
Miskey István, Veszprém várának főkapitánya 

Máshelyütt már szólottunk a XVII. századi hazai vég
várrendszer e jeles parancsnokáról; családjának a közép
kor folyamán Solt megyei nagybirtokosságból a török 
idők bekövetkeztével Győrben történt megtelepedéséről, 
győrszentmártoni, győri kapitányságairól.1 Ezúttal Veszp
rém várával és a környező tájjal összefüggő adataiból 
igyekeztünk Miskey István feledésbe merült emlékét fel
idézni, kitérve valamelyest élete e főidőszakával meglehe
tősen összefüggött nógrádi főkapitányságára is. 

Bár a Miskey család Solt megyei eredete, ottani jószá
gai közelebbről ismertek, sajátos módon Veszprém me
gyében 1346-ban Miskey Antalról hallunk, aki a Padrag 
birtokáért folyó perben döntőbíráskodott.2 1361-ben 
valószínűen az ő fiát Miklóst említik, 1364-ben pedig 
ugyancsak Antal fia Gergely vagyoni pere folyt a győri 
káptalan előtt egy Miske nevű helység birtokáért.3 1449-
ben (IX. hó 11.) Miskey Deák Mihály Veszprém megyei 
alispán hivatalbeli eljárásáról kapunk hírt. 1488-ban pe
dig a vásárhelyi járás (Somlóvásárhely) szolgabírája Mis
key György, aki ugyancsak birtokos az említettMiskén.4 

Hogy a középkori Veszprém megyében két évszázadon 
át is követhető Miskeyek és a Solt megyei hasonnevű 
törzscsalád között kapcsolatok állottak fenn, mutatja, 
hogy a Duna—Tisza közéről Győrbe áttelepült solti 
Miskeyek közül itt elsőízben (1587-től) János ismert,5 

akit 1623-ban is Győrben találunk fiával, Istvánnal. Ők 
ebben az évben együtt adták zálogba a Veszprém megyei 
Miskét. Sajátos módon Miskey Jánoséknak Solt és Veszp
rém megyében egyaránt volt egy-egy Miske helynévhez 
kapcsolódó jószáguk.6 Ez a más vonatkozásokban is 
megfigyelhető sajátosság is az ősfoglaló nemzetségi bir
tokok korai időktől fogva fennállott megosztottságára 
mutat; eszerint a Miskeyek távoli országrészeken volt 
jószágai is erre a jellegzetes birtoklásmódra utalnak. 
Ennek a Miskey Jánosnak leszármazója, valószínűleg 
unokája volt Miskey István, akinek élete pályája már 
Győrből indult el. Első felesége szántói és széplaki Botka 
Katalin volt, akinek családja megyénkkel ugyancsak kap
csolatokba került ; egyik fivére, B. János 1605-ben a pápai 
végvárban szolgált lovasvitézként, de itt élt B. Zsigmond 
is. A Botkák jellemzően mutatják a végvárakban élt, ott 
tisztségviselt családok összefonódásait. Miskeyné Botka 
Katalin első férjének rokonságából Bornemissza János 
Palota várának főkapitánya volt, aki, hogy bizonyos 
Csáki Mihály nevű vitézét török rabságból kiválthassa, 
több dunántúli faluját, portáját adta zálogba nővérének. 
Ebből az ügyletből Miskey Istvánné azonban utóbb vitát 
támasztott. 

Miskey Istvánnak Győr, Solt, Veszprém megyék mel
lett Tolnában is voltak javai. Második házasságát 1608-
ban kötötte a horvátországi Tininbői való radatinai Boj-
nichich Katalinnal. 1627-ben már Veszprém vára öt alka-
pitányának egyike Miskey. Ekkor résztvett a vár refor
mátus templomának építésében, amely a védősereg még 
nagyobbrészt református hitű tagjainak helyőrségi egy
háza volt.7 1628-ban is a református hit követőjeként 
hallunk Miskey Istvánról.8 Korábban említettük, hogy 
első ismert állomáshelye Győr után a szentmártoni vár 
kapitányi tiszte volt. Innen, talán megrovó jelleggel ke
rült alkapitányi helyre Veszprém végvárába, esetleg a be
folyásos Himmelreich György főapáttal volt ellenséges
kedései következtében.9 Erre mutatna az is, hogy 1628-
ban újból Szentmártonba került vissza kapitányként és 
még 1631-ben is e tisztségben találjuk. Ugyanezidőtájt 
Győrben, amely a Miskey családnak a XVI—XVIII. szá
zadok folyamán középponti települési és jószággyűjtö
gető helye volt, szembetűnően gyarapította vagyonát, ami 
arra mutat, hogy Miskey István a kornak a békeállapo
tokkal mit sem törődő, alig szünetelő török elleni portyá
zásaiban anyagi sikereket ért el.10 Hadi érdemeiért kapta 
1631 -ben Esterházy Miklós nádor kézé bői a Tolna megyei 
Görbőt (Nagygörbő, majd Ráczgörbő is), amely közel 
jelenünkig a család leányágai kezén maradt,11 rekatholi-
zálása is ebben az időszakban történt ; talán ezzel az ado
mányozással függött össze. A katholikus részre visszaté
résének ez az időpontja annál is valószínűbb, mert ez az 
éppen Pázmány által sikeresen irányított, minden lehet
séges köz-nyomást is felhasznált ellenreformáció ideje és 
nemsokkal utóbb már kifejezett igény volt az, hogy a ka
tonai vezetők katholikusok legyenek, amint ez akkortájt 
a szomszédos Pápán is bekövetkezett. 

1635-ben már a lévai vár alkapitánya (alezredesként, 
obrist lieutenant), majd főkapitánya (ezredes, obrist) 
Miskey István.121635. szeptember 6-án történt rangemel
kedése nyomán magasabb fizetését május 1-től folyósí
tották. A lévai végvár őrségének folyamatos fizetése, 
mint váraink katonaságáé általában, ugyancsak nehézsé
gekkel járt. Zsoldjuk kéthavonként 6 forint 40 dénár lett 
volna; a végvárak anyagi ügyeit vivő biztosi foglalatos
ságra alkalmas személy kijelölése azonban nem volt 
könnyű feladat, erre Miskey Istvánt is tervbevették.13 

Miskey Léváról Nógrád várába került főkapitányként. 
A Miskeyeket a nógrádi tájjal kapcsolatosan elsőízben 
1639-ben említik; ez év május hó 26-án Füleken, Pest 
megye akkori ideiglenes székhelyén tartózkodott Miskey 
János, István felmenője, és onnan intézkedett Solt megyei 
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javairól, Dusnokról, Vadkertről, Homokmégyről, Kará
csondról és több más birtokáról.14 Nagy valószínűséggel 
tételezzük fel, hogy Miskey István e János unokája volt; 
János fia, Miskey István I. ugyanis II. Mátyás alatt Győr 
várának kapitányi tisztségét töltötte be.15 1640. január 
hó 29-én biztosan Nógrádban találjuk,16 egyes adatok 
szerint azonban már 1639-ben elfoglalta tisztét.17 

A nógrádi és lévai végvárak parancsnokainak soráról ké
pünk korántsem teljes, így Miskey István főkapitány sze
mélye ezokból is joggal kelti fel érdeklődésünket. A nóg
rádi főkapitány figyelmét a török kezén maradt Vác és 
Eger közötti előretolt helyzete teljesen lekötötte.18 A vár 
alatti falvak már úgyszólván teljesen a török hatalma 
alatt állottak; a szőnyi béketárgyalások többek között 
ezen a magyar védelem számára igen előnytelen helyzeten 
igyekeztek segíteni.19 Miskey István a töröknek Gyarma
ton túl, Fülekig is felhatolt pusztításaira feleletképpen 
mélyen a Duna—Tisza közébe, a Bácskáig küldte lova
sait.20 Ezekből az évekből származnak azok az adatok is, 
amelyeket Esterházy Miklós nádor a magyar végbeliek 
anyagi, hadi ellátatlanságáról állított egybe. Az Európát 
is védelmező magyar végvári vonal gyenge voltának sötét 
képével a felsőbb hadvezetés a Régensburgban ülésezett 
birodalmi rendeket igyekezett az ismét támadóbb szelle
mű török ellen több áldozatkészségre bírni. Miskey 
István mindehhez a leghitelesebb módon szolgáltathatott 
adatokat;a nádorhoz intézett levelében a végváriak elke
seredését is feltárta, beszámolva a nógrádiaknak egy 
1642-ben, vagy röviddel azt megelőző visszaütéséről.21 

