 k. 

[66] Waraßdin123 

Im Schloß daselbst w e d e n gehal ten 27 teutsche khnech t vnd 15 haramia, lauft darauf ein 
Monat 251 f. 

[156] Weitschawar12/i 

Würdet daselbst vnderhal ten ein teutsch fendl von 105 Personen, Mer 150 hußarn vnd haramia 100, 
Lauft darauf ein Monat in allem I668 f. 

116 Kapronca (ma Koptivnica) (Horvátország) a Koprivnička patak bal partján, Varasdtól (Varaždin) délkeletre. 
117 Dernye (ma Dinje) (Horvátország) a Drávába torkolló Gliboki patak jobb partján, Kaproncától északkeletre. 
118 Novigrad (Novigrad-Podravski) (Horvátország) Kaproncától délkeletre. 
119 Szentgyörgyvár (ma Durdavec) (Horvátország) Kaproncától délkeletre. 
120 Ludberg (Horvátország) Várasd és Kapronca között a Bednja patak bal pattján. 
121 Ivaničgrad (Ivanič) (Horvátország) Sziszektől (Sisak) északra a Lonja bal partján, 
122 Szentkereszt, (Sveti Križ, Križ) (Horvátország) Ivaniégradtól délkeletre. 
123 Várasd (Varaždin) (Horvátország) a Dráva (Dráva) jobb partján. 
124 Ma Bajcsa (Zala megye) Nagykanizsától délnyugatra Murakeresztúr irányában. Bajcsavár palánkja 1578-ban 

Zrínyi Györggyel együttműködésben a stájer rendek költségén épült fel elsősorban a Muraköz védelmére, mely a Zrínyi 
testvérek, György és Miklós 1577. évi meghatározása szerint ,,dises landts Steier vorburgkli" volt. Mivel őrségét és 
fenntartásának költségeit a belső-ausztriai rendek fizették, szervezetileg - jóllehet a Kanizsa környéki mocsárvidék déli 
részén, Kanizsától pusztán 10 kilométerre feküdt: ,,Praesidium Baicha vocatum, ad aquas palustres Canisianas 
extrictum" (ÖStA HKA Fam-Akt. B-P. 318.) - 1578--1579-ben Zrínyi György kapitánysága idején Keresztúrral és még 
néhány kisebb őrhellyel együtt külön kis végvidéki körzetet (kapitányságot) (,,lractus von der Muer an bis geeii 
Canisa", illetve „ Weilschaivarisc/ie" Grenze) alkotott a vend, pontosabban a vend-bajcsavári főkapitányságon (,Wind-
vnd Weitschuwürisclie Grüllícze") belül. Később a vár a homokos, szilárd alapnak nem alkalmas, talaj miatt süllyedni 
kezdett („Castellum Baijcha in co quo si/um est lóca, PROPTER SOLUM AREXOSUM [kiemelés tőlem P. G], siquidem 
nulla bono fundamento nitiur"- MOL P 1313 Memor. No. 634.), és ezért szerepét különösen 1589-től kezdve Keresztúr 
vette át. Forrásunk szerint azonban 1582-ben még jóval jelentősebb Keresztúrnál, hiszen őrségének létszáma csaknem 
hatszorosa a Mura közelében fekvő várénak. Minderre különös részletességgel Roth, 1970. 151-214. o, -
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[157] Kerestur125 

Sein daselbst haramis 60 vnd darauf ein Monat 192 f. 30 k. 

[159] Vitschahaza126 

Werden daselbst vnderhalten 20 haramia vnnd lauft ein Monat auff Sij 66 f. 

Summa Summarum thuet ein Monat 11 985 f. 
Ein gancz Jar 143 820 f. [fol.362.] 

Crabatische Gränicz 

Auf des Obristen127 statt, deßen stats Personen, kundschafft- vnd Scartgelt128 vnd andere vortl ein 
Monat in allem 892 f, 

Extraordinari Kriegs 
volckh.129 

Schüczen Pferdt werden gehalten 300, hußarische Pfredt 400, Mer 100 Schüczen- vnd Zwölf teutsche 
khnecht, darauff lauft ein Monat mit allen vortl 6206 f. 

[14] Zeng130 

Da werden gehalten 100 fuß khnecht vnd im Schloß 20 Teutsche khnecht, lauft mit des haubtmans 
bsoldung vnd allen vbersölden ein darauf 695 f. 

[159] Waag131 

Sei.-, daselbst 10 Teutsche khnecht vnd 6 haramia, darauflauft mit Irem beuelchs Man ein Monat 92 f. 

[13] Ledenicz132 

Wirdet von Zeng auß versehen. 

[16] Werlag133 

Werden daselbst gehalten 10 haramia, darauflauft ein Monat 45 f. 

125 Murakeresztúr (Zala megye) Nagykanizsától délnyugatra Légrád (Legrad) felé. 
126 Fityeháza (Zala megye) Murakeresztúrtól északkeletre Nagykanizsa irányában Bajcsa felé. Őrháza (Wachthaus) 

Zrínyi György és Andreas Kielman sürgetésére 1578-at követően épült fel a Bajcsavár és Keresztúr közötti terület 
védelmének ellenőrzésére és a Kanizsa-patakon átkelőül szolgáló régi, elhagyott malomgát biztosítására. 1580-ban 20 
haramia őrzi ,,mit den Windisclien befelclisman". A törökök 1588-ban felgyújtották. Lopásit, 1884 103 o., LXVIII. sz. 
irat.; ÖStA KA HKR Akten Exp. 1579. jún. No. 2.j Takáts, 1915-1917. II. k. 64. o., 3. jegyzet, 68. o. és Roth, 1970. 204. o. 

