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Adalékok az Őrvidék (a mai Burgenland) 
történetéhez II. 
Újabb német betelepítések, Habsburg hódoltságban (1410-1849) 

Az egy évszázadig tartó viszonylag nyugalmas állapot 1428-ban szűnt meg. amikor Zsigmond ki-
rály a Garai családnak adományozta az őrvidéki királyi uradalmakat. A família egyébként ekkor már 
negyedszázada sajátos védnökséget gyakorolt a határvédők felett. A változás szükségessé tette, hogy az 
őrök katonai szervezete közigazgatási és érdekképviseleti szerepeket is fölvegyen, és nemesi közösség-
ként igazgassa községeiket. A XV. században ugyanis a patronátus és a környék több ízben változott at-
tól függően, hogy mikor melyik főúri család szövetkezett a királyi hatalommal, vagy lázadt föl ellene.1 

Például 1459. február 17-én Garai László, volt nádor huszonöt pártütő főúrral - Újlaki. Bánfi. Kanizsai 
testvérek - Németújváron I. (Hunyadi) Mátyás királlyal (1458-1490) szemben magyar uralkodóvá vá-
lasztotta III. Frigyes német-római császárt. A hírre Mátyás közfelkelést rendelt el. vezére Pinkafőnél 
április 12-én nagy vereséget mért a császári seregre.2 A következő évben a király visszafoglalta Frigyes-
től az őrvidéki várakat, és az őrök kiváltságait később többször megerősítette. Ezt követően Mátyás 
visszavette a Magyar Szent Koronát, amit még 1440-ben (Habsburg) Albert király (1438-1439) özve-
gye, Luxemburgi Erzsébet királyné a fia. (Utószülött) V. László király (1444-1457) számára udvarhöl-
gye. Kottaner Jánosné segítségével lopatott el Visegrádról. Az özvegy királyné az akkor három hónapos 
csecsemőt Székesfehérváron meg is koronáztatta, majd III. Frigyes császár gyámsága bízta. 

Az előbbi küzdelmek, valamint az 1451 és 1491 között a főként Habsburgoknak elzálogosított 
fraknói. kismartoni, szarvkői (szarvaskői), kaboldi. kőszegi és borostyánkői, lánzséri és rohonci uradal-
mak helyzete következtében. ' a magyar lakosság az Őrvidéknek a mai Burgenlandnak megfelelő terüle-
tén. a XV. századra azonban már véglegesen kisebbségbe került. (A koronazálogként, magánjogi úton 
elkerült uradalmak csak az 1647. évi LXXI. törvénycikk rendelkezéseivel kerültek vissza.) Az erősen 
összezsugorodott magyar nyelvterülettől (Fertőzug. nyelvszigetek a Kismartoni- és a Felsőpulyai-
medencében, a Pinka völgyben és Németújvár környékén) eltekintve a történelmi Nyugat-Dunántúl te-
rületét ekkor már teljes egészében német nyelvű lakosok lakták. A Fertőzugban a XIII. században fel-
bukkanó német ajkú népesség még kisebbségben maradt a magyar lakossággal szemben, de a Fertő 
északi, északnyugati pereme már a német etnikai térhez tartozott. A vidék mai járási központja, 
Nezsider - a kora középkori Fertőfő (a későbbi Szombathely) - már a XIII. század derekától német 
többségűnek számított.4 Kismarton és Nagymarton környéke már XIV. században német többségűvé 
vált, amelynek településterületén a középkor végén néhány magyar nyelvsziget - például Fertő-
meggyes. Szaka-Oka. Oszlop. Szarvkő. Kövesd-Szárazvám. Büdöskút - maradt fenn. A délen fekvő 
Gyanafalva még 1350 táján is magyar többségű volt. 

Az Őrvidék középső részén fekvő magyar többségű terület Alsópulya, Felsőpulya és Középsőpulya, 
Sopronudvard és Ligvánd falvakba szorult vissza. Léka várának környékén, a Gyöngyös és a Répce fo-
lyók mellékén a magyar népesség a XVI. századig fenn tudott maradni. Ennek oka. hogy e tájakon az 
elnémetesedés üteme lelassult, mert a lékai uradalmat a középkorban a Németújváriak lékai ágából való 
magyar családok, a Kakas, majd a Kanizsai famíliák birtokolták. „Sopron vármegyében a Hunyadiak 

' Éger György-S:es:tay Adóm 2001.21. old. 
2 Asztalos Miklós -l'elhóSándor 1938. 143. old. 
3 Bariska István: Az ezeréves Vas vármegye régió konfliktusa. Kiad. Csaba József Honismereti Egyesület. Kör-

mend 1999. 18-19. old. 
4 Kocsis Károly 2000. 50 old. 
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korában [XV. században] a régi magyar nemzetségek birtokainak egész sorát találjuk, mégpedig a vár-
megyének a nyugati részén is. amely akkor a egészen a Sár-hegyig és a Sár folyóig terjedt. Legnagyobb 
terjedelmű birtokai a Kanizsaiaknak voltak: több mint 80 helység vagy puszta. 7 vár vagy erősség, 
ugyanannyi város, ez utóbbiak között a most (ti. 1921-ben - B. J.) Ausztriához csatolt Kismarton is az. 
övék volt".5 