Dél felé irányult száguldozásai részint az ottani föld népé
nek a „magyar rendre való adózása" érdekében történ
tek. A nógrádi vár ellátásához a különböző jogcímeken 
odatartozott, török területen fekvő magyar faluk lakossá
gának szolgáltatásai is hozzájárultak. Közöttük Nagy
kőrös városa is Miskey István várának adózott ; főkapi
tánysága kezdetén, 1645-ben számára is küldtek egy pár 
karmazsin csizmát 2 forint 50 dénár értékben, Szent 
György napkor meg 51 forint 45 dénárt. 1647-ben a város 
Miskeynek adóként 11 arany „várta fa" pénzt, személyé
re pedig külön egy pár papucsot küldött kapcával, 1 fo
rint értékben. Miskey István a várban ebben az évben tar
totta fia lakodalmát, erre a nagykőrösiek 6 forint 40 dé
nár értékben két vágómarhát fizettek, majd Szent Márton 
napi várta fáért újabb 33 forintot küldtek. A főkapitány
nak papucsot kapcával 1 forint 60 dénár értékben három
ízben is adományoztak. A nagykőrösiek viszont palánk
nak való karót szállíthattak Nógrád környékéről fátlan 
vidékükre házaik, javaik védelmére.22 Úgy látszik, Miskey 
szívesen kimozdult törököktől szorongatott végvárából, 
bár távolléte csak súlyosbította annak egyébként is kriti
kus helyzetét; erre vonatkozóan említettük Esterházy 
Pálnak Pálfy Istvánhoz intézett róla szóló megjegyzé
seit.23 De e levelezésükből mást is idézhetünk, „ . . . pisz
káljuk az pogány ebeket, s ők bizony mindenkor megad
ják a kölcsönt is, csak tréfásan indított dolgainkért is. 
Azután 2 utat is tettek az Vácziak, s egyikben sem jártak 
haszontalanul; azt hiszem több is lészen afféle; kiről 
Miskey István is ír Keszi Istvánnak egy czédulát, ím kül
döm Nagyságodnak".24 

Miskey István a, nógrádi várból odakerülte után nem

sokkal vonult el időlegesen a harmincéves háborúba 
(1642. október hó 11-től). Még a következő évben is 
Magyarországban volt hadban. Egy nem egészen bizo
nyosra vehető adat szerint a nyugati harctérre került öt 
magyar lovasezred egyikének volt parancsnoka a svédek 
elleni küzdelemben.25 Lévai, vagy nógrádi hírét halljuk 
abból az adatból, amely szerint a pilisi apátság honti bir
tokain megállapították, „a bort most is úgy kezelik, mint 
Miskey úr idejében". Úgylátszik, mint Győrszentmárton
ban, az egyházi javadalmakra errefelé is reá tette akezét.26 

1643. szeptember 26-án a nógrádi várban végrendel
kezett. Ez előrehaladott korával, vagy talán a török vala
minő nyugtalanító készülődési hírével, de I. Rákóczi 
György mozgalmával is összefüggésben állhatott. Ebből 
a végrendeletből tudunk két házasságáról, azokból szü
letett egy fiáról és hat leányáról, akik közül mindent má
sodik házasságából való gyermekeire hagyott. Kiderült 
itt az is, hogy 1642-ben a svéd betöréskor Morvaországba 
történt vezénylése alkalmával is tett egy végrendeletet. 
Ekkor már Pozsonyban is volt háza, Győrben pedig több 
is ; itt szőlőskertekkel és három nagy tag szántóval. Hont 
megyében Geledneken is voltak többek között jószágai. 
Talán ez szállt hamarosan a pilisi apátra. Leányonként 
még 100 tallérról rendelkezett, dézsmáit, lovait, fegyvere
it, többi pénzét pedig házastársára hagyta. Első házassá
gából, Botka Katalintól származott Zsuzsanna leányáról, 
Somodi Péter nejéről —• Somodi János tihanyi kapitány 
rokona — már sokkal szűkkeblűén emlékezett meg. Az 
apa és Zsuzsanna leánya közötti kapcsolatokat ha ugyan 
nem második házassága, egy korábbi birtokügylet körüli 
nézeteltérésük megzavarhatta. Zsuzsanna férjhezmene
telekor bizonyos javakat követelt apjától; ez az ügy a 
győri káptalan előtt folyt, amelynek során a főkapitány 
ki is elégítette leányát. Az idős Miskey igen zokon vette 
elsőszülött gyermekétől, hogy az a Tolna megyei Tengöl-
döt, anyai jussát, amely úgylátszik, hozomány formájá
ban — 600 forint értékben — volt apja részére lekötve, 
Botka Ferenc rokonával elfoglaltatta és az így első fele
sége rokonságához jutott vissza. Botka Ferenc Tengöldöt 
utóbb Somodi János tihanyi várkapitánynak adta el. 

Miskey István végrendeletének szövegét a függelékben 
adjuk. 

Az aláírók mindhárman pecsétjükkel is ellátták az ira
tot, Miskey családjának kopjás lovas páncélos vitézt áb
rázoló pecsétjével ; mindvég i g ez maradt a család címere.2 7 

Elias Widemann flamand művész által a kor legjele
sebb 300 magyar politikai, katonai szereplőjéről készített 
rézmetszet egyik lapja Miskey Istvánt ábrázolja nógrádi 
kapitány korában.28 

Miskey István életpályájának kimagasló, egyben befe
jezéshez közelítő szakasza a veszprémi végvárban betöl
tött főkapitánysága. Elődje Pázmány Miklós volt, talán 
közvetlenül váltották egymást. Pázmány Miklós 1648-at 
követően, rövid pápai főkapitánysága után került a veszp
rémi vár élére. Levelezéseiből tudjuk, hogy idejutása 
nem ment könnyen; Batthyány Ádám dunántúli főkapi
tány más személyt vett tervbe, „ . . . értem, hogy ked mast 
commendalt volt azon tisztre..." írta Pázmány Batthy-
ánynak.29 Bizonyosra vehetjük, hogy ez a más Miskey 
István volt, aki eszerint közvetlenül követte volna Páz-
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mányt a főkapitányságban, sőt a főrangú Pázmány időle
ges veszprémi szereplése akadályozta a Dunántúlra tör
tént visszahelyeztében. így Pázmány Miklós legfeljebb 
1648 végétől 1651 nyaráig volt a veszprémi végvár főka
pitánya.30 

Pázmány és Miskey kapitánysága, tekintettel az egy
mást követő szoros időszakaira, összefüggött; bizonyos
ra vehetjük, hogy már Pázmány főkapitányságának fel
merültekor Miskey volt a dunántúli katonai vezetés kí
vántjelöltje, akit a nagy kardinális újdonsült főrend uno
kaöccse miatt egyelőre mellőztek; az ifjú műkedvelő fő
kapitány helyére, aki jobban érezte magát az akkori Paris 
vigalmai közepette, azonban csakhamar Miskey István 
következett. 

1651 nyarán már bizonyosan veszprémi tisztében volt 
Miskey. A Dunántúlra átkerülését bizonyára a család 
győri javai, ottani otthonuk, a „Domus Miskeyana", s a 
jórészt dunántúli megyékben fekvő jószágai miatt eszkö
zölhette ki (Görbő, Lovasberény, Újfalu — a mosoni 
Dunaág mellett, Győr, Győrszentmárton körüli birtokai, 
Koronczó, Szentmargitta, Pozsony, Tengőid stb.). Veszp
rémi főkapitány korából több missilis levele maradt; 
ezek a XVII. századi vezetőállású köznemesnek a kor 
hangnemében íródott, familiárisi hangvételű írásai,31 és 
a XVII. századi végvári élet mindennapjaiba engednek 
betekintést. Az egyik levél a veszprémi végváriaknak 
Miskey vezénylete alatt Balatonfőkajár mellett vívott 
eddig ismeretlen ütközetéről ad hírt. Az írásokat a veszp
rémi főkapitány Esterházy László pápái főkapitányhoz, 
Batthyány Ádám dunántúli főkapitányhoz és más sze
mélyekhez, leginkább főrendűekhez intézte. Ezekben a 

1. Miskey István arcképe, Elias Wiedemann flamand mester műve (Olaj
festmény, 1650.) 

1. Porträt: István Miskey. Ölgemälde aus dem Jahre 1650 vom flämischen 
Maler Elias Wiedemann. 

1. Portrait d'István Miskey, oeuvre du maître flamand Elias Wiedemann 
(huile, 1650). 

1. Портрет Иштвана Мишкеи работы фламандского мастера (портрет 
маслом, 1650). 

