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Az Inkey-család címere 

Ha a 74-es főútvonalon haladva látogatunk Nagykanizsára, előbb látjuk a kis dombra épült barokk 
Inkey-kápolnát, mint az észak—déli dombsorok talpazatára települt várost. A Thúry György Múzeumban 
nézelődve, vagy a város árnyas tereit járva több, a család nagykanizsai kapcsolataira utaló tárggyal, 
objektummal is találkozhatunk. A múltra vetve kíváncsi tekintetünket, a város ma már széles körben ismert 
intézményeinek alapítói, illetve mecénásai között is megtalálhatók az Inkeyek. Hivatalosan nem vettek ugyan 
részt a város vezetésében, de segítették gyarapodását, élvezték annak közelségét s egyre növekvő gazdasági és 
kereskedelmi potenciálját. A birtokhoz tartozó falvakban a korra jellemző oszlopcsarnokos homlokzatú 
kastélyokat építettek, s kezdeményezték és anyagiakkal támogatták a környék műemlék jellegű és tájképi 
értékű falusi templomainak létrejöttét. 

Természetesen az utókor ennél kényesebb kérdéseket is feltesz a múltat vallatóknak: hogyan hasznosították 
a gondjaikra bízott nemzeti vagyont, tevékenységükkel a társadalmi haladást szolgálták-e, vagy megcsontosod-
tak gondolkodásmódjukban? A történettudomány — felmutatva a birtokos nemesség némely korban 
retrográd politikáját, esetenkénti bűnös kompromisszumát a társadalom- és magyarságellenes hatalommal — 
már válaszolt a fentiekre, de az emlékezés nemcsak érdekes, hanem tanulságos is lehet, nisz a családtörténet az 
emberi sorsok alakulását, konfliktusait is nyomon követi, ismereteinket gyarapítja, pontosítja, s konkrét 
életanyagon át tudatosítja jelenünk történetiségét. 

E dolgozat szereplői nem gyakoroltak különösebb hatást az események alakulására, de sorsuk ismerete 
közelebb hozza a kort, amelyben ékek: történelemre tanítanak. 

Bár 1690 után gyorsan megindult az elhagyott falvak benépesítése, a visszafoglalt területek könyörtelen 
kizsákmányolása miatt lehetetlenné vált a földek megmunkálása. A megszerezhető óriási területekkel a bécsi 
udvar rendelkezett. „A háború jogán és igazságos fegyverekkel" szerzett hatalmas birtokokat részben 
bérbeadás, illetve zálogosítás útján hasznosították, részben pedig a katonai vezetőknek engedték át elmaradt 
illetményük fejében.1 Kanizsán külön kamarai tiszttartó intézte a neoacquista területek pénzzétételét. 
Hatalmas birtoktestek kerültek az udvari kamara kezelésébe, adományozásokkal egyes családok — Széche-
nyiek, Esterházyak, Batthyányak pl. — jelentősen növelték birtokaik számát, mások most alapozták meg 
vagyonukat (Festeticsek, Sigrayak, Nicky-, Szapáry családok pl.). 

Tgy az évszázados török uralom s azt követő politikai-gazdasági és társadalmi változások nyomán 
átrendeződtek a birtokviszonyok is. Kanizsa és környékének későbbi földesurai 1690-ben annak a Batthyány 
Ádámnak a seregében szolgáltak, aki a bécsi haditanács parancsára körülkerítette Kanizsa várát, s éheztetéssel 
kényszerítette a törököt annak feladására (1690. április 13.). Gróf Batthyány Ádám dunántúli főkapitány volt, 
Esterházy Miklós nádor egyik bizalmasa, 1692-ben feleségül vette Strattmann Eleonóra grófnőt, a Strattmann 
hitbizomány örökösnőjét, s házasságával tovább növelte gazdagságát és tekintélyét. 1703-ban meghalt, s a bécsi 
udvari kamara kirendeltségének fennhatósága alatt álló Kanizsa várát 1705-ben „az udvarnak tett szolgálatai 
fejében, potom pénzért", Grassics Jakab báró kapta.2 Batthyány Ádám szolgálatában állt vicekapitányként 

,:'A középkorban Pamlén, Pamlin a Kanizsai családé volt Szent Márton tiszteletére szentelt egyházzal. (Csánk t Dezső: Mo. 
történeti földrajza a Hunyad iak korában. Bp., 1897, III. kötet 92. o.). A XIX. század közepén 258 lakosa van, „s törzsökhelye az 
igen régi Inkey családnak", (lenyel F.lt'k: Mo. geographiai szótára. Pest, 1851.) Ma: Nagykanizsa „egyéb belterület"-e. 
Helységnévtár 1984. (A továbbiakban: H . 1984.) 

1 1690-ben Esterházy Pál nádor 77 800 forint fejében kapja „Németit és felső Lendvát" , 1721-ben gróf Althan Mihály János 
osztrák főúr, az aranygyapjas rend lovagja, udvari t i tkos cseh udvari kancelláriai tanácsos 100 000 for intot kap, miből 70 000 
forint magyar jószágokban törlesztendő. F.kkor kapja adományul a Zr ínyiek egykori muraközi uradalmát , s vele Zala megye 
örökös fóispánságát. Mivel Althan Mihály 1722-ben meghalt , özvegye — spanyol származású g rófnő , III . Károly kegyeltje — 
kezelte a hatalmas b i r tokot . Újjávarázsolt csáktornyai kastélyában maga a császár is több esetben megfordul t . (Szabó íléla: Az 
1741. évi insurrcctió szervezése Zala megyében. In : Zalai Gyűj temény (A továbbiakban Z. Gy.) 12. sz. Zalaegerszeg, 1979.) 
1 Barbarits Lajos: Nagykanizsa , Bp.. 1929. 

17 



gyöngyösi Nagy Ferenc is, aki 1702. január 13-án részesült királyi adományban. Tekintélyes birtokkal 
rendelkezett főleg Zala és Somogy megyében. „A birtokairól készült jegyzék száznál jóval több olyan falu és 
puszta nevét tartalmazza, ahol birtokrészei, porciói voltak, adomány- és zálogbirtokok, valamint vásárolt 
birtokok is."3 A császári seregek tisztjei ugyanis nemcsak harcászattal töltötték idejüket, hanem pl. kereskedtek 
török rabokkal, birtokok vételével és eladásával is növelték vagyonukat. Gyakorlat volt, hogy a kétes jogon 
hozzájuk került birtokot elzálogosították, s az így nyert készpénzzel saját tulajdont szereztek. Nagy Ferenc 
(felesége Szapáry Magdolna) fia — Nagy Zsigmond — még 1716 előtt utód nélkül halt meg, s a hatalmas 
vagyont hat nőtestvére örökölte, akik a birtokrészeket részben eladták, részben házasságuk révén tovább 
örökítették.4 1717-ben a Szapáry grófok szerezték meg a kanizsai uradalmat. Kimagasló érdemeket szerzett 
Dél-Dunántúl védelmében a család egyi őse, Szapáry Péter I. Hosszú ideig a törökök rabja, Lipót császártól 
kapta a bárói rangot s egyben „Murai-Szombat örökös ura" címet is.5 Szapáry István II. utódok nélkül halt meg 
1743-ban, s ekkor kapta adományul Mária Teréziától gróf Batthyány Lajos (1696—1765) nádorispán — a 
Kanizsát felszabadító Batthyány Ádám érdemeinek elismeréséül — a várost és a környékbeli uradalmat: 
„Dominium Kanisa, cum Homok-Komár in Comitatu Szaladiensi ac omnibus pertinentiis" hitbizományi 
alapítási joggal.6 Az alapító levélben előadja, hogy a birtok teljesen elpusztulva került kezére. Az itt lévő falvak 
a gyakori fosztogatások miatt elnéptelenedtek, „a vár teljesen elpusztult, s még lakni is alig lehetett benne 2—3 
szobát."7 