A déli területeken azonban a Vas vármegyei magyar etnikai tömbbel összefüggő, és Felsőőrig elnyú-
ló Pinka folyó melléki magyar nyelvterület a németek térnyerésével fokozatosan keskenyedett. Ennek 
egyik oka. hogy a közeli, a Kőszegi-hegység déli lábánál elterülő rohonci és aszalónaki uradalmakban 
már a XIII. századtól egyre erőteljesebb volt a németek beköltözése. A fontos központ, Rohonc lakói-
nak körében a magyarok feltehetően a 1400. táján kerültek kisebbsége a németajkúakkal szemben. Az 
Ösztörmén (Strém) folyó völgyében főként Németújvárra és környékére zsugorodott a magyar nyelvte-
rület. Lejjebb, Gyanafalva körzetében a Lapincs és a Rába bal parti, középkori magyar falvak már a XV. 
századra német többségűvé váltak.6 

Az Őrvidék egyik ősi főúri famíliája a Batthyány család, amely Zsigmond, majd I. (Hunyadi) Má-
tyás király idején emelkedett fei. és kapott birtokokat. Az Eörs nemzetségből ered. alapítója Kővágó-
őrsi Miklós. II. Endre király nevelője. A legnagyobbat - N é m e t ú j v á r várát és uradalmát - Batthyány Fe-
renc (1496-1566) horvát bán nyerte el adományként 1524-ben (Jagelló) II. Lajos királytól 
(1516-1526) . ahonnan a németújvári nemesi előnév ered. A XVI-XVII . században a Batthyány család 
férfi tagjai magas országos és vármegyei tisztségeket viseltek, miközben kiemelkedő szerepet töltöttek 
be a törökellenes harcokban. Batthyány Ádám 1630-ban magyar grófi, 1764-ben a Batthyány-
Strattmann ágból származó Károly József gróf birodalmi herceg címet kapott. Az utóbbinak azonban 
nem voltak élő utódai, ezért alig két hónap múlva a címet Lajos Ernő leszármazóira is kiterjesztették. A 
Batthyány nemzetségben a XVI1-XVIII. századra a katolicizmus és a Habsburg-hűség vált hagyo-
mánnyá, ami csak a reformkorban változott meg. amikor több családtag szembefordult a bécsi udvar-
ral.7 Köztük Batthyány Lajos, az első független magyar kormány elnöke. 

Ugyancsak I. Mátyás király idejében emelkedett fel a másik je les őrvidéki főnemesi família, a 
monyorókereki Erdődy család, amely Szatmár vármegyei Erdőd településen élt Bakócz nevű jobbágy-
családból ered. Bakócz Ferenc 1459-ben kapta nemesi címerlevelét, az ő harmadik fiától. Bakócz Ta-
más (1442 k . -1521) bíboros, esztergomi érsektől örökölte vagyonát az érsek két unokaöccse, Péter és 
Simon, akiket már a születési helyükről neveztek Erdődynek, így a család közvetlen megalapítói.8 Az 
Erdődyek a következő századokban elsősorban Horvátországban viseltek magas méltóságokat: horvát, 
illetve a horvát-szlavón bán, zágrábi püspök, valamint Varasd vármegye főispánja. A grófi címet 
Erdődy Péter (1500. k.—1567) horvát bán és mindkét ági utódai 1565-ben kapták. Bakócz érsek másik 
unokaöccse, Erdődy Simon (7-1543), aki 1526-tól zágrábi püspök volt, és részt vett a mohácsi csatá-
ban. Ezt követően I. (Szapolyai) János király (1526-1540) híve, 1530-1534-ben horvát szlavón bán. 
később átállt a (Habsburg) I. Ferdinánd király (1526-1564) oldalára. 

Az XV. században dúló járványok és háborúk veszteségeit még az osztrák zálogban lévő uradalmak 
területén sem tudta pótolni a német népesség folyamatos nyugat-magyarországi/őrvidéki beszivárgása, 
beköltöztetése. Ezért a XVI. század első évtizedeiben - különösen az 1526. évi mohácsi vészt követő 
török hadjáratok pusztításai következtében - az Őrvidék számos, csaknem elnéptelenedett uradalma, 
valamint a korábbi magyar, és kisebb részben német falvak súlyos munkaerőgondokkal küszködtek. 
Ezeken a bajokon enyhítettek szinte váratlanul a Horvátország és Szlavónia nagy részét ekkor meghó-
dító oszmán hadak elől menekülő horvátok, akik - a fennmaradt adatok szerint - tömegesen jelentek 
meg az Őrvidék 277 (!) településén (ebből a mai Burgenland 179 falujában), elsőként 1515-ben Kis-
marton, 1522-ben Felsőpulya környékén.9 Az 1529-ben Bécs ellen vonuló oszmán seregek elpusztítot-
ták az Őrvidék északi részén fekvő Moson és Sopron vármegyék egyrészét. különösen a Fertő-tó kör-
nyékét. Az 1532. évi újabb török hadjárat idején az Őrvidék középső és déli területeit dúlta fel. amikor 
Léka és Kőszeg környékének magyarsága szenvedett végzetes csapást. A népesség hatalmas vesztesé-