reábízott várnak és környező területének védelmét tár
gyalja. Megfigyelte Veszprém és a Balatontáj térségében 
a török feltűnését, mozdulatait, ezek mellett az ellenséges 
területre telepített kémhálózata segítségével annak ké
szülődéseit. Emellett a védelmi vonal és mögöttes terüle
tek közbiztonságára is felügyelt; fel kellett lépnie a „tit
kon való csatások, marha hajtogatok, a föl s alá járók" 
ellen is. A törököknek főleg csapatmozdulataikról szer
zett értesüléseit közölte a dunántúli főkapitánnyal és a 
mögöttes helyzetű pápai végvárhoz továbbította. Előre
haladott életkora dacára maga is lóra ült és mélyen török 
területre nyomulva, akár harc árán is felderítéseket haj
tott végre, mint 1652 februárjában Simontornya irányá
ban. Vállalkozásaihoz tihanyi, pápai, devecseri vitézek is 
csatlakoztak. Egy 1652 március havi levelében „cito-cito 
citissimo" jelzéssel a pápai védősereget figyelmeztette 
komolyabb török csapatmozgásról. írásában az idős em
ber féltő, előrelátó aggodalma érződik, különösen, amint 
Pápán időző részlegének visszatértét sürgeti. Felhívja a 
figyelmet a törökök magyar végvári oldalra beépült 
pribékhálózatára is. Különösen figyelemre méltó 1652. 
évi augusztusi kivonulásakor a győri főgenerális engedé
lyével békeidőben gyalog és lovassággal vegyest nyomult 
a Sió partja mentén délkelet felé és a kajári szőlők alatt 
szabályos ütközetet vívott, amelynek eredményeképpen, 
amint írta „Isten nekünk rajtok győzödelmet ada". 
A győri főkapitány egy „jó rabot" és 100 tallért kapott a 
zsákmányból. A pápaiak ebben a „próbában" is részt 
vettek Radoványi István alkapitány vezetésével. E levelet 
eredeti szövegükben a függelékben adjuk; az egyik közü
lük sajátkezűleg írott sürgős levele.32 

Ezekben az években Miskey István már idős ember 
volt; ez kezeírásából, hangneméből egyaránt érezhető. 
Nem tudjuk, hogy veszprémi főkapitánysága melyik esz
tendőben telt ki; visszavonulását 1653 és 1675 közé he
lyezzük, mert egy 1657. március 24-én kelt pribékjelen
tésben, amelyet a Keősze Gyurkó nevű török területen 
működött titkos megbízott Batthyányi Ádámhoz inté
zett, már nem említi Miskeyt Veszprémben.33 A veszpré
mi vár ekkori levelezései, iratai feltűnően hallgatnak 
Miskey Istvánról. Főkapitányságának egyes éveiben is 
ugyan inkább Veszprémi János alkapitány levelezgetett, 
— többek között Batthyány Ádám dunántúli főkapitány
nyal a vár igazgatási és hadi ügyeiben. Ez arra mutatna, 
hogy Miskey életkora miatt, vagy egészségi okokból 
ekkor már nem volt tevékeny személy.34 1659-ben már 
Jagasich Péter volt Veszprémben a kapitány.35 Miskey 
István családi hagyomány szerint 1660-ban halt meg.36 

Pest megye ekkor iratai között azonban olyan adatot is 
találunk, amely szerint 1658-ban Miskey István még min
dig Nógrád várának főkapitánya lett volna és a vármegye 
hódoltsági területen történt adóbehajtásaiban is részt vett. 
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1661-ben azonban már semmiképpen sem ő a kapitány. 
Ebből az évből panaszolta Sparzány János ottani lovas
hadnagy, hogy Nógrád várában sem fő, sem alkapitány 
nincsen.37 

Ez a Miskey István nem azonos személy azzal a későb
bi Miskey Istvánnal, aki 1702-ben végérvényesen a Pest 
megyei Tinnye és Jászfalupuszta, valamint az Esztergom 
megyei Uny földesura lett, sőt a Klarissza rend középkori 
eredetű kírvai (Nagy, Kiskerva, utóbb Máriahalom) jó
szágait is időlegesen birtokában tarthatta. Vásárhelyi 
Géza a múlt században írt idézett tanulmányában38 a két 
Miskeyt egyetlen személlyé vonta egybe; így az általa is
mertetett Miskey István katonai pályafutását még az 
1630-as években kezdte és Savoyai Jenő alatt fejezte volna 
be, mintegy 100 esztendős korában. Már Nagy Iván, aki 
jóval Vásárhelyi Géza közleményének megjelenése előtt, 
a Bach korszakban gyűjtögette Magyarország régi csa
ládjaira vonatkozó adatait, kételkedett e rendkívül hosz-
szúra nyúlott életkorban, amelynek adatait a tinnyei 
Miskey leszármazott közbirtokosoktól nyerte. Nagy Iván 
Miskey István élete fonalát ketté vágva helyesen sejtette, 
hogy ez a hosszú pályafutás két különböző személyt ta
kar, ő azonban apa-fiúi kapcsolatot teremtett közöttük.39 

A két Miskey valójában nagyapa-unoka viszonyban állott 
egymással. A veszprémi főkapitánynak fentebb idézett 
végrendelete Nógrád várából világosan felsorolja ugyanis 
egyetlen fiát és öt leányát. 

Egyéb Miskeyekről is hallunk még ebben a korban 
Veszprém megyében. Miskey Jánost (aliter Kontra) és 
fiát Mihályt a törökkorban elpusztult itt fekvő Miske 
faluval kapcsolatosan 1650-ben említették.40 Többször 
szólnak forrásaink még a XVII. század első feléből 
Miskey Pálról, aki ugyancsak a Veszprém és Győr megyei 
Miskeyek közül való volt; birtoka itt Esztergető helység-

1. 

MISKEY ISTVÁN VÉGRENDELETE 

1643. szeptember 26. 

„Attyának és fiúnak és az vigasztaló szent Lilék Istennek 
neviben az én kegyelmes uramnak az telljes Szentháromság 
egy bizoni Istennek nevében kezdem el, az én mostani rövid 
testamentum titelemet, látván az emberek nagy és szörnyő 
hirtelen kimúlásokat ez világhbul énn is nyilván tudván hal
landó voltomat, azért hogy elsőben ajánlom az én bűnös löl-
kömet és testemet az mindenható kegyelmes uramnak, az 
telljes Szentháromság egy bizony Istennek kegyelmes kézi
ben ügyen irgalmas kegyelmes nekem, szegény nyomorult 
gyarló bűnös fiának. Megh azért most az Istennek kegyelmi-
bül lölkömben testemben is éph lévén, az én szabad akara
tom szerint jó lölki ösmerettel vallom és írom, az mint ide 
alá követközik, az én mindenható kegyelmes Istenemnek 
parancsolatjábul és az közönsiges keresztény annya Szent 
Egyháznak szokot jó rendelisibül Én is a Szent házaságra ad
ván magamat, s az 1608 esztendőtül fogva mind ez ideigh az 

ben feküdt. Részére Vasváry György pápóczi prépost, 
győri kanonok még 1636-ban házat ajándékozott Győr
ben.41 

1656-ban hallunk a veszprémi várnak egy Aranyádi 
Mihály nevű török fogságba esett vitézéről, akinek kisza
badítása érdekében a végvár tisztikara ugyancsak köz
benjárt Batthyány Ádámnál. Bár Miskey István ezekben 
az években is Veszprém főkapitánya lehetett még, a ki
szabadítást kieszközlő iratokban nem szerepelt, ami 
akkor válik érthetőbbé, ha tudjuk, hogy fiának, Józsefnek 
felesége, tehát az ő menye Aranyády Ilona volt; ennek 
lehetett atyafia a szegény rab, akiért Veszprém védősere
ge annyit kérelmezett.42 

A veszprémi főkapitány fiát Józsefet — többízben 
Józsaként említve — 1646-ban a Komáromi megyei Ke-
szegfalva — a Csallóközben — részbirtokosaként emlí
tették.43 Miskey József 1663-ban a Mosón megyei Újfalu 
birtokosa is volt.44 1669-ben a család központi fészkét 
jelentő győri várban lovashadnagy, ugyanott 1677-ben 
főhadnagy. Pályafutásával, amelyet a tatai vár alkapitá-
nyaként fejezett be, jól mutatja, hogy a XVII. századi 
végvári tiszti, kapitányi családok mennyire egybefonó
dott, atyafiságos rendszert alkotva töltötték be e tisztsé
geket. Legnagyobb hírre azonban fia, a veszprémi főka
pitány unokája, II. Miskey István emelkedett, a győri 
végvár utolsó főkapitánya, Savoyai Jenő, majd Badeni 
Lajos lovassági parancsnoka, a békésebb idők beálltával 
pedig Fejér megye alispánja,45 a Tinnye—Uny—jászfalui 
közbirtokosságnak, a XIX. században az ország e legna
gyobb létszámú nemesi kollektív gazdasági szervezete 
tagjainak ősatyja. A Miskeyeknek és leányágon mintegy 
ötven itt gazdálkodott rokoncsaládjaiknak ma sokezer 
leszármazottja él szerte az országban. 