127 1581-1589 Jobst Josef Graf von Thurn a horvát végvidék főkapitánya. Zii'koi'ic, 1976. 48. o. 
128 Az őrtálló vagy strázsaházakban (Skartliausotíoan) katonáskodók számára szolgálatukért fizetett pénzösszeg, 

melyet magyarra vártajxii íznek érdemes fordítanunk. V.o. az 1576 évi jegyzék 61. jegyzetével. 
129 Szinte bizonyos, hogy ez, a több mint nyolcszáz főből álló haderő biztosította az újonnan épült károlyvárosi 

erődítmény (Karlstadt, Karlovac, Horvátország) védelmét. Károlyváros építéséről és ellátásáról személyesen maga a 
névadó főherceg gondoskodott. Feltételezhető, hogy ezért nem szerepel a végvár neve, pusztán a védelmére rendelt és 
uralkodói zsoldéit szolgáló katonaság jegyzékünkben. 

130 Senj (Segnia, Zengg) (Horvátország) Rijekától (Fiume) délre a Kik sziget déli végével szembeni tengerparton 
131 Karlobag (Horvátország) Zenggtől délre Dalmáciában. 
132 Ledenice (Horvátország) Rijeka és Zengg között, az utóbbihoz közelebb. 
133 Brlog (Horvátország) Brinjétől délre Otočac irányában. 
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[15] Prindl134 

Sein daselbst 50 haramia, lauft darauf sambt dem hauptman in allen ein Monat 197 f. 

[17] Ottoschäcz135 

Auf 80 haramia lauft, so daselbst gehalten werden, ein Monat mit allen vbersolden 139 f. 

[22] Ogulin136 

Sein daselbst 30 haramia, lauft auf Sij sambt des haubtmans vnd Weijda bsoldung ein Monat 155 f. 

[23] Modrusch137 

Auf 20 haramia laufe in Monat daselbst 80 f. [fol.363.1 

[160] Sweticza138 

Daselbst sein 12 haramia, lauft darauf ein Monat in allem 52 f. 

[45] Wihitsch139 

Daselbst sein 200 teutsche khnecht, hußarische Pferdt 50, 100 haramia, lauft sambt der haubtmans 
bsoldung vnd allen vbersolden darauf ein Monat 2186 f. 

[43] Röpitsch140 

Wirdet von Wihitsch auß mit teutschen khnechten versehen. 

[46] Isatschicz141 

Daselbst werden gehalten 50 haramia, lauft in allem darauf ein Monat 192 f. 

[24] Schlun142 

Daselbst sein 12 teutsche khnecht vnd 100 hußgockhen,143 darauf lauft sambt allen vbersolden ein 
Monat 543 f. 

[25] Zettin144 

Daselbst werden gehalten 20 hußgockhen, lauft darauf ein Monat 80 f. 

134 Brinje (Horvátország) Zenggtől keletre mintegy harminc kilométerre. 
135 Otočac (Horvátország) a Krka patak egyik kanyarulatában. 
136 Ogulin (Horvátország) a Dobra patak mentén, a Kulpa (ma Kupa) folyótól délre. 
137 Modruš (Horvátország) Ogulintól délre. 
138 Svetica (Horvátország) Ogulintól délkeletre, Modruštól viszont északra. 
139 Bihács (Bihaé) (Bosznia-Hercegovina) az Una folyó jobb partján. 
140 Ripač (Bosznia-Hercegovina) Bihácstól délkeletre az Una folyó jobb partján. Ripač a hosszú ideig kulcsszerepet 

játszó Bihács elővára volt. 
141 Izačič (Bosznia-Hercegovina) Bihácstól Drežnik Grad felé északnyugatra. 
142 Slunj (Horvátország) a Korana bal partján Drežnik Gradtól északra, Ogulintól pedig délkeletre. 
143 Az uszkókok (a szó jelentése menekült, szökevény) a XVI. század első felétől kezdve a török hódítás 

következtében menekültek el eredeti lakóhelyükről elsősorban a kialakulóban levő horvát és vend végvidék, valamint 
Dalmácia teiületére. A haramiákhoz és a martalócokhoz hasonlóan egy-egy végvár őrségébe osztva az uszkókok is részt 
vettek a török elleni küzdelemben. 1582. évi jegyzékünk például Slunj, Cetin és Jesenica váraiban említ uszkókokat. Az 
uszkókoknak délszláv, olasz és német nyelven igen jelentős irodalma van (például önálló kötetek születtek a zenggi, a 
szlavóniai uszkókokról, illetve Velencével való kapcsolataikról), sőt a témában már számos vaskos oklevéltár is 
napvilágot látott. Mindezekről jól tájékozódhatunk Jakob Arnstadt disszertációjának bibliográfiájából. Arnstadt, 1969. 
381-484. o. 

144 Cetingrad (Cetin) (Horvátország) Slunj és Veliká Kladuša közt, az utóbbi közelében. 
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[21] Tersacz145 

Werden da gehalten 50 haramia vnnd lauft in allem darauf 192 f. 