Visszatérve Kanizsa 1690. évi körülzárásához, Batthyány Ádám sikeres hadműveletéhez; az ostromlók 
között volt „Inkey Ferenc Légrádi kapitány és kottori vajda" is, akit a palini Inkey család egyik ősének 
tekinthetünk.8 Ezt erősíti meg az egyik utód, „Pallini Inkey Eduárd Cs. Kir. Svadronyos Kapitány"-nak a 
megyéhez intézett „bizonyságtévó levele", amelyben „oklevéllel is bizonyítja", hogy ősük néhai Inkey Ferenc 
„magas állásúnak tartott híres Erősségbéli Légrádi Kapitány."' 

Az Inkeyek a Pécz nemzetség késői leszármazottjai. E nemzetség tagjai már a XIII. században országos 
méltóságokat (nádorispán, országbíró, erdélyi vajda) töltöttek be. Az új arisztokrácia kialakulásával (XIV. sz.) 
már háttérbe szorultak, kiemelkedőbb szerephez többé nem jutottak. Közülük kerültek ki a Loránthok. A 
századforduló genealógusai szerint az Inkey család közös törzsűnek tartotta magát az Inkén10 honos Loránth 
családdal. A XVII. század végén azonban a Loránth családnevet felcserélték a korábban előnevül használt 
„Inkei"-vel". Az I. Ferdinánd uralkodása idején, 1553-ban kézült vármegyei összeírásban birtokosként 
szerepel Somogy megyében Lóránt Miklós „o" portával, Zala vármegyében pedig Lóránt Benedek és Loránth 
Péter l - l portával.12 Loránth Miklós 1539-ben a kanizsai vár várnagya volt, aki a Felvidéken szerzett birtokot, 
az ő leszármazottai az inkei Loránthok.13 Inkei Loránth Ferenc 1596-ban a pozsonyi kamara tanácsosa s 
„egyszersmind titoknoka" is.14 A család első olyan tagja, akinek birtokairól, tevékenységéről már több hiteles 
adatunk is van, az a palini Inkey János / . , aki a már említett Inkey Ferenc fia, pontosabban egyik fia, mert a 
másikat, Inkey Györgyöt Rigyácon 1693-ban meggyilkolták.15 

A néphagyomány is megőrizte a palini Inkey család felemelkedésének és gazdasági hatalmának valóságát. E 
szerint a család őse a Somogy megyei Inkéről származott, s Palinban volt sertéspásztor. A kondát őrizve 
összetalálkozott a kíséret nélkül sétálgató kanizsai pasával. A sertéspásztor megtámadta s „fejszécskéjével" fejét 
vette a töröknek. Zsákmányával a tarisznyájában Bécsbe ment, ahol jutalmul nagy birtokot, magyar 
nemességet, s az Inkey vezetéknév elé a „pallini" előnevet kapta.16 Egy másik változat szerint híres törökverő 
vitéz volt a család őse, aki párviadalban győzte le az egyik kanizsai főjanicsárt, s a királytól akkora birtokot 
kapott, amekkorát lóháton egy nap alatt be tudott járni. Mint földesurak, az Inkeyek sok robotot követeltek 
jobbágyaiktól: még karácsony másnapján is kiparancsolták őket erdőt irtani. A fejszecsapások nyomán 
azonban vér serkent a fák törzséből, s az ispán félelmében hazaengedte jobbágyait. Inkey Boldizsártól 
különösen félt a föld népe. A kápolna építésekor a tetőn pipázgató jobbágyát vadászpuskájával agyonlőtte. 
„Megjárta a poklot Inkey Boldizsár" — terjedt a hír faluról falura. Vezeklésképpen ugyanis gyalog zarándokolt 
Rómába. Öreg korában rendkívüli betegségben szenvedett: „bőre alatt láthatatlan hangyák ezrei mászkáltak, s 
szüntelenül csipkedvén borzasztó kínokat okoztak neki".17 

Inkey János I. (1673—1747) már a XVII. század végén nádori adományt szerzett Rigyác, Petrivente és 
Eszteregnye határában fevő birtokokra, majd megnyerte a fiú örökös nélkül elhalt gyöngyösi Nagy Ferenc 
vicegenerális leányaitól Iharosberény, Sormás, Újudvar, Miháld, Szepetnek, Bajcsa, Bagola, Újnép, Zsigárd, 
Kerecseny, Palin határában fekvő földeket és még negyven „Zala- és Somogy megyei pusztákbéli birtokokat, 

3 Iványi Emma: G y ö n g y ö s i Nagy Ferenc vicegenerális. In . : Z . Gy . 18. sz. Zalaegerszeg, 1983. 115—128. o ld . 
'Uo. 
5 Nagy Iván: Magyarország nemes családai. Bp. 1887. X . k. 481. old. 
6 Erdélyi Aladár: Regi magyar családi h i tb izományok . Bp. 1912.115—116 old. 
7 U o . 
8 Bátorfi Lajos: Adatok Zala megye történetéhez. Nagykanizsa , 1876—1878 III. k. 16. old. 
9 Zala megyei Levéltár (A továbbiakban ZmL.) Zala megye közgyűléseinek jegyzőkönyvei (A továbbiakban Kjkv . ) 1838. év 2186. 
sz. 
10 Nagy Iván: i. m. — Inke : kkt . tsk.: Tszh . : Iharosberény: Somogy m. Csurgói nkör . H . 1984. 
" Pallas Nagy Lexikona. Bp., 1895. IX. k. 
12 Acsády Ignácz: A magyar nemesség és bir tokviszonyai a mohácsi vész után in: Értekezések a történelmi t u d o m á n y o k köréből. 
Szerk. : Pauer Imre. Bp., 1890. 
13 Szombathelyi Püspöki Levéltár. F.gyed Ferenc volt rigyáci plébános, helytör ténész feljegyzései (Kézirat). 
" Nagy Iván i. m. 289—290. old. 15 Uo^ 
16 Zalaszentbalázsi plébánia irattára. Histór ia domus . 
"Hala István: Zalai k rón ika . Nagykanizsa , 1915—1917. 382. old. 
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ezek között az elónevet adó Pallin helységet is; azokra III. Károly királytól18 1721. október 3-án adományt 
nyert és pedig Inkey Loránth néven, csak utána vette föl a család pallini Inkey nevet"." 