Kiss Ákos 

Istennek kegyelmibül együtt ütünk az én szerelmes és jám
bor hű házas társammal, az nemes és nemzetes Radatinay 
Boynichich Kata asszonnyal az ki én hozzám úgy igazán s 
híven viselte magát az mint illik, igaz hütüesekhez. Azért az 
jó Isten minket az felül meg írt üdők közben szerelmes édes 
kedves magzatinkall is meg áldot, ezen meg nevezet szerel
mes attyám fiával tudni illik egy fiúval kinek Miskey Jósa 
neveő és eöt lányokkal, kik közül az első lányom Judith 
(egy özvegy leánom Posonban) . . . az néhai nömös Bella 
Gáspárnak megh hagyott özvegyi árva fiával Bella Jancsival 
Posonban, második az nömes és nemzetes vitézlő Kálnay 
Ferenc vömnél híven f irnél vagyon, Krisztina, harmadik Jusz
tina, negyedik Zsuzsanna és az ötödik Borbála hajadon leá-
nink, ezek nekünk kedvünk szerint valló édes gyermekeink, 
s, egy aránt is szerettük mindeniket, amint édes Attyához és 
Annyához illik, nekem azért, az én megh nevezett jámbor és 
szerelmes házastársammal az mi ez világhi táplálásunkra van
nak, azokat az Istennek kegyelmes áldásábul és megh neve
zett jámbor házastársammal kerestök együtt, s mivel hogy én 
most mind azokra magam nevet nem adhatok, de mind azon-
által anyi most eszembe jut, a memorialys levélben föll jegy
zem, aki eszemben nem iutt, hiszem az édes Kattám s édes 

FÜGGELÉK 
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gyermekink fel találliák. Mind ezekrül, én az, mint minden
koron szóltam, írtam volt is, Morvában az hadban hitemben 
égi testamentumot, az mely most is Morvában Palásti Bene
dek uramnál tartatik, azirt csak ebbül is, minden igazság 
szerető . . . io akaró uram, s attiak fiuy, megh vethetik az 
közönséges igazságot, hogy én egy aránt szerettem az én raa-
radikimat, de nem akarom, hogy egy mással ellenkezzenek, s 
kiváltképpen az megh az Isten ez világhban, az eő Édes 
Anniokat illeti, az eő kezibül akarattia ellen se fiam, se leá-
nim, se az én vöm, akitt Isten adott, vagy ad, el ne veszítse
nek semmit. Az mikor az io Isten az édes Atyámfiának lölkit 
magának kivania az után mindenek egyaránt oszoljanak, az 
mi édes gyermekeink között szip rendesen, s igaz atyafiú 
szeretettel; erre kirem az én édes maradikimat, mert én úgy 
akarom, tudom azért én, hogy eggyiket sem haggya kárban 
az ő édes anyok. Ha penigh és mostani üdőről Isten halálo
mat tovább halasztja, azon leszek, hogy megh iltünkben úgy 
rendelünk mindeneket, hogy egyik gyermekünk sem pana
szol, de most csak így akarom, hogy mindenekbül az én édes 
attyámfia a megh ill mind attia, s mind édes annia legyen, s 
disponáljon édes attiai, s anyai mód szerint az mi édes gyer
mekeink között; azért az posoni házhoz mint kis pinzünk 
uttan s mind az új kegyelmes császár és király urunk eő Fel-
sighe Kegyelmes donációja után szip igazságunk vagyon, az 
Győri házakhoz is, szőlős kertekhez és ott 3 nagy Tagh 
szanthó földhez, s Tolna vármegyében levő Nagy Görbő 
nevő falunkhoz, s Hont vármegyiben Geledneki szép jószág
hoz, akin a rétek nélkül — száz forintom Talerül s heányul 
vagyon. Dézsmáim lovaim, Fegyverim, pinzem, ahol mi lé
szen, mind ingó és ingatlan valamely nevel nevezettnek, min
denek maradjanak az én szerelmes Házastársamnak, Radaty-
nai Boynicich Kata asszonynak tüle való édes gyermekeinken, 
az fölül meg írt mód szerint. Ezt hozza adván az nömös 
Botka Katta asszonytül maradott volt egy Zsuzsanna nevű 
leányom, de annak ebben nem lehet semmi törvény szerint 
való része, mert ő engemet Somodi Péter nevő ura ideiben 
. . . ki . . . tt az győri hadi széken, s valami praetensiója volt 
az nömös káptalan előtt, ott Győrött, ki fizettem az eő részit, 
de annak felette az ő édes anyja Botka Katta azon Tolna 
vármegyében egy Tengőid nevű falvát hat száz forintban ne
kem ainlotta volt, s bírtam is, de azt ő ott közel lakván Botka 
Ferencz uram segítségivei nem nézvén az én attyai voltomat, 
el foglalta, s hírem nélkül el is atta a Tihanyy capitány vtl. 
Somodi Jánosnak. Azért ő felesleg is kivette az ő riszit, s 
nem kereshet semmit. — Azon Kegyelmes Istennek kegyes 
oltalma s gond viselise állá aianlom az én szerelmes atyám
fiait, és szerelmes gyermekinket az én, s az lölkömet az én 
mindenható Istenemnek. Ezeknek bizonságára az magam 
kezem írását pöcsitemmel is erüsitem, reiá vettem és az itt 
Isten hivő, igasság szerető — s ió akaró uraimmal is meg 
pöcsétöltetvén s kéz írásokat is rája ütetvén, ez levélnek, 

Datum Nograd, die 26. szeptember anno 1643. 
Nógrádi főkapitány Szentmihályi János 
Miskey Istvány hertelen nógrádi plebanus és vicarius 
valló testamentoma 
az mostani üdőnek Tebery István Tolmácsi 
hertelen állapotiához lölki pásztor. 
kipest... 

u. i. azt is hozzá adván, hogy ha valamelyik gyermek a tes
tamentumhoz nem tartaná magát.. ." 

(Győri Káptalani lt. Lad. 15. Fase. 43. Nro. 1951.) 

2. 

MISKEY ISTVÁN BATTHYÁNY ÁDÁMNAK 
NÉMETŰJVÁRRA 

1651 VIII. 27. 

Illustr. Comiti Domino, Dno Adamo de Batthányi, per-
petuo domino Németuivar, Sacri romani imperii equiti... 
partium regni cisdanubianarum et confiniorum... Supremo 
Generali... etc. (Miskey István pecsétje.) 