[20] Drößnickh146 

Sein daselbst auch 50 haramia vnnd lauft auf Sij Monatlich 192 f, 

[18] Tabär147 

Sein daselbst 50 haramia, lauft darauf sambt deß haubtmans bsoldung ein Monat 177 f. 

[191 Jeßenicz148 

Da sein 50 haramia vnd 100 hußgockhen, lauft darauf sambt den Prouision gelt auf die MusullenU9 

600 f. 

[32] VnderCladusch150 

Sein daselbst 50 haramia, lauft ein Monat darauf 192 f. (fol.364.] 

[l6l] Schmerkowitsch151 

Hat 50 haramia, lauft ein Monat darauf 192 f. 

[55] Blaglaiskhij Thurn152 

Daselbst sein 30 haramia, br ingen in allem ein Monat 127 f. 

145 Tržac (Bosznia-Hercegovina) Bihácstól északra, Cazintól pedig nyugatra a Koranába torkolló egyik kis patak 
mentén. 

146 Drežnik Grad (Drežnik) (Horvátország) ]eserúca és Bihács között félúton, a Korana bal partján 
147 Dabar (Horvátország) Br\ogtó\ keletre. 
148 Jesenica (ma Lička Jesenica (Jesenica)) (Horvátország) Brinjétől keletre, Bihácstól északnyugatra. 
149 A 'Musullen' szó megfejtésére kétféle megoldás képzelhető el: 1. 'Musullen' - mazulok. A mázul török szó; 

jelentése: egy másik tisztség megüresedéséig várakozó listára bocsátott személy. (Takáts Sándor a mazulokat helytelenül 
külön népcsoportnak tartja!) A mázul fogalma bizonyosan a török hadszervezetből került át és honosodott meg - eddig 
még ismeretlen, hogy pontosan mikor - a déli végeken katonáskodó gyalogos haramiák és uszkókok körében. A 'die 
Musellen'-ként jelölt személyek jegyzékünk szerint külön ellátmánypénzben (Provisiongeld) részesültek. A hónát és 
tengermelléki végeken egy 1657-ben készült kimutatás szerint már 12 mázul vajdaság volt. Egy mázul vajda 24 forintot, 
egy zászlótartó pedig 12-t kapott havi zsoldul. (Takáls, 1908. 144. o.) 2. 'Musellen' » müszellemek Török szó, jelentése: 
adófizetés alól felmentett. A török defterek gyakran müszellemeknek neveznek olyan személyeket, akik bizonyos 
adóterhek alól különleges szolgálataikért (például katonáskodásért) felmentésben részesültek Elképzelhető és 
valószínűsíthető, hogy az oszmán-délszláv akkulturációs folyamat részeként a déli végeken ez a fogalom is 
meghonosodott a Habsburg uralkodó zsoldján szolgáló szláv katonaság körében. A kérdés végleges megválaszolása 
további kutatásokat igényel. Fodor Pál szíves szóbeli közlése, melyet ezúton is tisztelettel köszönök. 

150 Mala Kladuša (Bosznia-Hercegovina) Veliká Kladušától délre. 
151 Az egykori Smrčkovič (Horvátország) Slunj és Blagaj között, a Glina folyó forrásvidéke közelében, miként azt 

Radoslau Lopaštč egy 1577. évi jelentés alapján megállapította („niedj Slunjom i Blagajem blizu izvora Gline" Lopásié, 
1887. 40. o ) . Jóllehet Zágráb megye 1980-ban megjelent helységnévtára Vivodina kötnyékére feltételezi, egy 1574-ben 
végzett egyházbejárás (visilalio) egyértelműen igazolja Lopásié lokalizációjának helyességét. Eszerint ugyanis Smrčkovič 
vára többek közt Krstinja, Budački és Klokoč falvak, illene várak közelében feküdt. A várban egyébiránt két vajda 
vezetése alatt már 1579-ben is 50 haramia szolgált. Heller, 1980/2. 122. és 191. o.; Tkalčié, 1884. 129. o.; Lopásié, 1884. 
79. o.,XLIII. sz. irat. 

152 Blagaj (Horvátország) a Korana jobb partján Slunjtól északra, Cetintői pedig nyugatra. Nem téveszendő össze a 
Blagay család másik azonos ne\ij várával, mely Bosznia-Hercegovinában a Sana folyó jobb partján Bosanski Novitól 
keletre feküdt, és a XVI. század első felében került török kézre. V. ö. a helyes lokalizációra Roth, 1969. 207. o., 4. jegyzet 
és 238-239. o. 
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[162] Wudatschij133 

Sein daselbst 50 haramia, darauflauft ein Monat 192 f. 

[163] Petronagra154 

Ebnespais155 50 haramia 192 f. 

[35] Hreßno156 

Hat auch 50 haramia, tut1' ein Monat 192 f. 

[59] Hrastowicz158 

Daselbst sein 40 Teutsche khnecht vnd 100 haramia, darauf lauft monatlich mit allen 
vbersölden 676 f. 

[63] Mittergrädäcz159 

Hat 50 haramia, bringt ein Monat 192 f. 

[10] Laibach160 

Sein daselbst 12 teutsch khnecht, lauft auf sij in allem 64 f. 

[11] S.Veit am Pflaumb161 

Daselbst sein 10 Teutsche khnecht, laufft auf sij Monatlich 50 f. 
Vnd auf dopplhäggen schüczen Zu vbersold 35 f. 
S u m m a ein Monat auf S. Veit am Pflaumb 85 f. 