A XVIII. század elején a lakosság tekintélyes része szabadfoglalás formájában használta a földet; a falu 
jobbágyai akkora földet foglaltak le maguknak, amekkorát meg tudtak művelni: „ki-ki állapota szerint 
vet, . . .se fél, se egész helyes jobbágy köztünk nem volt, hanem ki többet szerezhetett, többet szántott és 
vetett."20 Legtöbb birtokon az odaköltözóket úgy tekintették, mint új telepeseket: átmenetileg mentesítették 
őket mind az állami, mind pedig a földesúri szolgáltatások egy része alól. A rigyáci jobbágyok később nem kis 
nosztalgiával emlegették „az öregúr" korszakát, mikor pénzbeli szolgáltatásokról még nem is hallottak.21 

Becslések szerint 1720 körül a török uralom előtti termőterületnek csak 25% -a volt művelés alá vonva. Igásállat 
hiányában több faluban nagyobb volt a szőlőterület, mint a szántó: Bocska, Kacorlak, Magyarszerdahely, 
Pölöskefő, Zalaszentbalázs és Újudvar határában is például. Az ősi Inkey birtokon (Rigyác, Eszteregnye, 
Petrivente) 1720-ban összesen 73 köböl szántót és 54 1/2 kapás szőlőt műveltek.22 A belső vándormozgalom és 
a telepítések hatására a lélekszám országszerte gyarapodik, s bizonyára az Inkey-birtokokat is érintette a 
század elején kibontakozott nagyarányú vándorlás, de a földesurak által szervezett ún. belső telepítés is forrása 
a lakosság gyarapodásának23, s e téren több birtokos nemes is elismerésre méltó érdemeket szerzett. 

Inkey János három leánya apáca lett, Pál nevú fia „paulinus" szerzetes24, a legkisebb gyermek (Ferenc II) 
„Capitaneus Franciscus Inkei ex Pallin" még apja halálának évében, 1747. június 9-én meghalt.25 A család tagjait 
és a város notabilitásait a nagykanizsai alsóvárosi katolikus templom kriptájába temették. A templomot a vár 
utolsó kapitányának, Berge Györgynek a kívánságára Szent József tiszteletére építették 1702—1714 között, 
jórészt az I. Lipót császár parancsára felrobbantott vár anyagából. Ma már nem lehet megállapítani az ide 
temetettek kilétét, mert a kriptát három ízben is feldúlták és kirabolták, s a kibontott falrészek pótlásakor a 
kripta folyosójának egy részét is elfalazták. Jól olvasható még Inkey Boldizsár negyedik feleségének, Hoven 
Magdolnának a sírfelirata: tetemét 1816-ban helyezték el a kriptában. Mivel Inkey Petronella (Sennyei Antaíné) 
végleges kielégítésképpen atyjától 20 000 Rhénus (Rajna tartományi) forintot kapott, a kb. 50 000 holdas 
birtokot két fia, Gáspár és Boldizsár örökölte, s velük két ágra szakadt a család: az inarosberényi2 ' ág alapítója 
Inkey Gáspár, a pallinié pedig Inkey Boldizsár. 

Az apa állítólag jobban kedvelte Bordizsárt mint Gáspárt, végrendeletében is többet hagyott Boldizsárra. 
Gáspárt idegen (olasz-osztrák) felesége miatt nem szerette. 

A jelen dolgozatnak nem feladata a személyiségkép teljességének megrajzolása, de Inkey János I. portréja 
néhány vonásának felvillantása nem mellőzhető. Személyiségének egyik meghatározó jegye az adott történelmi 
helyzethez való alkalmazkodás: tevékeny, cselekvő viszonya társadalmához, nemzetéhez. 1716-ban a főispán 
jelöltjével szemben is megválasztják a megye nemesei alispánnak. Előzetesen volt már megyei követ 
1714— 1715-ben, majd ismét Zala megye nemeseit képviseli az 1722—1723-i pozsonyi országgyűlésen. A 
megyei közgyűlés 1735-ben a főjegyzőt és palini Inkey Jánost, volt alispánt, királyi tanácsost küldi Pozsonyba: 
egyezkedni a kamara képviselőivela megyétől követelt váltságdíj mérséklése érdekében27. Mivel megyeház még 
nem volt, „a központ ott volt, ahol az alispán lakott: Paliinban" . Kisebb megyei tanácskozásokat (partikuláris 
kongregáció) bizonyára tartottak Inkey János „pozsvány ságra dűlő pallini29 kastélyában is. A dolgos, tevékeny 
közéleti ember megtestesítője volt, aki megvetette a tétlenséget, a közönyt, s bátran szembenézett a 
nehézségekkel is. 

1720 után gyarapodott a népesség, nőtt az állatállomány és a megművelt földterület, s egyre több termény 
került a piacokra is30. A szinte egymást követő háborúk (III. Károly törökellenes hadjáratai, az osztrák 
örökösödési- és a hétéves háború) tovább fokozták a magyar mezőgazdasági termékek iránti keresletet, az 
értékesítés lehetőségét. A század elején megindul az önálló nemesi gazdálkodás, terjed az allodizálás, a 
földszerző mohóság. A birtokos nemesség már nem fegyverrel, hanem oklevelekkel, furfanggal, pénzzel támad 
egymásra. „A fegyver helyébe a per lép." 

18 III . Károlynak, s még inkább Mária Teréziának ha tá rozot t törekvése volt, hogy a főurak mellett a megyék nagyobb birtokkal 
rendelkező nemeseit ki tüntetésekkel a bécsi udvar körébe vonja. Az Inkeyek is büszkén viselték a „királyi udvar belső embere" 
rangot kifejező kamarási vagy tanácsosi címet. 
" Nagy Iván i. m. 
20 Z m L . Urbar ia et Conscr ip t iones . Fasc.: 59-3. 
21 Szántó Imre: A majorsági gazdálkodás uralkodóvá válása. In. Tanulmányok a magyar parasztság tör ténetéhez 1711—1790. Bp., 
1952. 351. old. 
22 Magyarország népessége a Pragmatica Sanctió korában 1720—1721. Bp. 1896. 
2 1 A lakosság számának alakulása az 1720. évi összeírás, az 1785. évi népességszámlálás és Fényes Klek adatai alapján: 

. . . . . ,, b) vásárolt (szerzet t) b i r tokokon: 
a) adomanyb i r tokon : Eszteregnye, Bocska, Kacorlak, Magyarszerdahely, 
Rigyác, Petrivente, fo Pölöskefő, Zalaszentbalázs, Újudvar , fó 

1720 390 750 
1785 1310 2830 
1847 1620 3180 

24 Pálosok: magyar alapítású szerzetesrend. Magyarországon 98 zárdájuk volt. A szerzetet 1786-ban II. József szüntet te meg. 
25 Nagykanizsai Alsóvárosi plébánia irattára. Halot t i anyakönyvek . 
26 Iharosberény: kkt. szhk . ; Somogy m. Csurgói nkör . H . 1984. 
27 Szabó Béla -. Az új szerzeményi bir tokok és a fegyver jog megváltása Zala megyében . In: Z. Gy . 8. sz. Zeg., 1978. 99—115. old. 