1651. VIII. 27. (a latin bevezető után) Istentől minden jó
kat, nagy boldogul adatni kívánok, mint kegyelmes uram
nak. Nekem jó akaró kegyelmes Uram, az Nagyságod Ro-
honczi várából 18-die auguszti nekem írt levelét Szili Ger
gely uram megh adá az mellyet nagy bötsülettel és hozzám 
illendő engedelmességgel is vettem, s mégis értettem az Hor
váth Gyuritza dolgában mint informáltatott Nagyságod, a 
melyhez képest mit írjon Nagyságod, én azt parancsolat he
lyett nagy engedelmesen vett s a' tévő is akarok lennem, az 
mint az Nagyságod írása és parancsolattya tart, csak hogy 
az mi kegyelmes Urunk eő Fölsége kegyelmesen adott inst-
ructióihoz, s feös. Vice generalis uram ő Nagysága, s ő ke
gyelme eö Fölséghe nevével... szerint való parancsolatok
kal való ellenkező dolgokra tisztem s hivatalom elén nem 
léphettem, azaz Nagyságod neve alatt lévő Horváth Gyu-
ricza nevö szolga az vám háznál veszprimi püspök uram ő 
Nagysága házánál tartván szállást, az mely háznál az el 
múlt Szent Lőrinc napi vásárkor az Eö Nagysága kortsmája 
folyván, s látván az pinz jövedelmet, Horváth Gyuricza szol
gájának is megh mutatván, s megh hagyván neki, hogy abból 
az pinzből három marokkal ki vegyen, mivel most csaplár 
részeges s ha nem vehetne, úgy hát mind Tunisztrástul el 
vigye, s úgy lett, az mint parantsolta, s végtére azon pinzt 
az ki százhatvan öt forintot, készekben találtak az pénz kere
sők, és így mint afféle emberek meg fogattattanak. Ennek 
fölötte az mi kegyelmes urunk fölsége, s győri király képe 
urunk eö maga parantsolatokból, zászlóval, s dobbal az Ba
laton mellé kiküldtem vala lovast és gyalogos bizonyos szá
mút, az titkon való csatások, s marha hajtogatok ellen, ez 
akkor kész volt az Ő Fölsége szolgái ellen fegyvert fogni, és 
némelieket meg leszedezni, s leuveldesztetni, az minemű 
rossz indulatot az elmúlt Szent karácsony napján is némely 
szabad legeniek és az Nagyságod szolgái közül valók is nem 
elégh rut támadást indítottanak vala, azokat akarván öldös
ni, az kik az tolnaiakat, s szegény emberek nyomorgatáso
kat kergetik, és fogdostak, ez mellyet csak Isten tudja a . . . 
mit szállítottunk le. 

Onnan felül Kegyelmes Uram az ollyan vitézek ellen nagy 
erős parantsolatok vannak rajtam, hogy személy válogatás 
nélkül fogassam, s Geőcre küldjem, akár kik legyenek, az 
kik az Ő Fölsége végh háza körül, s földön laknak, s míg az 
tanul valókat is, az kik ezen föl, s alá járnak, s velem egyet 
nem értenek, az Ő Fölsége Parancsolattia ellen cselekszenek. 
Az mely dolgokról régen lévén szándékom, hogy Nagyságo
dat tudósítsam, tudván, hogy nem az Nagyságod engedelmi-
ből vannak az nem igyességek, Kegyelmes Uram el hidgye 
Nagyságod, hogy én is igaz jó akaró, s hű szolgája vagyok 
Nagyságodnak, s nem akarok vétenem, sőt hűen szolgálnom. 
Ezekről alázatosan kölleték Nagyságodat tudósítanom. Ez 
után mint parancsol Nagyságod, attul sem akarok idegen 
szolga lennem. Tartsa és éltesse Isten Nsogodat jó egésséges 
hosszú életben. Veszprimii 27 augusti anno 1651. 

Servitor humillimus stephani Miskei. 
S. C. Rg. mttis Praesidii Veszprimi 

supremus capitaneus 
(OL. Batthyány Lt. Miss. 31420.) 

3. 

MISKEY ISTVÁN BATTHYÁNY ÁDÁMNAK 
1652 január 27-én 

3. Az én kegyelmes uramnak az Tekintetes és Nagyságos 
vitézlő gróf Batthányi Ádám uram . . . az Dunán innenső 
. . . magyar országrésznek fő generális kapitányának és ne
kem mindenkoron jóakaró kegyelmes uramnak 

cito cito citissimo 
Nagyságodnak, mint kegyelmes uramnak ajánlom holtom 
napig való hűséges vitézi szolgálatomat, Istentől sok jó sze
rencsét is adatni kívánok mint kegyelmes uramnak etc. 

Az nagyságod Parancsolatját engedelmesen vettem, Ho-
gizy (?) András uram által én az én részemről látja Isten 
mind a valamíg az Nagyságod uram ü Nagyságod kétrend
beli parancsolatit ez elmúlt esten irkezik az melyben ü nagy-
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sága mit parancsoljon Vice kapitány Vesprimi János uram 
Nagyságodat mindenekről tudósíthassa. Az Úristen Nagysá
godat sok io . . . Veszprim die 27 január Dno 1652. 

Nagyságodnak io szüvel szolgál mig él 
Miskey István 

(OL. Batthyány Lt. Miss. 31421.) 

4. 
MISKEY ISTVÁN ESTERHÁZY LÁSZLÓNAK 

PÁPÁRA 
1652 február 8. 

Nagyságodnak, mint kegyelmes uramnak ajánlom szolgá
latomat, és Istentül minden jókat szerencsésen meg adatnyi 
kívánok. 

Nagyságodnak illyen híreket akarok meg irnyi, ím csak 
ma érkezek hozzánk az simontornyai és koppányi tarto
mányból három rácz legények, fegyveresen, és magyar pol-
gárock is velük együtt akik bizonyosan beszélik, hogy sze
meikkel látták, hogy ott az Somogyiságban levő török várak
ban feles török gyülekezett volna, és Simontornyán is há
rom bégh... volna, úgyis beszélik, hogy az végre gyüleköz-
nének, hogy valamelfölé el tsapnának, azt is mondiák, hogy 
oly hír tsendült volna fülükbe, hogy Gróf Batthányi uram ö 
Nagysága több urakkal együtt fölösen az Somogyiságra rab-
lanyi mennyi és így magukat oltalmaznák. Ha bizonyossabb 
híreket irhatok, arról is Nagyságodat sietséggel tudósittom. 
Ezeknek utána tartsa Isten Nagyságodat io egésségben. 
Datum Veszprém, die 8. febr. Anno dni 1652 

Nagyságodnak szeretettel szolgál 
Miskey István 

(OL. Batthyány Lt. Miss. 31422.) 

5. 
MISKEY ISTVÁN ESTERHÁZY LÁSZLÓNAK 

PÁPÁRA 
1652 február 23-án. 

Szolgálatomat ajánlom Nagyságodnak, mint kegyelmes 
uramnak, kívánok Istentül minden jókat, szerentséssen meg 
adatnyi, minden Nagyságodhoz tartozókkal együtt. 

Ez estve Isten segítségéből haza érkezvén, ma jó idején 
bizonyossan hozák hírül, hogy az öszvegyülekezett törökök
nek nagyobb része el oszlott volna, mivel a Budai vezér pa
rancsolatot küldött utánnok, de azt is mondiák, hogy né
mely töröküktől úgy értették volna, hogy ha szintén el oszol
nak mostig, de minket Veszprémieket azon lesznek, hogy 
ismét ki tsallianak, Isten velünk lévén, mi is jó vigyázatos-
ságban leszünk, és gonosz szándokioktul magunkat oltal
mazzuk, és ha mi bizonosabbat szándokjok felől érthetek 
arról is Nagyságodat sietséggel tudósittom, most ezt akar
tam Nagyságodnak tudására adatni. Gróff fő Generalis 
Urunknak io Magamnak ezen szerént megh írtam. Tartsa 
Isten Nagyságodat sok ideig jó és kívánatos egésségben. 
Datum Veszpremii die 23. febr. Anno 1652. 

Nagyságodnak alázatosan szolgál mig él 
Miskey István 

(OL. Batthyány Lt. Miss. 31423.) 

6. 
MISKEY ISTVÁN ESZTERHÁZY LÁSZLÓNAK 

1652 március 5-én 

Illustrissime Comes Domine Dne et Patrónus mihi Gra-
tiosissimo. 

Servitios meos humillimos paratissimam semper commen-
dabi. 

Isten éltesse Nagyságodnak sok esztendőkig szerencséssen 
országunk javára. Ezen órában hozzák bizonios hiret, hogy 
Puszta Szent György felé feles lovas török ment föl, onnand 
mely felé megyén, voltaképpen nem tudhattiak. . . . Nagysá

god tudja immár, mint köllessék vigyáztatni, és Győrre is 
hírt adni. Tegnapi nap is írtam Nagyságodnak, asz Budai s 
más végbéli janitsaroknak vissza térések felöl. Ma aszóknak 
is biszonyos hírét hozzék, hogy Feiér várnál mind szekerek 
hatan voltának, úgy hogy Buda felé mennek, Eötven két 
szekérrel voltának, de kin négy, kin eöt janitsar volt, feles 
éléssel megh rakott szekerek. . . . arról is el hihető, hogy 
vissza mennek. Eszekről akarván Nagyságodat tudósítanom, 
míg más bizonos híreim legyenek esz után, aszókat sem aka
rom el mulatni, hogy Nagyságodnak tudására nem adnám. 
Kérem Nagyságodat, asz itt való Gorup Péter lovas hadnagy 
és Csajághi Mátthé gyalogh vaida uraiméknak megh paran-
csollia, Győrről vissza jöttökben, hogy igen vigyázzanak 
magokra, mivel asz Pribikek is sürüen keszdenek közüllünk 
leskődni, asz kinek hírekor tegnap is mind lovas, mind gya
log vitészink kin voltának, de nyomokban nem akadhatta-
nak. Eszek után Isten tartsa és éltesse Nagyságodat sok io 
egésségben. 
Weszprimiy 5 marty Anno 1652 
Servitor paratissimus 
Stephanus Miskey 
Praesidiy Veszprimien supremus capitaneus 
(OL. Esterházy lt. 642 es. 741 sz.) 