Auf ein Zeugmaister,162 deßen Leuttinandt, Zeugwart vnd alle andere Artollorei Personen dieser 
baider gräniczen Monatlich 2460 f. [fol.365.] 

S u m m a S u m m a r u m auff diese Crabatische Granicz ein Monat 17 270 f. 
Vndeinjar207 240f. 

153 Budački (Horvátország) Slunjtól északra Karlovac (Károlyváros, Karlstadt) irányában a Korana folyótól keletre. 
154 Petrova gora = Petrovac (Horvátország) Budačkitól keletre, Hresnótól pedig északra. 1579-ben az uralkodó 

ugyancsak 50 haramiát tartott a várban. Lopásié, 1884. 79. o., XLIII. sz. irat. 
155 sic! ebenfalls helyett. 
156 Hresno (Horválország) Kristinjától délkeletre. 
157 A tut szó a korabeli gyakorlatnak megfelelően kér áthúzott t betűvel rövidítve. 
158 Hrastovica (Horvátország) Petrinjától délre, a Petrinjčica patak bal partján. 
159 Srednji Gradac (Horvátország) Petrinjától északnyugatra, a Kulpa (ma Kupa) bal partján. 
160 Ljubljana (régi nevén Laibach) Szlovénia fővárosa az egykori Krajnában a Száva (Sava) folyótól délre, az abba 

torkolló Ljubljanica folyócska mentén. 
lói Rijeka (Fiume) (Horvátország) az Adriai-tenger partján. 
I62 Christoph von Teuffenbach, aki 1580-tól kezdődően 1585-ig viselte a grazi Belső-Ausztriai Haditanácsnak 

alárendelt végvidékek Obrister Zeugmeister-i tisztségét. {'Ihiel, 1914. I69. o.) A magyarországi és délvidéki védelmi 
rendszer kettéosztása után ugyanis a hónát és vend végvidék hadianyagellátásának irányítását bizonyos korábbi 
előzmények (Michael Rindsmaul már 1565-től fogva Károly főherceg főhadszertárnoka volt) után immáron véglegesen 
kivonták a bécsi főhadiszertárnok hatásköréből, és a déli végeket felügyelő Obrister Zeugmeisterre bízták. Mindez 
kiválóan tükröződik Andreas Kielman 1584. január 1-én Bécsben kiállított utasításából, miszerint az egykori komáromi és 
kanizsai főkapitány ettől kezdve ,,Obrister Zeugmaister aller' vnnserer Khünigreich, Fürsstenthumb vnnd lande 
(Außgenuhmen der Craba- vnnd Windischen Gräniczen, uvlclie der Zeil, dem Durclileüclttigen Carbi, 
Erczhcrczoggen Zu Österreich, vnnscrm freundllichon geliebten Vettern vnnd Fürssten von vnns vndeigeben, vnnd sein 
L. Iren aignen Obsrissten Zeugmeiter aida liallen)"-ként szolgált. ÖStA KAHKR KIA V. 3. 
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Mehr auf das Baanisch kriegsvolckh 250 Pferdt, 250 haramia lauft Monatlich 
2460 f. 

Vndeinjar29 526f. 

Summarum geet Monatlich auf die Oberhungiisch Granicz 30 868 f. 1 k. 3 d., tut ein Jar 370 416 f. 21 

Auf die Pergstotterisch Granicz ein Monat 23 882 f. 38 k. 3 d., ein Jar 286 591 f. 45 k. 
Auf die granicz Zwischen der Thonaw vnd Platsee 17 000 f. 22 k. 2 d., ein Jar 204 004 f. 30 k. 
Auf die Canisische granicz 14 724 f. 30 k., tut ein Jar 176 694 f.- k. 
Windische granicz 11 985 f.- k., tut ein Jar 143 820 f.- k. 
Crabatische granicz 17 270 f.- k., tut ein Jar 207 240 f.- k. 
Banischkriegsvolckh 2460 f. 30 k., tut ein Jar 29 526 f.- k. [fol.366] 

Summa Summarum geet auf alle gräniczen ein Monat 118 191 f. 3 k. 
Ein Jar 1 418 292 f. 36 k. (fol.367j 
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Schw. Collectio Schwartzenbachiana 

Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár Győri Levéltára, Győr 

Győri Káptalan Hiteleshelyi Levéltára (GyKHL) 

Felvallási jkv. Felvallási jegyzőkönyv (Protocollum authenticum) 
Libri Test. Libri Testamentorum 

Győr város Levéltára (GyL) 

Tanácsülési jkv. Tanácsülési jegyzőkönyv 

Magyar Országos Levéltár, Budapest (MOL.) 

E szekció: Kincstári levéltárak 
Magyar Kamara Archívuma 

E 142 Acta publica 
E 144 Történelmi emlékek 
E 156 U. et C. Urbaria et Conscriptiones 
E 172 Archívum famíliáé Dobó 
E 196 Archívum familiae Thurzó 
E 211 Lymbus 
E 554 Városi és kamarai iratok 

Szepesi Kamarai Levéltár, A Szepesi Kamara regisztratúrája 

E 254 Repraesentationes, informationes et instantiae 

P szekció: Családi levéltárak 

P 108 Esterházy család hercegi ágának levéltára, Repositoriumok (Rep.) 
P 123 Esterházy család hercegi ágának levéltára, Esterházy Miklós nádor 
P 125 Esterházy család hercegi ágának levéltára, Esterházy Pál nádor 
P 485 Majthényi család 
P 707 Zichy család levéltára 
P1313Memor. A herceg Batthyány család levéltára, A Batthyány család törzsiévé'tára, 