Halis István i. m. 
n A forrásokban egyaránt szerepe] a„pallini" és a „palini" szóalak, a XIX. század második felében már a „palini" a gyakoribb. 
Inkey József részére adományozo t t bárói rang és az ö r ö k ö s főrendiházi tagság jogának 1895. november l / - i bejegyzésében is 

Pallini" aze lönév (CeróJózsrf: A királyi könyvek (Libri Regii) 1867—1918. Bp. 1940. 91. old. 
A töröktől visszafoglalt Kanizsa lakosságának gyarapodását , összetételét, a mezóváros státusának alakulását részletesen 

tárgyalja Degré Alajos t anu lmánya : Nagykanizsa önkormányza ta a XVIII . században. In.: Nagykanizsai Thú ry György 
M ú z e u m jubileumi évkönyve, 1919—1969. Nk . , 1972. 103—120 old. 
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A Délnyugat-Dunántúl kereskedelmi központja, Nagykanizsa is csak vontatottan fejlődött. A városok 
újraéledésének, növekedésének alakulására általában a nagy vagyonú privilegizált rétegek vagy azok képviselői 
voltak döntő befolyással. Kanizsa városképének alakításában nem tevékenykedtek kimagasló egyházi vagy 
világi mecénások, mint például Szombathelyen Szily János vagy Pozsonyban az Esterházy és az Erdődy család 
tagjai. Kanizsa város földesurai nem építettek díszes palotákat, elsődlegesen gazdaságuk fejlesztését, kiszolgálá-
sát célozták építkezéseik. Elsőként kezdtek építkezni a ferencesek, a módosabb polgárcsaládok lakóházaikkal 
járultak hozzá a későbbi városkép kialakításához. A feudális barokk szellemében formálódott a város 
központja31, mivel azonban nem hatalmi, politikai célok, inkább gazdasági szempontok érvényesültek az 
épületek megformálásában, ez rányomta Bélyegét a város külső képére is („sima, sárga hitbizományi 
háztömbök"). 

A XVIII. századi anyagi megerősödés jól lemérhető a templomépítkezéseken is. A falvakban még alig folyik 
valamilyen jelentősebb építkezés, de a század közepétől kezdve sorra felbukkannak a magyar falu mai képére is 
jellemző késő barokk templomok. Elsőként, 1722-hen rakják le a homokkomáromi katolikus templom alapját, 
majd Kacorlakon, Magyarszerdahelyen, Pülöskefón, Zalaszentbalázson és Szepetneken is épül templom. 
Miháldon Inkey Gáspár építtet templomot 1760-ban,32 Rigyácon Inkey Boldizsár emeltet 700 főt befogadó 
templomot a 350 lakosú falu népének.33 

A kanizsai uradalmat — mint már említettük — 1743-ban Batthyány Lajos nádorispán kapja ugyan, de a 
hatalmas családi vagyon, a császári udvarral fennálló kapcsolataik árnyékában Kanizsa csak egy volt a szinte az 
egész Dunántúlra kiterjedő Batthyány-birtokok közül. Már 1524 óta a családé Németújvár (ma Güssing — 
Ausztria), 1604-től a körmendi vár urai a Batthyányak, s a települést a XVIII. században az óriási kiterjedésű 
Batthyány — Strattmann családi majorátus székhelyévé fejlesztették. Kétemeletes, négy kerek saroktornyos 
várkastélyt is építettek. Átalakították a bozsoki Sibrik-kastélyt, Batthyány Ádám és Strattmann Eleonóra 
kedvelt tartózkodási helyét. A teljesség igénye nélkül: kastélyuk volt még Zalaszentgróton, Ikerváron, 1726 óta 
övék a siklósi uradalom, lakóházuk van Kőszegen és Sopronban, rangos palotájuk Bécsben. Kanizsát a birtok 
tiszttartói nyomorgatják, de a város patriótáiban még a következő évszázadban is él a remény, hogy a 
hitbizomány központját Kanizsára telepítik, s felépítik a város közepén, a tér egész hosszában a Batthyány-kas-
télyt.34 

A korszak pregnáns képviselője palini Inkey Boldizsár (1726—1792), nagyhatalmú s becsvágyó birtokos 
nemes, akit méltán minősített a család „a nagy szerző"-nek, hisz kb. 25 000 holdas örökölt birtokát a 
négyszeresére növelte. Az utókor „kiskirályként" emlegette. Életében érte el az Inkey-birtok a legnagyobb 
kiterjedését. Végrendeletében35 részletesen felsorolja vásárolt, szerzett, acquirált és sok „költséges és 
fáradtságos" peres eljárással nyert birtokait. Horvátországban osztrák grófoktól vásárolta a raszinyai 
uradalmat (az egykori Kőrös megyében) 110 000 forintért, a volt Zrínyi-birtokból 100 900 forintért a muraközi 
Belicát, az Althan grófoktól Dubravát — szintén a Muraközben —, Kis- és Nagyrécsét Nádasdy Teréziától, 
Kőszegen pedig első feleségétől, szalapataki Nagy Júliától örökölt portióit szőlővel, réttel gyarapította, „másik 
majort" és házat épített. Vas Vármegye Tótsági járásában (az akkori megye délnyugati részén) 31 000 forintért 
vásárolt „jószágot". Birtokrészt szerzett a sárvári uradalomból a Szluha családtól, Sopron megyében az akkori 
ramóczi és a sajtoskáli uradalmakat vásárolta meg. Az örökölt újudvari és bocskai földek mellé újakat szerzett 
Magyarszerdahelyen, Kacorlakon, Pölöskefőn, és 39 000 forintért megvásárolta a rábahídvégi (Vas megye) 
Prosznyák család zalaszentbalázsi birtokát Dóczy Antalné sz. Prosznyák Évától. Négyszer házasodott, s 
természetesen ezáltal is gyarapodott a családi vagyon. A szerteszét fekvő birtokrészeket majorsági gazdasá-
gokká szervezte, öt uradalomra (Palin, Rigyác, Nagyrécse, Belica és Raszinya) osztotta, s a palini központból 
irányította. 