7. 
MISKEY ISTVÁN BATTHÁNYI ÁDÁMNAK 

1652 augusztus 23-án 
Nagyságodnak, mint kegyelmes Urunknak ajánljuk szol

gálatainkat és Istentül minden iokat szerentsésen meg adatni 
kívánunk. 

Győri fő Generális Urunk eő nagysága engedelméből teg
nap előtt lovassal és gyaloggal mentünk vala alá az Sió fele, 
a' Fejervári ut több végházbeli törököknek hírünket be vi-
vén, ki jöttek vala, és szintén a' Kajári szöllő hegyek alatt 
velők meg ütközvén, Isten nekünk rajtok győzödelmet ada. 
Az Nagyságod sok ízbeli hozzánk meg mutatott jó akarat-
tiaról a vitézek nem akarván el feledkezni, im Nagyságodnak 
adtának egy jó rabot, mástól száz tallérért. Ez után Isten 
nagyobb szerencsét adván, több jó akarattal fogunk a vité
zekkel együtt Nagyságodnak kedvesködni. Az kik penig ez 
próbában voltának pápai vice kapitány Radoványi István, 
Laskói András, Vázsonyi Vice kapitány, a Beszprémi lovas, 
és gyalogos renddel. Ezek utánna Isten éltesse Nagyságodat 
jó egésségben. 
Datum Veszprém, die 23. augusti Anno 1652. 
Nagyságodnak jó akaró szolgái Én is Nagyságodnak holtig 
Laskói András való alázatos io akaró 
Csajági Máté szolgája 

Miskey István 
(OL. Batthyány lt. Miss. 31427.) 

8. 
MISKEY ISTVÁN BATTHÁNYI ÁDÁMNAK 

1652 augusztus 26-án. 

Nagyságodnak, mint kegyelmes Uramnak ajánlom Szol
gálatomat és Istentül minden jókat szerentséssen megadatni 
kívánok. 

Nagyságodnak akarom értésére adnom, mivel az elmúlt 
napokban győri fő Generális Urunk jó Maga némi nemű 
nagy okokból parantsolta volt pápai vice kapitány Radovani 
István uramnak, (Nekem is parancsolván, io maga, hogy az 
itt való vitézek is jelen lévén) a török ellen így szerencsét 
próbálnának, mellyet Isten segítségéből végsőkig vittenek és 
minemű szerentsével jártának, tudom voltaképpen informal-
lia Nagyságodat arról Szili Uram. Azonban, hogy Radovan 
Uram a pápai és devetseri vitézekből jöttének volna alá, az 
Nagyságod rabjait szintén a Dobrában (?) találták és ide 
behozták a tömlötzben tették őket hogy hírt oda be ne vin
nének. Mivel immár a . . . rólok leszállott (kirül Nagyságo
dat egész seregül követtyük hogy meg bocsásson) hogy ily 
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akadékot köllött vennünk hanem ím ismét a rabokat vissza 
küldöttük. Nagyságodnak inkább szolgálnyi, hogy nem vét-
nyi igyeköznink. 
Tartsa Isten Nagyságodat jó egészségben 
Datum Veszprimii die 26. aug. anno 1652. 
Nagyságodnak szeretettel szolgál 

Miskey István 
(OL. Batthyány lt. Miss. 31424.) 

9. 

MISKEY ISTVÁN BATTHÁNYI ÁDÁMNAK 
1653 április 29-én. 

Nagyságodnak, mint kegyelmes Uramnak ajánlom szol
gálatomat és Istentül minden iokat szerentséssen megadatni 
kívánok. 

Nagyságodat az Istenre kérem meg bocsásson, hogy ez 
mostani írásommal köU busoltanom, de mivel látom minden 
nyomorúságokat, az szigin kezes raboknak, kik annak hitet
len Csóka Miklósért kezessek voltak, az eö nyomoruságokra 
tekintvén kénszerétettem Nagyságodat meg találnom, ma
gok szegeniek voltaképpen meg tudják mondanyi Nagysá
godnak, mennyi Ínséget szenvedjenök miatta mind okairt, 
Nagyságodat, mint kegyelmes Uramat alázatossan kérem, 
hogy Nagyságod tekintvén az Istent, és az szegin raboknak is 
az eö nyomorúságukat, méltóztassék Nagyságod módot talál-
nyi benne, mimódon a nyomorúság és keserűség alól föl 
szabadultassanak. Nagyságod abbeli io akarattyát alázato
san megszolgálnyi igyeközöm. 
Tartsa Isten Nagyságodat io egésségben. 
Datum, Vêszprémiy die 29 április, anno 1653 
Nagyságodnak szeretettel szolgál 

Miskey István 
(OL. Batthyány lt. Miss. 31 425.) 

1 Kiss Ákos: A XVII. századi Győr két nevezetes katonája, a két Miskey 
István. Arrabona 10(1968) 93—105. A veszprémi főkapitány képmását 
Elias Widemann rézmetszete nyomán 1. ugyanott. 
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3 OL DL 41 486., 41 554. 
4 Sörös Pongrác, Bakonybéli regesták a XV. század első feléből. Törté

nelmi Tár (a továbbiakban: TT) 4(1903)372.; OL DL 28 340. 
6 Szávay Gyula, Győr monográfiája. Győr, 1896. 254. 
6 OL Jankovich családi lt. Miskey családra vonatkozó iratok. 1623. év. 
7 Erdélyi Gyula, Veszprém város története a török idők alatt. Veszprém, 

1913. 133.; a veszprémi ref. egyház régi anyakönyve. 398. old. 
8 Thury Etele, A veszprémi ref. egyház története. Bpest. 1893. 16. 
9 Győri Megyei Lt. I. 1627/38. sz. 

10 Győri hiteleshelyi lt. lad. 17. fasc. 49. nr. 2475. 
11 L. e. j . nr. 389.; Győri káptalani lt. III. 24 862. (1631. XI. 10. kelettel); 

Vásárhelyi Géza, Adalék Buda vár bevétele történetéhez. Századok 20 
(1886) 347. 

12 Borovszky Samu, Bars vármegye. Bpest, é. n. 133., 355. 
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18 L. 6. sz. j . 1646. évből. 
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20 Makkai László, Nógrád megye története 1848-ig. Nógrád megye műem
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21 Hajnal István, Az 1642. évi meghiúsult országgyűlés időszaka. Bpest, 
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25 Takáts Sándor, Emlékezzünk eleinkről. Bpest, é. n. 163. 
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10. 
MISKEY ISTVÁN BATTHÁNYI ÁDÁMNAK 

1653 június 4. 
Illustrissime Comes Domine Domine et Patrone mihi 

gratiosissime Servitiorum meorum humillimorum paratis-
sima semper commend. 

Kedves jó egészséggel minden dolgaiban való szerencsés 
elő menetellel álgya meg Isten Nagyságodat. Kegyelmes 
Uram, Nagyságod engemet is jó akaró hű szolgáját kegyel
mes írása által tudósított, az mi io akaró Istenben el nyugo
dott Kegyelmes Asszonyunk ő Nagysága az Nagyságod sze
relmetes Attyafiának tisztességessen eltakartatása napiaról, 
az keresztyén római szentséges Catholica Ecclesiának áhíta
tos rítussá szerint az Nagyságod régi eleinek temető helyekre 
illendő bötsülettel... volna, az hol az ott jelen levő Keresz
tyén Urainkkal is Atyánkfiai io akaró barátainkkal énis hoz
zám tartozandó Atyámfiával jelen lettem volna; Az mely 
Nagyságod kegyes intését, parancsolat helyet úgy mint hű 
szolgához illendő, köteles is lévén a Nagyságod szolgálattiá-
ra, ajánlom is alázatossan holtom napig való hűséges szolgá
latomat Nagyságodnak, mint kegyelmes Uramnak. De Ke
gyelmes Uram az mostani egésségtelenségem, s, az ki na
gyobb Gróff Fü Generális Urunk Ő nagysága parancsolati 
it ben tartoztatnak. Ezeknek okáért alázatosan bocsánatot 
Nagyságodtul, mint kegyelmes Uramtul kérek, ha az Nagy
ságod szolgálattiára az meg vet terminusra el nem mehet
nék. 