Memorabilia 
P 1314 A herceg Batthyány család levéltára, Missiles 
P 1341 A herceg Batthyány család levéltára, Az Illésházy család iratai 

R szekció: Az 1526 utáni gyűjtemény 

R 319 Kisebb családi fondtöredékek 
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Országos Széchényi Könytár, Budapest (OSzK) 

Kézirattár (Kt.) 
Térképtár 

Österreichisches Staatsarhiv, Wien (ÖStA) 

Hans-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA) 

Arch. Pálffy 
RTA 
UA 

Archiv Pálffy 
Reichstagsakten der Reichskanzlei 
Ungarische Akten (Hungarica) 

Finanz- und Hojkammerachiv 
Hofkammerarchiv (HKA) 

Fam-Akt. 
HFU 
NÖHA 

Kriegsarchiv (KA) 

AFA 

Best. 
HKRK1A 

HKR Akten 
HKR Prot. 

IHKR Akten 
IHKR Prot. 

Archiv Mesta Levoča (AML) 

Acsády, 1886. 
Acsády, 1888/1. 

Acsády, 1888/2. 

Aichelburg, 1978. 

Alpok-Adria-térkép, é.n. 
Amstadt, 1969. 

Atlas Slovenije, 1986. 

Ács, 1983. 

Familienakten 
Hoffinanz Ungarn 
Niederösterreichische Herrschaftsakten 

Alte Feldakten 

Sonderreihe des Wiener Hofkriegsrates, Bestallungen 
Sonderreihe des Wiener Hofkriegsrates, Hofkriegsrätliches Kanzleiarchiv 

Akten des Wiener Hofkriegsrates 
Protokolle des Wiener Hofkriegsrates 

Akten des innerösterreichischen Hofkriegsrates 
Protokolle des innerösterreichischen Hofkriegsrates 

Štátny Oblastný Archív, Levoča 

2. Irodalom 
Acsády Iguácz: Magyarország Budavár visszafoglalása korában. Bp., 1886. 
Acsádv Ignác: Magyarország pénzügyei I. Ferdinánd uralkodása alatt. 
1526-64. Bp., 1888. 
Acsády Ignác: Végváraink és költségeik a XVI. és XVII. században. In: 
Hadtörténelmi Közlemények I. (1888) 64-85. és 246-267. o. 
Aichelburg, Wladimir. Kriegsschiffe auf der Donau. Wien, 1978. 
Militärhistorische Schriftenreihe 37. 
Alpe-Adria. (Alpok-Adria.) 1:600 000. Wien, é. n. 
Amstadt, Jakob: Die k. k. Militärgrenze 1522-1881 (mit einer 
Gesamtbibliographie). Würzburg, 1969. Inaugural-Diss. Univ. Würzburg. 
Atlas Slovenije. 109 preglednih kart v merilu 1:50 000 in Slovenija v sliki in 
besedi. Ljubljana, 1986. 
Ács Zoltán: A kisvárdai vár XVI. századi hadi krónikája a korabeli források 
tükrében. In: Tanulmányok Kisvárda történetéből. Szerk.: Ács Zoltán. 
Kisvárda, 1983. 86-96. o. 
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Bánlaky, 1928. 

Bedy, 1933. 

Benda, 1983. 

Bidermann, 1891. 

Bogdán, 1978. 

Brockhaus, 2. k. 

CJH 

Clement, 1964. 

Csánki, 1897. 

Csergheő, 1887. 

Csorö«, 1983. 

Csóró«, 1993. 

Csucsomi, 1900. 

Dé;*«., 1993. 

Domokos, 1988. 

Ember, 1946. 

Encikl.Jjtgosl., 1958. 
Fallenbüchl, 1988. 
Fábián, 1896. 
Fényes, 1851. 

Fialová-Fiala, 1966. 
Gecsényi, 1991. 

Geőcze, 1894. 

Cero; 1975. 
Gömöry, 1885. 