A majorsági gazdálkodás kiterjesztése-, az árutermelés növelése érdekében a földesurak jobbágyaik 
kisajátításának legváltozatosabb formáit alkalmazták: lehasítottak az úrbéri földekből, megtiltották a közös 
legelő és erdő használatát, növelték a robotot és a pénzbeli szolgáltatásokat, elvették a parasztok irtásföldjeit. A 
század második felében — elsőként Vas vármegyéből — megindult a jobbágyok panaszáradata, majd a zalai és 
a somogyi jobbágyok tiltakoztak tiszttartóik túlkapásai, kegyetlenkedései ellen. A magyarszerdahelyi, 
kacorlaki és a bocskai jobbágyok először Inkey Boldizsárhoz fordultak: „Könyörgő instantiánk által hozzá 
folamodtunk az földes Urunkhoz, és azon instantiánkra semmi választót nem adott, hanem inkább mindgyárt 
Sz. Mária Magdolna napján földet hordani kit-kit a maga ökrével el hajtott, és éczakának idejében jöttek haza 
azon robotbul, mégis más nap mindgyárt reggel meg vissza hajtatta aratni, hogy aratni menvén sokat közülük 
lefogatott az tarlón és Nagy keményen meg verette."36 A rigyáciak ugyancsak panaszolták: hogyha Palinba 
mennek sérelmeik orvoslása végett, deresre húzattattak, a tiszttartó még az „őszbe csavarodott öreget" sem 
kímélte.37 Az 1760 -as évek közepén már a királynőhöz fordultak: „ . . .sulos robotunknak soha száma nincs, 
hanem minden nap hajtogattattunk leg kiváltképpen takarulásnak idejében, még szent innep napokon is 

31 Dr. Kerecsényi Edit: Városnéző séták Nagykan iz sán . In: Nagykanizsa c. ú t ikönyv, 1984. 119—155. o ld . 
32 Németh József Zala megye Műemlékei. Zeg., 1979. 
™ Egyed Ferenc i. m. 
34 l o b b e n látták is a csodálatos épületegyüttes tervét, amelyet a nagykanizsai születésű Tandár O t t ó épí tész, műegyetemi tanár 
állandóan a táskájában hordo t t . Halis István: Színes mozaik Nagykanizsa tör ténetéből . Nagykanizsa, 1893. 253 old. 
35 Bátorji Lajos i. m. III . k. 

Balázs Éva: Jobbágylevelek. Bp., 1951. 213 old. 
37 Szántó Imre i. m. 351. old. 
38 H. Balázs Éva i. m. 212. old. 
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Az Inkeyek barokk sírkápolnája 

hajtogattat a földes Urunk, ha gyalog kívántatik gyalog, ha pedig ökörrel kívántatik ökörrel . . . Hosszú utat 
előbb tsak egyet szolgáltunk, most száma sincsen . . .hasonlíttatunk a török rabokhoz . . .58. A jobbágyok 
elégedetlenségének egyik zalai központja az Inkey-birtok. Kifogásolták, hogy Inkey Boldizsár jószágaik után 
is tizedet szed: az tyúkjainkból sem adtunk, most pedig azokbul is kiveszi a tizedet, ha mindgyárt tsak 2 
vagy 3 legyenis a szegény embernek." Rendszeressé vált a birtokokon a pénzbeli büntetés és az állatok 
elkobzása. Még a tiszttartók is „tollpénzt" követelnek a szolgáltatások nyilvántartásáért. Pénzt kell már fizetni 
a sertések makkoltatásáért is. A rigyáciakra 372 forint makkbért vetettek ki, s amikor nem tudtak fizetni „ . . .20 
darab sertéseket agyonlövette, felprédáltatta, 3 vonós marhájukat elhajtatta, s áristomoztatta őket mindaddig, 
míg a makkbért le nem fizették."3 

A földesúri majorsági termelés erőltetett növelésének a parasztságra gyakorolt káros következményeit 
igyekezett ellensúlyozni Mária Terézia úrbéri rendelete, amely szabályozta, illetve mérsékelte a jobbágyok 
földesúri szolgáltatásait. 

Inkey Boldizsár nemcsak birtokainak száipát növelte, hanem korának szokása és módszere szerint 
tekintélyét is óvta, gyarapította. A vallás parancsa sem tudta mindig fékezni indulatosságát, de több esetben is 
vezeklésre, adományozásra késztette. Zarándokként háromszor járt Rómában, négyszer Loretoban és egyszer 
Prágában. Mecénása volt Nagykanizsa 1-2 intézményének, s bőkezű kegyura több falusi plébániának. Apjától 
örökölt palini kastélyát — angol mintára — nagy kiterjedésű, tájalakító parkkal övezte, amelyben a régi 
erdőségből meghagyott hatalmas fák és virágos ligetek váltották egymást; tiszta vizű tavain hattyúk 
úszkáltak.40 A barokk sírkápolnát 1768-ban építtette. A kápolna alatti kripta lett a család temetkezési helye. 

parancsa szerint a gazdatisztek a falkerítés mellé temetkeztek. A szabadosok meg a jobbágyok tetemei 
még alacsonyabban, a kerítések kívül, a domb oldalán nyertek helyet. A gazdatiszteknek és a jobbágyoknak 
sírkertjei már régen elporladtak, időközben a paliniak is csináltak temetőt a faluba, a domb oldalát 
felszántották, s ma már nem is tudják, hogy a kis domb valamikor temető volt.4' A kápolna fenntartására 
„renovációjára" Inkey Boldizsár 2500 forintot hagyott végrendeletében. 

Gráci mesterekkel faragtatta 1758 körül a mai Nagykanizsa Kossuth terén álló Szemtháromság-szobrot. Az 
ispita-ház (ispotály-kórház-szegényház) kápolnáját 1769-ben építették Szent Márton tiszteletére, s ez 
alkalommal Inkey Boldizsár 1000 forintos alapítványt tett az intézmény javára. Anyagilag is támogatta az 1765 
óta működő kanizsai piarista gimnáziumot, három fia — Ferenc, Ádám és János — 1790-es években a nagyhírű 
iskola tanulói voltak.42 Zalaszentbalázson — a régi templom helyén — 1781-ben nagyobb templomot 
építtetett, s szőlőt is vásárolt a templom részére, hogy „a termést adják el és fordítsák Isten háza szükségére." 
Végrendeletében a raszinyai templom építésére 3000 forintot hagyományozott, amit a hagyaték felosztásakor 
az örökösök 3400 forintra emeltek. „ . . .a Vas megyei Vát község melleti szentkúti szervita kolostor részére — 
szentmisékre — palini Inkey Boldizsár, Szala vármegye alispánja 3000 forint alapítványi összeget tett le, s 
ugyanő 1755-ben a Szala megyei Nagy-Récsén a 3 szent király: Gáspár, Menyhért és Boldizsár emlékére 
építtendő szervita kolostorra is alapítványul egy egész jobbágytelket, kertet, 10 hold földet, 6 szekér szénát 
termő rétet adott át szabad legeltetés és faizással e^vütt e szent czélra, ezenfelül készpénzben is 800 rénes forint 
tőkét kötött le a szerveztendö kolostor számára." 

S/.ántó Imre i. m. 350. old. 
,0 Halts István: Zalai krónika. 381—382. old. 
" U o . 