Tartsa és éltesse Isten Nagyságodat szerencséssen jó egés
ségben hosszú életben. 
Veszprémi 4. juni. anno 1653 
(Szokásos latin nyelvű befejezéssel.) 

Miskey István 
(OL. Batthyány lt. Miss. 31 426.) 
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István Miskey, Burgvogt der ungarischen Stadt Veszprém 
Im XVIII. und XIX. Jahrhundert war in Ungarn das 

Kompossesorat in Kreisen des Landadels die meistverbrei
tete Form des ländlichen Grundbesitzes. Der größte solche 
Gemeinschaftsbesitz mit den meisten Teilhabenden er
streckte sich um die Mitte des XIX. Jahrhunderts in der Nähe 
von Buda über die Feldmark der Gemeinden Tinnye—Uny— 
Jászfalu. Die Zahl der mitbesitzenden Familien betrug etwa 
fünfzig, darunter auch solche mit im ganzen Lande wohl
bekannten Namen, Wortführer des sogenannten Reform
zeitalters. Auch Lajos Kossuth gehörte 1842—46 zu diesen 
Mitbesitzern. 

Ein Ahnherr dieses Gemeinschaftsbesitzes war István Mis
key, der sich in den Türkenkriegen des XVII. Jahrhunderts 
als wackerer Kämpe besonders hervorgetan hat. Er gehörte 
jener kampflustigen und kampferprobten Schicht des unga
rischen Landadels an, die im XVI. und XVII. Jh. führenden 
Anteil nahm an der Verteidigung der ungarischen Grenz
festen gegen den Ansturm der Osmanen und aus deren 
Reihen die Namensträger so vieler historisch bedeutsamer 
ungarischer Geschlechter hervorgingen. 

Seine militärische Laufbahn begann mit der Vogtei der 
kleinen Grenzfeste Győrszentmárton. Die Familie Miskey 
hatte aber bereits im Mittelalter auch im Komitat Veszprém 
ihre Wurzeln. Die männlichen Glieder der Familie bekleide
ten zumeist höhere militärische Posten in den damaligen 
Grenzfesten Tata, Pápa, Tihany, Várpalota, Komárom und 
anderswo. 1635 kam Miskey in die Grenzfeste Léva und 
von hier in die Feste von Nógrád. Streifzüge führten ihn um 
das Jahr 1640 immer wieder tief in die Donau—Theiß-Nie
derung in den Rücken des Feindes. Zur Zeit des 30-jährigen 
Krieges focht er aber auch in Mähren an der Spitze seiner 
Reitertruppe gegen die Schweden. 

Diese an militärischen Erfolgen so reiche ungarische Füh
rerschicht strebte aber auch nach irdischen Gütern. István 
Miskey, ebenso wie andere Mitglieder seiner Gesellschafts
klasse, stellte nicht nur mit der Waffe in der Hand seinen 
Mann, sondern nahm auch jede Gelegenheit wahr, um sich 
zu bereichern. Für seine Erfolge in offener Feldschlacht er
hielt er wiederholt Donationen seines Landesherrn. Öfters 
wurde ihm auch Grund und Boden auf türkisch besetztem 
Gebiet zugesprochen unter völliger Mißachtung aus dem 
Mittelalter ererbter Feudalrechte seiner Gesellschaftsklasse. 
Dies kommt recht augenfällig auch in seiner letztwilligen 
Verfügung vom Jahre 1643 zum Ausdruck. Portrait und 
Kupferstich von ihm stammen von der Hand des flämischen 
Kunstmalers Elias Widemann (1650) aus der Zeit, da István 
Miskey noch Burgvogt von Nógrád gewesen war. 

Im Jahre 1951 dürfte Miskey an die Spitze der Burgvogtei 
von Veszprém gekommen sein, wo er bereits früher einmal 
den Posten eines zweiten Vogts bekleidet hatte. Damals be
kannte er sich noch zum Glauben Kalvins. Um das Jahr 
1631 trat er aber zum Katholizismus über und wurde dazu 

ein gehässiger Feind seiner früheren Glaubensgenossen. Auf 
seinem Posten als Burgvogt von Veszprém hatte er nicht nur 
ein wachsames Auge für jede verdächtige Angriffsbewegung 
im türkischen Heerlager, sondern ließ es sich auch angele
gen sein, für die Sicherheit von Leben und Eigentum im 
Niemandsland zwischen den beiden feindlichen Linien zu 
sorgen. Mit unermüdlichem Scharfsinn suchte er auch das 
türkische Aufklärungssystem mit seinen bezahlten Schergen 
hinter den Linien der ungarischen Grenzfesten abzuschirmen 
und unschädlich zu machen. Dabei waren aber auch seine 
eigenen Kundschafter hinter den türkischen Linien eifrig an 
der Arbeit, um die Absichten des listigen Feindes auszuspä
hen. Für diese Zwecke bewährte sich aber noch am besten 
der gewaltsame, kampfbereite Erkundungsdienst. István 
Miskey führte zahlreiche solche kleinere und größere Er
kundungsaktionen und Überraschungsangriffe gegen die tür
kischen Linien durch, wobei es immer wieder zu Gefechts
berührungen kam. Dabei wurde auch zuweilen reiche Beute 
gemacht, was wiederum der materiellen Versorgung der 
Grenzfesten zugute kam. 

István Miskey unterließ es niemals, von allen wichtigeren 
Erkundungsergebnissen auch den höheren ungarischen mili
tärischen Stellen schriftlich Bericht zu geben. Diese Berichte 
gingen hauptsächlich an Ádám Batthyány, den Befehlshaber 
in Transdanubien. In einem dieser Berichte gibt er Kunde 
von einem in der damaligen militärischen Geschichte bisher 
noch nicht verzeichnet gewesenen und siegreich verlaufenen 
Zusammenstoß mit den Türken. Hierzu kam es im August 
1652 bei Balatonfőkajár. Es wird auch darauf hingewiesen, 
daß an solchen größeren Kampfhandlungen die Besatzungen 
von benachbarten kleineren Grenzfesten und Stützpunkten 
teilnahmen. 

Aus verschiedenen solchen Berichten Miskey's erhält man 
tieferen Einblick in das alltägliche Leben und Treiben der 
Besatzungen der Grenzfesten, wo es im XVII. Jahrhundert 
auch zu Zeiten, da es keinen erklärten Krieg mit den Türken 
gab, immer wieder zu Geplänkeln mit dem Erbfeind gekom
men war. Aus diesen Briefen und Berichten wurden die Na
men der damaligen militärischen Führer, Obristen und Leut
nants von Reitertrupps der Nachwelt überliefert. 

István Miskey schied um das Jahr 1660 aus einem reich
bewegten Leben. Sein Vorgänger an der Spitze der Burg
vogtei von Veszprém war Miklós Pázmány, ein Neffe des in 
der Geschichte Ungarns vielgenannten Kardinals und Erz
bischofs von Esztergom, Péter Pázmány. Der Name seines 
Nachfolgers auf dem gleichen Posten ist Péter Jagasich. 

Ein Enkel István Miskey's führte den gleichen Namen 
und focht in den späteren großen Befreiungskriegen gegen 
die Türken fast in allen offenen Feldschlachten unter Befehl 
der Heerführer Franz von Lothringen, Eugen von Savoyen 
und Ludwig von Baden. 

Ákos Kiss 
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István Miskey, capitaine suprême du fort de Veszprém 

Aux XVIIIe et XIXe siècles, les méthodes les plus géné
rales de l'économie collective de la petite noblesse hongroise 
étaient les compossessoratus (copossessions). Au milieu du 
XIXe siècle la plus populeuse en était la compos
sessoratus de Tinnye-Uny-Jászfalu (près de Buda). Elle 
comptait à peu près une cinquantaine de familles dont plu
sieurs d'une renommée nationale; les membres de cette 
copossession étaient les personnalités, les dirigeants de l'ère 
des réformes nationales; entre autres, Lajos Kossuth y ap
partint de 1842 à 1846. 

Un des fondateurs de la compossessoratus de Tinnye-Uny 
était István Miskey, chef militaire du XVIIe siècle. Il est le 
représentant caractéristique de la couche guerrière dont les 
familles donnèrent aux XVIe et XVIIe siècles tant de per
sonnalités militaires eminentes au système des places fortes 
des confins et d'où sortirent les familles historiques des der
niers siècles. 