A magyar és török végvárak 1576-ban. {Doberdói Bánlaky József térképe 
1928-ból.) OSzK Térképtár TM 4789. 
ßiY/y Vmcev A győri vár és várkapitányok a 16. és 17. században. In: Cydn 
SZÉW/É? 4. (1933) 147-161. o. 
Benda Kálmán: A magyarországi végvári vonal fenntartásának költségei a 
XVII. század elején. In: Magvarországi végvárak a XVI-XVII. században, 
(Taniilmányok.) Eger, 1983. 49-59. o. Studia Agriensia 3. 
Bidermann, Herm. Ign.: Steiermarks Beziehungen zum kroatisch-slavon. 
Königreich im XVI. und XVII. Jahrhunderte. In: Mittheilungen des 
Historischen Vereines für Steiermark XXXIX. (1891) 3-125. o. 
Bogdán István: Magyarországi hossz- és földmértékek a XVI. század 
végéig. Bp., 1978. A Magyar Országos Levéltár kiadványai IV. Levéltártan 
és történeti forrástudományok 3. 
Brockhaus Enzyklopädie in vierundzwanzig Bänden. 19-, völlig neu 
bearbeitete Auflage. 2. Bd. APU-BEC. Mannheim, 1987. 
Magyar törvénytár. (Corpus Juris Hungarici.) 1526-1608. évi 
törvényczikkek. Magyarázó jegyzetekkel kíséri Márkus Dezső. Bp., 1899. 
Clement, Alfred: Handbuch der Feld- und Militärpost in Österreich. Graz, 
1964. 
Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. 
III. k. Bp., 1897. 
Csergheő Csorna: Négy felsővidéki sírkő a XVI. századból. In: 
Archaeologiai ÉrtesítőVLl. (1887) 332-342. o. 
Csorba Csaba: A magyarországi végvárak adattára. In: Magvarországi 
végvárak a XVI-XVII. században. (Tanulmányok.) Eger, 1983. 39-47. o. 
Studia Agrensia 3. 
Csorba Csaba: A végvári rendszer néhány kérdése Északkelet-
Magyarországon. In: Végvárak és régiók a XVI-XVII. században. Eger, 
1993. 193-209. o. Studia Agrensia 14. 
Csucsomi [Maurer Arthur]:, A csíkszentkirályi és krasznahorkai gróf 
Andrássy nemzetség történetére vonatkozó adatok gyűjteménye. A betléri 
könyvtár részére. Rozsnyó, 1900. 
Dénes József: Horvátország és Szlavónia várai a 16-17. században. In: 
Végvárak és régiók a XVI-XVII. században. Eger, 211-234. o. Studia 
Agriensia 14. 
Domokos György: Kanizsa 1588. évi, Szatmár 1600 körül készült 
inventáriuma. In: HadtörténelmiKözletnényekXXXV/5- (1988) 546-551. o. 
Ember Győző: Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a török 
kiűzéséig. Bp., 1946. A Magyar Országos Levéltár kiadványai III. Hatóság-
és hivataltörténet 1. 
Enciklopedija Jugoslavije. 3. Dip-Hiđ. Zagreb, 1958. 
Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főméltóságai. Bp., 1988. 
Fábián János: Az esztergomi érsekség új vára 1545-1580. Esztergom, 1896. 
Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, mellyben minden város, 
falu és puszta betűrendben körülményesen leiratik. I-IV. k. Pest, 1851. (Az 
1851. évi kiadás reprintje két kötetben 1984-ből.) 
Fialová, Hilda-Fiala, Andrej: Hrady na Slovensku. Bratislava, 1966. 
Gecsényi Lajos: A 16-17. századi magyarországi városfejlődés kérdéséhez. 
(Az erődváros megjelenése) In: Különlenyomat. Unger Mátyás 
Emlékkönyv. Bp., 1991. 145-158. o. 
Geőcze István: Hadi tanácskozások az 1577-ik évben. In: Hadtörténelmi 
KözleményekWl. (1894) 502-537. és 647-673. o. 
GerőLászló: Várépítészetünk. Bp., 1975. 
Gömöry, Gustav von: Türkennoth und das Grenzwesen in Ungarn und 
Croatien während sieben „Friedensjahren" von 1575 bis 1582. Nach 
Quellen des k. k. Kriegs-Archivs. In: Mittheilungen des k. k. Kriegs-Archivs 
1885.155-178. o. 
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Hain, 1988. 

Halász-Várady, 1927. 

Hamann, 1990. 
III. kat./elm. 
Heischmann, 1925. 

Heller, 1980/1-2. 

Herold, 1970. 

Himmel-Agisburg, 1Ç>85. 

Holub, 1933. 

Hóman-Szekffi, 1936. 
////ter, 1893. 

Huszár, 1975. 

///amc, 1962-1963. 

Imenik mesta, I960. 

/. /?., 1894. 

/s/á»/ ansik., 

Iványi, 1942. 

Jankovics, 1981. 

JedUcska, 1897. 

Jugoszlávia autótérképe, 
1991. 
A'<ár#v, 1905. 

Kecskés, 1984. 
Kelenik. 1991/1. 

Kelenik, 1991/2. 