Kapiller Imre: Adatok Zala megye felvilágosodás- es reformkori könyvtára inak történetéhez. Pallini Inkey Ferenc bellicai 
könyvtára. In: Z. Cy.21. sz. Zcg., 1985. 71. o ld . 
41 Ritpp Jakab: Magyarország helvrajzi tör ténete . Pest, 1870. 582. old. 
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Inkey Boldizsár halálának ötvenedik évfordulóján a család tagjai díszes klasszicista emlékurnát készíttettek, 
amely ma Nagykanizsán a Károlyi-kertben áll. A latifundiumot — sorshúzás szerint — hat fia — Imre, 
Menyhért, Ferenc, Ádám, János és Boldizsár — örökölte. Az elsőszülött fiú és az apa közt tizenhat évig tartó 
viszály dúlt, mert Imre vagyontalan köznemes leányát, Jeszenovszky Franciskát vette feleségül, s ezért még az 
anyai örökséget — a szalapataki és kőszegi birtokot — sem kaphatta meg. Végrendeletében ezért is korlátozta 
fiai párválasztási szabadságát: „ . . .a házasság nem egyedül a test kívánsága után induljon, hanem az öregebb 
Úri Atyafiak tanácsára és akarata szerint legyen. Aki azok akarata nélkül házasodik azonnal exheres 
(örökségből kitagadott) legyen, semmi javamból ne részesüljön. Ez rendelésemet a többi, kisebb fiamra is 
extendálom (kiterjesztem) és akármelyik az öregebb Úri Atyafiak consensusa (egyetértése) nélkül megházaso-
dik, azonnal exheres legyen és portiója a többi közt osztódjék föl."45 

Inkey Imre (1753—1813) királyi tanácsos volt, volt zalai alispán fia (szintén Imre 1784—1848) 1809-ben 
Napóleon fogságába került, majd a megyében vezetői tisztségeket viselt: 1820—1829-ig zalai alispán, 1843-ban 
zólyomi főispán, királyi kamarás. Egyetlen fia, Ferdinánd (sz. 1829-ben) 1860—1861-ben Kőrös vármegye 
alispánja, majd követe a zágrábi országgyűlésen. 1875-ben bárói rangot nyert.4 ' 

„Palényi Inkey Menyhárt Fő Hadnagy" (1771—1796) a királyi koronát őrző megyei bandérium tagja 
1790-ben. Az atya úgy juttatta kifejezésre nemzeti érzelmeit, hogy régi magyar süvegeket vásárolt, s 
jobbágyainak kötelezővé tette kalap helyett a kuruc időkben kedvelt süveg viselését. Végrendeletében úgy 
rendelkezett, hogy Menyhárt csak akkor „húzhat cédulát Rigyáczra és Récsére, ha a törvények tanulását 
elvégzi, a bátyja és öregebb Úri Atyafiak szerént rendelendő helyen egy-két esztendőt practicál." Később 
katonai pályára lépett, 25 éves korában meghalt. 

A muraközi birtokot — Belicával, majd Rigyáccal — Ferenc (1775—1836) kapta. Leányát — Carolinát — a 
zalabéri Horváth Eduárd vette feleségül, mindketten Deák Ferenc önzetlen és lelkes hívei voltak. 

Ádám (1778—1845) örökölte Nag yrécsét Újnéppel, Orosztonnyal, Martoni pusztával és a liszói szőlővel 
együtt. Később házasságával (Rayky Mária) Felsörajkon is szerzett birtokot. A palini-, a szentbalázsi-
(zalaszentbalázsi) és a pacsai uradalom Inkey János II. (1779—1842) tulajdona lett. Inkey Boldizsár a század 
közepétől — mikor már lejárt a könnyű vagyonszerzések ideje — is növelte birtokainak számát. A legtöbb 
pazarló utód kezén szétfolyt a sok ügyeskedéssel szerzett birtok: gazdaságaikat elhanyagolták, „üres címek, 
rangok, kitüntetések káprázatától elbódítva, a fényes bécsi udvar köré sereglenek". Inkey Boldizsár nem lett 
„udvari ember", aki országának, népének hátat fordítva elidegenedik a nemzet érdekeitől. Nem ragadta el a 
fényűzés, ragaszkodott birtokaihoz, patrimóniumához; valóságos autonóm gazdasági rendszerré fejlesztette 
birtokállományát, s közben felelős megyei munkaköröket is betöltött: 1751-ben főszolgabíró, majd 1754— 
1759-ig alispán, 1763-ban és 1784-ben pedig táblabíró. Közben két alkalommal is (1773-ban és 1781-ben) 
jelölték alispánnak. 

Nem volt kényelmes, passzív feudális úr, cselekvően bekapcsolódott az árutermelésbe, s gazdaságát a piaci 
igények szerint fejlesztette. „Kereskedés-társaságot" is szervezett, a tagoknak — zálog ellenében — 
gabonavásárlásra pénzt kölcsönzött, s a nyereség harmadrészéért adta.47 A vásárolt birtokokért összesen 
303 500 forintot fizetett ki, halálakor utódaira 228 000 forintot hagyott kamatozó kölcsönökben, s meg nem 
nevezett összeget adott Imre fiának és leányainak is.48 Építkezett, jelentós pénzeket fizetett ki pereskedéseiért, 
adományozott egyházi és világi célra egyaránt. Mindez csak úgy volt lehetséges, hogy már nem a feudális kor 
szellemében, hanem a polgárosodó nemesek mentalitása szerint gondolkodott. Jobbágyaitól a járandóságokat 
szigorúan beszedte, de az ínséges években példát mutatott segítésükben. 1788-ban, mikor az átvonuló 
katonaság fosztogatásai miatt Marczali Henrik szerint „a viruló Zalában bükköny, kukoricacsutka és aszalt 
vadgyümölcs volt a fő táplálék", több száz köböl gabonát juttatott jobbágyainak. Palinban általános gyakorlat 
volt, hogy a fiatal házasuló jobbágyok ingyen kaptak igavonó állatot és felszerelést, hogy gazdálkodásukat 
minél előbb megkezdhessék. Zalaszentbalázson, a nagy dögvész idején, tized fejében kapott 23 darab ökröt 
ellenszolgáltatás nélkül adta a kárvallottaknak.49 

Nemcsak birtokainak gyarapításával törődött, a gazdálkodás módja is foglalkoztatta. Büszke volt hizlalt 
ökreire, „svájcer bikáira", gazdag állatállományára. A már többször is említett végrendeletében felhívta fiai 
figyelmét a rét- és legelőgazdálkodás fontosságára, hasznosításuk módjára. Az igásállatok mellett lófogatokkal 
is dolgoztatott, s nem a külterjes juhtenyésztést szorgalmazta, hanem a szarvasmarhatartást tartotta 
elsődlegesnek. Malmokat üzemeltetett, s a gabona mellett lisztet, őrleményt is értékesített. Inkey Boldizsár 
azon középbirtokos nemesek közé tartozott, akik — ha egy sor feudális vonással terhelten is — már többet 
tudtak — vagy többet éreztek meg — kortársaiknál a hasznosságról és a gazdaságosságról. 

Palini Inkey János II. császári és királyi kamarás, aranykulcsos vitéz kortársai körében népszerű és kedvelt 
személyiség, az utókor emlékezetében pedig a család egyik legrokonszenvesebb alakja volt. Szerencsésen 
egyesítette magában a jó gazda erényeit a közéleti férfiú tájékozottságával. 