István Miskey apparaît comme capitaine de Győrszent
márton, petite place forte des confins; sa famille avait ses 
racines aussi au comitat de Veszprém. Les hommes de la 
famille Miskey s'y trouvent, le plus souvent comme comman
dants de fort, à Tata, Pápa Tihany, Várpalota, Komárom 
et à d'autres villes. Miskey poursuit sa carrière militaire au 
fort de Léva (1635), puis il arrive au fort de Nógrád. Ici, 
inséré entre les territoires de l'obédience ottomane, il fit aux 
années 1640 des incursions très poussées entre le Danube et 
la Tisza, mais au cours de la guerre de 30 ans — lors de l'in
vasion svédoise — il fut dirigé à la tête de son régiment de 
cavalerie en Moravie. 

Cette couche militaire dirigeante qui remportait maints 
succès remarquables, constituait en même temps un facteur 
ascendant de la société de l'époque. István Miskey, tout 
comme les autres membres de sa classe sociale, visait à 
s' enrichir. En reconnaissance de ses succès militaires, il reçoit 
à plusieurs reprises des dons, souvent des propriétés 
qui sont encore sous domination turque, ce qui blessai pro
fondément les intérêts de la classe possédante hongroise au 
titre médiéval. Ses tendances se reflètent d'une manière 
curieuse dans son testament daté de 1643. Il est encore capi
taine de Nógrád quand l'artiste flamand Elias Widemann 

exécute son portrait en huile et en cuivre (1650). Probable
ment c'est en 1651 qu'il fut nommé capitaine suprême du 
fort des confins de Veszprém. Il y avait déjà servi comme vice-
capitaine. A cette époque-là il confessait encore la foi réfor
mée; mais vers 1631 il catholisa et il prit part même dans la 
persécution de ses anciens coreligionnaires. A son poste de 
Veszprém non seulement il observait tous les mouvements 
des Turcs, mais il assurait le service de la sécurité de la région 
d'entre deux lignes ennemies. Il consacrait une attention 
spéciale au système d'espionnage des Turcs noyautant les 
forts hongrois; mais de sa part il faisait observer lui aussi, 
les Turcs par ses espions installés sur territoires turcs, il 
s'efforçait de deviner les intentions de l'ennemi. Mais le 
moyen le plus utile pour contrôler les Turcs, c'était la re
connaissance armée. Il entreprit plusieurs invasions plus ou 
moins importantes. Ces invasions amenaient quelquefois des 
batailles rangées. Le butin — souvent très riche — de ces 
entreprises contribuait au renforcement de la base matérielle 
des forts des confins. Miskey renseignait sur chaque événe
ment le commandement militaire supérieur hongrois, surtout 
Ádám Batthyány, capitaine suprême de Transdanubie. Dans 
une de ses lettres il rend compte d'une de ses batailles jusqu'ici 
inconnue, où il battit les Turcs près de Balatonfőkajár, en 
août 1652. 

Les soldats des forts moins importants des environs pren
aient également part à telles entreprises notables. Pluiseurs 
de ses lettres регтщэда de jeter un coup d'oeil sur les moin
dres détails de la vie quotidienne des forts des confins au 
XVIIe siècle, vie pleine de dangers, de combats où nous 
connaissons toute une série de commandants militaires, de 
capitaines, de voïvodes. 

István Miskey mourrut vers 1660. Son prédécesseur au 
poste du capitaine suprême de Veszprém fut Miklós Páz
mány, neveu du cardinal Péter Pázmány, le grand archevêque 
d'Esztergom; et son successeur fut Péter Jagasich. Le petit-
fils de Miskey, nommé également István, prit part dans 
presque toutes les batailles de la guerre de libération de la 
Hongrie du joug turc, sous le commendement de François, 
duc de Lorraine, du prince Eugène de Savoie-Carignan et de 
Louis de Bude. 

Ákos Kiss 
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Иштван Мишкеи, комендант крепости Веспрем 
В Венгрии в XVIII —XIXBB. В среде среднего дворян

ства наиболее распространенной формой было общин
ное землевладение. Самой большой в XIX веке была об
щина в Тиннье—Унь—Ясфалу (окрестности Буды). Сре
ди около пятидесяти членов этой общины были и пред
ставители прославленных родов, выдающиеся деятели и 
руководители периода борьбы за реформы, в том числе 
и Лайош Кошут (1842—46). 

Одним из основателей тиннье-уньской общины был 
Иштван Мишкеи, удачливый военачальник XVII века. 
Мишкеи — характерный представитель той военной про
слойки времен борьбы с турками, из которой вышло 
столько выдающихся полководцев, создавших и защи
щавших в XVI—XVII вв. систему венгерских погранич
ных крепостей и ставших родоначальниками многих ро
дов, сыгравших в последние столетия большую истори
ческую роль. 

Иштван Мишкеи обратил на себя внимание, будучи 
комендантом небольшой пограничной крепости в Дьёр-
сецтмартоне. Семья имела корни и в средневековом ко
митате Веспрем. Родственников Мишкеи мужского пола 
можно встретить в Папе, Тате, Тихани, Варпалоте, Ко-
мароме и других крепостях в большинстве случаев в ка
честве командующих. Свою военную карьеру Мишкеи 
продолжал в левайской крепости (1635), откуда затем по
пал в крепость Ноград. Здесь в 40-х годах он служил на 
территории, вклинивавшейся в турецкие владения и со
вершал каваллерийские набеги на Дунайско-Тисское 
междуречье. Во время тридцатилетней войны и швед
ского нападения его во главе каваллерийского полка на
правляют на венгерское поле брани. 

Это способное военное сословие одновременно было и 
движущей общественной силой. Как и другие предста
вители класса, Иштван Мишкеи считал делом своей жиз
ни не только войну, но и обогащение. Военные успехи 
неоднократно вознаграждались, часто это были имения, 
находившиеся еще под властью турок. Все это основа
тельно ущемляло интересы венгерских средневековых по
мещиков. Интересно в этом отношении завещание, напи
санное Мишкеи в 1643 году. Сохранился портрет (масло 
и гравюра), выполненный фламандским живописцем 
Элиасом Видеманном в 1650 году, когда Мишкеи был 
комендантом ноградской крепости. 

К 1651 году можно отнести назначение Иштвана Миш
кеи комендантом веспремской пограничной крепости. Он 
уже служил здесь ранее в качестве помощника комендан
та. В то время он еще исповедывал протестантскую веру, 
но около 1631 года принял католичество и даже прини
мал участие в преследовании своих бывших единоверцев. 
В веспремском гарнизоне он не только следил за малей
шим движением турок, но и обеспечивал службу безопас
ности на территории, расположенной между двумя не
приятельскими линиями. Особенное внимание он уделял 
выявлению турецких шпионов, пробравшихся в венгер
ские защитные укрепления, в то же время он насаждал на 
турецкой территории своих шпионов и с их помощью на
блюдал за турками, стремясь проникнуть в их замыслы. 
Все же лучшим способом проверки неприятеля была раз
ведка боем, и он часто совершал многочисленные малые 
или большие вылазки на турецкую территорию. Вылазки 
эти часто приводили к вооруженным схваткам. Эти на
беги имели целью и захват добычи, служившей для кре
пости экономическим подспорьем. Все сколько-нибудь 
значительные сведения Мишкеи в письменном виде пере
давал высшему венгерскому командованию, главным 
образом, дунантульскому коменданту Адаму Баттьяни. 
В одном из таких писем он пишет о неизвестном до сих 
пор успешном столкновении с турками, происшедшем 
в августе 1652 года. 

В более крупных военных действиях такого характера 
принимали участие и витязи соседних крепостей. Многие 
письма дают подробную картину будней пограничных 
крепостей XVII века, и в мирное время полных опасност
ями и боями; из писем перед нами предстает целый ряд 
командиров, воевод, каваллеристов. 

Умер Иштван Мишкеи около 1660 года. Его предшест
венником в веспремском гарнизоне был Миклош Паз-
мань, племянник эстергомского епископа, кардинала Пе
тера Пазманя, а преемником — Петер Ягашич. Внук и 
тезка Мишкеи — И п т а н Мишкеи, тот самый, который 
во время большой освободительной войны против турок 
под водительством Ференца Лотарингского, Енё Са-
войского и Лайоша Баденского принимал участие исклю
чительно во всех сражениях. 

Акош Кишш 
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