Szepességi avagy lőcsei krónika és évkönyv a kedves utókor számára. 
Összeállította //«m Gáspár. Szerk., jegyzetekkel elátta és az utószót írta 
Véber Károly. Bp., 1988. Magyar Hírmondó sorozat. 
A magyar szent korona országainak helységnévtára. Szerk.: Halász Lajos és 
Váradv Károly. II rész. Elszakított Magyarország. 1927. évi kiadás. Bp., 
1927. " 
Habsburg lexikon. Szerk.: Brigitte Hamann. Bp., 1990. 
AIII. katonai felmérés térképei az 1880-as évekből. 05zK Térképtár. 
Heischmann, Eugen: Die Anfänge des stehenden Heeres in Österreich. 
Wien, 1925. Deutsche Kultur. Historische Reihe III. Bd. 
Heller, Georg. Comitatus Zagrabiensis A-L., Comitatus Zagrabiensis M-Z. 
München, 1980. Veröffentlichungen des Finnisch-Ungrischen Seminars an 
der Universität München. Serie A. Die historischen Ortsnamen von Ungarn. 
Bd. 11/1-2. 
Herold, Hannelore: Die Hauptprobleme der Landtagshandlungen des 
Erzherzogstums Österreich unter der Enns zur Zeit der Regierung Kaiser 
Maximilians II. (1564-1576). Wien, 1970. Phil. Diss. 
Himmel-Agisburg, Heinrich: Feld- und Militärpost in Österreich von ihren 
Anfängen bis 1866. In: Zwei Jahrtausende Postwesen. Vom cursus 
publiais zum Satelliten. Halbturn, 14. Mai bis 27. Oktober 1985. Wien, 
1985. 297-315. o. 
Holub József: Zala megye története a középkorban. A községek története. 
Kézirat. I-III. k. Pécs, 1933. (Gépírásos kézirat a Veszprém Megyei Levéltár 
Könyvtárában.Jelezte: 3329/1-3) 
Hóman Bálint-Szekfű Gyula. Magyar történet. Térképek. Bp., 1936. 
Huber, Alfons. Studien über die finanziellen Verhältnisse Oesteneichs 
unter Ferdinand I. In: Mittheilungen des Instituts für oesterreichische 
GeschichtsforschhuugErg. Bd. IV. (1893) 181-247. o. 
Huszár Lajos: Habsburg-házi királyok pénzei. 1526-1657. Bp., 1975. 
Corpus nummorum Hungáriáé III. k. I. rész. 
Ilijauic, Mira: Varaždinska oražana i njej inventár. In: Godišnjak gradskog 
muzeja Varaždin 2-3. (1962-1963) 31-41. o. 
Imenik mesta. Pregled švih mesta, opština i srezova u Jugoslaviji sa 
post ama i teritorijalno nadležnim sudovima i javnim tužioštvima. II. 
izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd, I960. 
/. R.,: Révay Ferencz jelentése a magyarországi végvárak állapotáról 1588-
ban. In: Történelmi Tár 1894. 29-50. o. 
Islam ansiklopedisi. Islam âlemi, tarih, cografya, etnografya ve biyografya 
lugati. 7. eilt. Istanbul, 1972. 
Iványi Béla. A körmendi levéltár Memorabiliái. Körmend, 1942. Körmendi 
Füzetek 2. sz. 
Literátor-politikusok levelei Jenéi Ferenc gyűjtéséből (1566-1623). Sajtó alá 
rendezte: Jankovics József. Budapest-Szeged, 1981. Adattár XVI-XVIII. 
századi szellemi mozgalmaink történetéhez 5. 
JedUcska Pál. Adatok erdődi báró Pálffy Miklós a győri hősnek életrajza és 
korához 1552-1ÓOO. (Eredeti történeti forrásmunka.) Eger, 1897. 
Jugoszlávia autótérképe 1:850 000. Bp., 1991. 

Kárffy Ödön. Palota vár kapitányának, Thuri Benedeknek, szóló utasítás 
1567-ből. In: Történelmi TárT905. 459-460. o. 
Kecskés László: Komárom az erődök városa. Bp., 1984. 
Kelenik József: A kézi lőfegyverek jelentősége a hadügyi forradalom kibon
takozásában A császári hadsereg fegyverzetének jellege Magyarországon a 
tizenötéves háború éveiben. In: Hadtörténelmi Közlemények 104/3. (199D 
80-122. o. 
Kelenik József: A kézi lőfegyverek jelentősége a hadügyi forradalom 
kibontakozásában. A magyar egységek fegyverzete a tizenötéves háború 
időszakában. In: Hadtörténelmi Közieménvek 104/4. (1991) 3-52, o. 
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Kelenik, m. a. 

Kiss, 1984. 
Klemm, 1981. 

Koroknay, 1970. 

Krešeljakouič, 1953. 

Križanová-Pttškárová, 

Lescalopier, 1982. 

£e*er, 1986. 

Lipszky, 1808. 

ZoeW, 1899. 

Lopašič, 1884. és 1889. 

Lopašič, 1885-1887. 

£o«yï//, 1934. 

Maksay, 1959. 

Maksay, 1990. 

Mardešič-Dttgački, 1961. 

Mattmák, 1896. 

Mattmák, 1897. 

Mattmák, 1901. 

A/ÖVÉT, 1911. 

Melichár, 1884. 

Merényi, 1893. 

Moačanin, 1984. 