Mivel a piacokon már kelendőbb volt a spanyol-, merinó- vagy selyembirka, Alsórajkon, Zalaszentbalázson, 
Bocskán „spanyol fajú, nemesebb nemű juhokat", a palini és a szentbalázsi uradalmában pedig híres ménest, 

" Dr. Kerecsényi Edit i. m. 154. o ld . 
45 Bátorfi Lajos i. m. III. k. 
"' A magyar Nemzetiségi Z s e b k ö n y v , Bp. 1888. I. k. 
" Halts litván i. m. 376. old. 
4S H a tekintetbe vesszük, hogy egy középrendű állami tisztviselőnek, középiskolai tanárnak átlag 3—400 forint volt az évi 
jövedelme, egy-egy nagyhatalmú becsi udvari tanácsosnak pedig 3000 körül , akkor é rzékelhe t jük igazán Inkey Boldizsár anyagi 
erejét. (Hóman—Szekfu: Magyar Tör téne t . V. kötet 211. old.) 
49 Egyed Ferenc i. m. 
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címeres gulyát tartott. Több korabeli leírás is elismeréssel szólt gondosan kezelt erdőiről, vetésre „remekül 
előkészített" szántóföldjeiről. Fényes Elek azon gazdaságok közé sorolja, ahol sok „bűzhödt posványság 
kiszáríttatott"; Zala megye számos malma közül kiemeli Inkey János „morgáni pusztában lévő mesterséges 
készületú" malmát, amely „ugyan azon időben lisztet őröl, olajt üt repce vagy más vetemény magból, ezen 
magot perkelóben keveri és kását készít, a másik külső kerék pedig a deszka metsző fűrészt hajtja".5 

1809-ben a zalai lovasezredben századparancsnok. Foky Zsigmond ezredes jelentése szerint a győri csatában 
hősiesen viselkedett: „ . . .a legjelesebb, rettenthetetlen tisztjei" közt említi51. Az 1839. április 15-re összehívott 
megyei közgyűlés a zalabéri Horváth János társaságában „a követi utasítások és a nemzet sérelmei 
összeszedésére" szervezett választmányába delegálta. Apja példáját követve adománnyal segítette a század első 
éveiben válságos helyzetbe került kanizsai piarista gimnáziumot, melynek Eduárd és Sándor fiai is tanulói 
voltak. 

Báró kesselőkeői Majthényi Erzsébettel52 kötött házassága nemcsak vagyonát, hanem tekintélyét is növelte. 
A Felvidék egyik legrégebbi családja a Majthényiaké, akikkel már korábban házassági kapcsolatba kerültek a 
palini Inkeyek: Inkey János I. unokája, az iharosberényi Inkey Gáspár tábornok leánya, Jozefa ekkor már báró 
Majthényi József felesége volt. 

Palini kastélyának „hatalmas ebédlőjében, mely beválnék kisebbfajta hangversenyteremnek is, vármegyékre 
szóló úri vigasságok valának egykoron."53 Itt tartották esküvőjüket leányai: Amália Sényi Gáborral, Sidónia 
Csányi Csányi Elekkel, Zala megye főbírájával. A család vendége volt többek között báró Majthényi Lajos, 
báró Majthényi István, Csányi Csányi László táblabíró, zalabéri Horváth János kamarás, Batthyány Fülöp 
herceget pedig az egyik tiszttartója képviselte. 

A palini kastélyról szólva, idézzük az 1831. évi „útikönyv" vonatkozó részét: „Ékesítti ezen Pusztát 
leginkább az előbb tisztelt Uraságnak díszes és megkülönböztetett ízléssel épült Kastéllya, hozzá tartozandó 
nagy kiterjedésű Anglus Kertyével — melly sok külföldi fákkal, növényekkel és tavakkal vagyon ékesítve —, 
még is ezen Uraságnak nagyobb számú Urodalmi Tiszt-lakásai, de leginkább a gazdaságra nézve, Barmi mint 
pedig más egyéb a Takarmányokhoz kívántató nagyra kiterjedő épületek örvendeztetik az itt keresztül 
utazókat."54 

Az Inkeyek birtokai Nagykanizsa vonzáskörzetéhez tartoztak, s a mezóváros országos hírű piacának 
kereslete befolyásolta a gazdaság termékszerkezetének alakulását is. Nemcsak a kézművesség-, a kereskede-
lem-, de a majorsági gazdálkodás fejlődését is egyre jobban nehezítette, gátolta a feudális termelési szerkezet és 
a birodalmi érdekeknek alárendelt gazdasági függőségünk. Új mezőgazdasági technika alkalmazására, az 
igásállatok számának növelésére, képzett vezetők alkalmazására lett volna szükség, de az eredményesebb 
gazdálkodást korlátozta a pénzhiány. Az Inkeyek háztartásában is egyre gyakoribb a pénzkölcsön és a 
záloghitel. 1790—1836 között hatvanhat pénzügyletet bonyolítottak le: felvettek 307 803 forint hitelt, s 
148 814 forintot adtak kölcsön. Pénzügyi kapcsolatuk is volt Batthyány Jánossal, a Szapáry- és a Sennyei 
családokkal, s természetesen ügyvédi közvetítéssel is szereztek pénzt.55 A mezőgazdasági válság mellett az 
Inkey-birtok helyzetét súlyosbította, hogy 1842. október 25-én meghalt a családfő, Inkey János II. Halálával 
„Zala karai és rendei" a megye egyik legkitűnőbb gazdáját, legbuzgóbb ügytársát és mindenki által tisztelt, 
vendégszerető barátot veszítettek. A megye nemesei közgyűlésükön aggodalmukat fejezték ki, hogy vajon az 
elvesztett derék férfiú helyét be tudják-e tölteni a fiatalok? 

Még be sem fejeződött az osztozkodás, mikor meghalt Inkey Jánosné Majthényi Erzsébet is (1844. február 
16-án). Mindketten végrendelet nélkül távoztak, ami táplálta egyes családtagok elégedetlenségét, fokozta 
gazdagodás! vágyát. Mivel a lányok ki voltak zárva „az ősi atyai javakból", a családi vagyont az öt fiú örökölte: 
Eduárd, Sándor, Ödön, Kázmér és János. A két leány már a halálozás évében a megyei bírósághoz fordult 
panaszával. Egy-két évi pereskedés után Eduárdot — aki ebben az időben császári tisztként Prágában szolgált 
— és Sidóniát közös megegyezés alapján kielégítették, Amáliának pedig átengedték az „Alsó Rayki Helységet 
a hozzátartozandó földekkel, mindennemű földesúri jövedelmekkel, ingóságokkal együtt, pogányvári szőlők-
kel és Palinban lévő apróbb tárgyakkal", de az atyai és anyai adósságokból Amália köteles volt 100 000 forintot 
törleszteni.5'' Inkey Ödön a szülök halálakor a fiumei kormányszék tiszteletbeli fogalmazója, s betegsége és „a 
városi élethez való kötöttsége" miatt 184 000 forintért eladta örökségét testvéreinek: Sándornak, Kázmérnak és 
Jánosnak: így lettek ez utóbbiak a megnyirbált Inkey dominium urai. Bejelentették a megyei bíróságnak, hogy 
az „ősi javakon fekvő adósságok lerovására" 200 000 forint kölcsönt szándékoznak felvenni. 

Anyagi helyzetük azonban tovább romlott, s az 1846. júniusi megyei közgyűlésnek írásban bejelentették 
(Inkey Sándor, Kázmér és János), hogy az országos pénzhiány, s gazdaságuk jövőjét veszélyeztető tetemes 
adósságuk és egyéb, családi okok miatt eladták a palini-, szentbalázsi és a pacsai uradalmakat a hozzájuk tartozó 
majorokkal, épületekkel, felszerelésekkel és az 1846. január 1-től számítandó jövödelemmel együtt. A vevő: a 
flandriai herceg, „Herczeg Száz Koburg Gothai Ágoston Ó Magassága", a vételár: 1 100 000 ezüst forint és 
2000 darab császári és királyi aranyérme. 

A jelen dolgozat terjedelme ugyan nem teszi lehetővé a családtagok életútjának követését, mivel azonban 

w Szombathelyi Püspöki Levéltár. Bitnitz La jos 1825. szeptember 24-i levele. Egyed Ferenc feljegyzései közt . 
R. Kiss István: Az utolsó nemesi felkelés. Bp., 1909. 143. old. 
Apja báró Majthényi János, testvére Maj thényi István őrnagy, később honvéd t ábornok , aki 1848 szeptemberében átvette 

Komárom várának parancsnokságát Fr iedr ich Wilhelm von Mer tz altábornagytól, meggátolva így a var esetleges átadását 
Jellasicsnak. (Nagy Iván i. m. Pótkötet 336. old.) 

Zala c. napilap 1908. július 24-i sz. 
M Bencze Géza: Zala mejjye leírása a r e fo rmkorban . Z. Gy . 23. sz. Zeg., 1986. 133—134. old. 
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férfikorukat a magyar történelem sorsdöntő szakaszában élték, nem kerülhető ki a válasz arra a kérdésre, hogy 
vajon hogyan viszonyultak az egykori palini földesúr fiai a kor lényegéhez, a nemzet jövőjét eldöntő 
reformeszmékhez? 

A legidősebb fiú, Eduárd, katonai pályára lépett, s mint huszárkapitány kamarásságot kapott, majd ezredessé 
nevezték ki. 1848 szeptemberében a császáriak oldalán harcolt a fiatal magyar honvédsereg ellen. Az Országos 
Honvédelmi Bizottmány nevében Kossuth Lajos határozatban közölte a megyével, hogy Inkey Eduárdot 
hazaárulónak tekintik, és elrendelik minden ingó- és ingatlan vagyonának zárolását.57 A szabadságharc leverése 
után a bécsi udvar tábornokká léptette elő, majd „a legfőbb elhatározással" 1856. augusztus 10-én osztrák bárói 
rangot kapott.58 A család többi tagjának a magyar nép sorsáról vallott nézetei — enyhén szólva — nem egyeztek 
Inkey Eduárd ezredesével. 

Inkey Kázmér (született Palinban 1818. február 23.) 1848 szeptemberének válságos napjaiban az önkéntes 
nemzetőröket szervezi a kapornaki járásban, majd századosként segítette a betolakodó horvát seregeket kiverni 
Kanizsáról. Perczel Mór vezetése alatt, a hátráló sereget üldözve „kitűnően viselte magát": elvettek az 
ellenségtől 3 ágyút.59 Később a Klapka György vezette I. hadtest 47. zászlóaljának parancsnoka. Ebben a 
minőségben vett részt 1849. április 19-én a nagysallói csatában is. Maga a fővezér így írt erről emlékirataiban: 
„. . . már a délutáni órákban eldőlt a csata, mikor jelentékeny ellenséges haderő jelent meg a honvédség mögött. 
Az I. hadtest valamennyi zászlóalja támadásra indult, s sikerült az ellenséget a Garam völgyének magaslatairól 
visszaszorítani. „ . . .a 47 zászlóalj Inkey Kázmér vitéz őrnagy alatt leginkább kitüntette magát." Ot t volt 
Buda 1849. májusi ostrománál is, a „különösen kitűnt vitézségével Nagy Sándor tábornok . . . Inkey Kázmér 
őrnagy,6' Buda várának 1849. május 21-i ostroma alkalmával az 54. zászlóalj őrnagya volt, s a második ki a 
falakra feljutott!62 A vár bevételekor kifejtett hősiességéért alezredessé léptették elő. 

Felesége, a „világszép" Berchtold Eleonóra az egész hadjárat során mindenre elszántan kísérte, „olykor a 
csaták színhelyén is halált megvető bátorsággal lovagolt férje oldalán."63 

Világos után besorozták közkatonának, és Galíciába, a császári hadsereg ottani „strafkompániájába" 
küldték. Rajta kívül még két Inkey volt honvédtiszt, a legifjabb, Inkey János (született Palinban 1825. január 
14-én) honvéd századosként harcolt Leiningen-Westerburg Károly hadtestében.64 

Bátran mondhatjuk, hogy a palini Inkeyek többségükben nem hátráltak meg a forradalom fejleményei elől, a 
polgári társadalom megteremtésének, a magyar nemzeti függetlenség eszméjének nemcsak hívei, hanem 
munkásai is lettek, önként lépve át a polgári értelmiség életformájába. 

Dr. Gőcze Rezső 

Közép-Ajtai Veres Sándor 
emlékei a szabadságharcból 
és a rákövetkező évtizedekből 

1. Borbély Sámuel úr, a székely-keresztúri állami tanítóképezde igazgatója, a történelem érdekében nemes 
munkára vállalkozott, hogy a vezetése alatt álló intézetnél működött tanférfiak arcképét és életrajzait 
összegyűjtse s megőrizze az utókor számára. 

Minthogy én is, mint gyakorlóiskolai tanító a hazai népoktatás szolgálatában kilenc évet ezen intézetnél 
töltöttem el, tehát bekövetkezett az, hogy a megtisztelő felhívásnak engedve íme magam írok magamról, amint 
alább olvasható lesz is, nem valami mosolygó, de a valóságnak minden esetre meg fog felelni; 

Születtem Kóboron, Nagy-küküllő megyében (régebben Kőhalomszék) 1826. március hó 6-án. Apám Veres 
Sándor, ki középajtai székely huszár családból származott, ev. ref. pap volt a nevezett községben. Anyám 
Kendi Mária volt, ref. pap leány, kinek ősei is mind papok voltak. Én tehát papi és katona vérből származtam s 
talán ezen körülményben fekszik az oka annak, hogy életem oly gazdag volt ellentétekben. 

1,7 Degré Alajos és Kerecsényi Edit: Az 1848—49. évi szabadságharc zalai történetére v o n a t k o z ó iratok. In: Zalai T ü k ö r 1974. I. 
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