Kelet lik József: A kanizsai védelmi övezet és természetföldrajzi adottságai a 
XVI. század 70-es éveinek végén. Kézirat. Megjelenés alatt a Stttdia 
Agriensia sorozat következő noszvaji tanulmánykötetében. 
A7ss Gábor: Várak, várkastélyok, várhelyek Magyarországon. Bp., 1984. 
Klemm, Miroslav: Prilog istrazivanju oružja na slavonskoj granici u 16. i 17. 
stolječu. In: Godišnjakgradskog mtizeja Varaždin 6. (1981) 35-44. o. 
Koroknay Gyula: Kalló egykori vára. In: A tiagykállói járás múltja és 
jelene. Nagykálló, 1970. 55-72. o. 
Krešeljakouič, Hamdija: Stari bosanski gradovi, Separat. Naše starine Sv. I -
1953. Sarajevo, 1953. 
Križanová, Eva-Ptiškárová, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na 
Slovensku. 1990. Turistický lexikon. Bratislava, 1990. 
Pierre Lescalopier utazása Erdélybe [1574].* Közreadja Benda Kálmán és 
Tardy Lajos. h. n., 1982. Bibliotheca Historica sorozat. 
Mathias Lexers Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. 37. Auflage. 
Unveränderter Nachdruck. Stuttgart, 1986. 
Lipszky, Johannes de Szedlicsna: Repertórium locorum objectorumque in 
XII. tabulis mappae regnorum Hungáriáé, Sclavoniae, Croatiae, et 
confiniorum militarium magni item principatus Transylvaniae 
occurrentium. Buda, 1808. 
Loebl, Alfred //..- Zur Geschichte des Türkenkrieges von 1593-1606. I. 
Vorgeschichte. Prag. 1899. Prager Studien aus dem Gebiete der 
Geschichtswissenschaft. Heft VI. 
Lopašič, Radoslav: Spomenici hrvatske krajine. (Acta históriám confina 
militaris Croatici illustrancia.) Knjiga I. Od godine 1479 do l6l0. Zagreb, 
1884. és Knjiga III. Od godine 1693 do 1780 i u dodatku od g. 1531 do 
1730. Zagreb, 1889. Monumenta spectantia históriám Slavorum 
Meridionalium XV. es XX. 
Lopašič, Radoslav: Prilozi za poviest Hrvatske XVI. i XVII. vieka iz 
štajerskoga zemaljskoga archiva u Gradcu. In: Starine XVII. (1885) 151-
231. o. és XIX. (1887) 1-80. o. 
Loserth, Johann: Innerösterreich und die militärischen Maßnahmen gegen 
die Türken im 16. Jahrhundert. Studien zur Geschichte der 
Landesdefension und der Reichshilfe. Graz, 1934. Forschungen zur 
Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der Steiermark. XI. Band, Heft 1. 
Urbáriumok. XVI-XVII. század. Szerk. és a bevezető tanulmányt írta 
Maksay Ferenc. Bp., 1959. A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. 
Forráskiadványok 7. 
Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén. 1-2. k. Szerk.: Maksay 
Ferenc. Bp., 1990. 
Geografski atlas Jugosla vije. Urednici Petar Mardešic i Zvonimir Dtigački. 
Zagreb, 1961. 
Mattmák Mihály: Érsek-Újvár alapítási éve. In: Századok 30. (1896) 338-
341. o. 
Mattinak Mihály- Érsekújvár második alapítása. In: Hadtörténelmi 
KözleményekX. (1897) 102-109. o. 
Mattinak Mihály. Drégely és Palánk katonai szerepe a törökök alatt 1552-
1593. Korpona, 1901. 
Geschichte der Stadt Wien. Red.: Atiton Mayer. IV. Bd. Vom Ausgange des 
Mittelalters bis zum Regierungsantritt der Kaiserin Maria Theresia, 1740. 
Wien, 1911. 
Melichár Kálmán: A magyar hadügy történelmi fejlődése, a mohácsi 
vésztől az állandó hadsereg felállításáig. (1526-1715) In: A Ludovika 
Academia Közlönyéül. (1884.) 154-184. és 524-556. o. 
Merényi Lajos: A véghelyek 1577. évi kivonatos költségvetése. In: 
Hadtörténelmi Közlemények VI. (1893) 543-545. o. 
Moačanin, Fedor. Vojna krajina do kantonskog uredenja 1787. In: Vojna 
krajina. Povijesni pregled-historiografija-rasprave. Uredio Dragittin 
Pavličevič. Zagreb, 1984. 23-56. o. 
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Möller, 1976. 

Nagy L, l-xn. k. 

Nagy, 1978. 
Nováki-Sándorfi, 1992. 

Oberleitner, I860. 

Oborili, 1991. 

Ődöngő, 1911. 

Preradovič, 1909-1911. 

Papp-Végh, 1964. 

PÁÖZv, 1994. 

Pálffy, m. a. 

Perjés, 1965. 
PJSOŇ, 1973. 
/?ŕ?ť//'c5, 1862. 

Píšete, 1949. 
/?éz, 1899. 
/?/tfť>r, 1910. 

Po///, 1969-1970. 

Schulze, 1978. 

Š/šic, 1962. 
Sörös, 1899. 

Stieve, 1895. 

S/ẑ ár, 1971. 
Szabó, 1982. 

Szaöd, 1983. 

Szakály, 1981. 

Möller, Hans-Michael: Das Regiment der Landsknechte. Untersuchungen 
zu Verfassung, Recht und Selbstverständnis in deutschen Söldnerheeren 
des 16. Jahrhunderts. Wiesbaden, 1976. Frankfurter historische 
Abhandlungen 12. 
Nagv Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi 
táblákkal. I-XII. k. Pest, 1857-1868. 
Nagv László: A végvári dicsőség nyomában. Bp., 1978. 
Nováki Gyula-Sándorfi György. A történeti Borsod megye várai (az 
őskortól a kuruc korig). Bp.-Miskolc, 1992. 
Oberleitner, Karl: Österreichs Finanzen und Kriegswesen unter Ferdinand 
I. vom Jahre 1522 bis 1564. In: Archiv für Kunde österreichischer 
GeschichtsquellenXm (I860) 1-231. o. 
Oborili Teréz: Várkapitányi és officiálisi utasítások a 16. századi 
Érsekújvárból. In: Unger Mátyás Emlékkönyv. Emlékkönyv Unger Mátyás 
negyedszázados egyetemi történésztanári működése emlékére, és 
születésének hetvenedik évfordulója alkalmából. Szerk.: E. Kovács Péter-
Kalmár János-V. Molnár László. Bp., 1991. 99-108. o. 
Ődöngő Ábel [Takáts Sándor]: Góré, csárdák és skárt. In: Magyar Nyelv VII. 
(1911)265-266. o. 
Preradovič, ZXusan] v.: Die Armierung und Bestückung der kroatischen 
Festungen im Jahre 1577. In: Zeitschrift für historische Waffenkunde 5. 
(1909-1911)8-11.0. 
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