5 MOL. K 28. 3. csomó, 8. tét., I927-S-279. sz„ 221. old. 
6 Kocsis Károly 2000. 52. old.; A Pinka felső folyásának településeiről lásd bővebben Benkő Loránd: Vázlat a 

Pinka felső vízgyűjtőjének településtörténetéhez. In. Néprajzi Látóhatár 2000/3-4. sz. 61-68. old. 
7 Juhász László 1999. 26-27. old.; Lásd bővebben Zimányi Vera: A herceg Batthyány család levéltára. Bp., 

1962. 
8 Juhász László 1999. 27. old.; Lásd bővebben Fraknói Vilmos: Erdődi Bakócz Tamás élete. Bp., 1889. 
9 Kocsis Károly 2000. 52. old. 
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gét a horvátok tömeges betelepülése sem tudta pótolni. Az ekkor osztrák zálogban lévő Kőszeg 1532. 
augusztusi ostromában már döntő szerepük volt a horvát menekülteknek, élükön Jurisics Miklóssal 
(1490-1545) . a tengermelléki származású várkapitánnyal. Az újabb hadakozásokban elnéptelenedett 
falvakba, valamint a lakatlan, erdős területekre tovább folytatódott a menekült horvátok betelepítése. 
Az Őrvidék főúri családjainak ösztönzésére elsősorban a (vas)vörösvári. a szalónaki. a rohonci és a kis-
martoni uradalmakba költöztették őket. 

Az ún. kettős királyválasztás miatti zűrzavarban a magyarság nem élt a török hatalom megegyezési 
ajánlatával. (A magyar rendek 1526. november 10-én Székesfehérváron előbb Szapolyai János erdélyi 
vajdát, mint nemzeti uralkodót, majd december 17-én Pozsonyban az idegen. Habsburg Ferdinánd oszt-
rák főherceget is magyar királlyá választották.). Elhallgatott történelmi tény. hogy II. Szulejmán szultán 
1525-ben két alkalommal, a következő évben röviddel a mohácsi csata előtt harmadszor is felajánlotta, 
hogy megkíméli a Magyar Királyságot. Kérte, hogy a magyarság - mint a törökség keleti eredetű test-
vérnépe - támogassa a Habsburgok, illetve az V. Károly császár alatt virágkorát élő Német-Római Biro-
dalom elleni hadi átvonulását. Az oszmán birodalom ugyanis elsősorban a pápák által 1096. és 1270. 
között a Szentfold visszafoglalására és az iszlám megfékezésére kezdeményezett nyolc keresztes hadjá-
rat során, a muzulmánok ellen elkövetett kegyetlenkedéseket akarta megtorolni Európán. (1212-ben in-
dult a legborzalmasabb esemény, a gyermekek keresztes hadjárata, amelyben több tízezer gyermek halt 
meg. illetve került rabszolgaságba.) 

Sajnos. Magyarország végletekig megosztott, nemzetvesztő vezetőrétege nem élt a II. Szulejmán 
szultán kínálta lehetősséggel, hanem a Habsburgok és a német császárság védelmére állt. Ez következ-
ményeiben másfél évszázados török hódoltságot, és a magyar lakosság többségének, a Kárpát-meden-
cei magyar etnikai szállásterület, a nemzet nagy részének a pusztulását hozta. Magyarország a „keresz-
ténység védőbástyája", így emlegették hazánkat a X V - X V I . században a törökkel szembeni ellenállá-
sáért. A latin eredetű kifejezés, az „antemurale christianitatis" először II. Pius pápa III. Frigyes császár-
hoz írott 1459. évi levelében szerepelt, amelyről hamarosan kiderült, hogy csak tetszetős szólam, és két 
és fél évszázadon keresztül többnyire csak írott malaszt volt. A török elleni küzdelmeiben a magyarsá-
got a Habsburg-ház. sőt a „keresztény" Nyugat - az utóbbi azóta is napjainkig - sorozatosan cserben-
hagyta. kihasználta, és csak akkor segítette, ha legalább a rövid távú érdekei úgy kívánták. Közben a 
mohácsi vész után a török Porta évekig várta a testvernépnek tekintett magyarságtól a kedvező, szövet-
séget kötő választ, amit az is bizonyít, hogy bár minden katonai lehetőségük adott volt rá. a török csapa-
tok a mohácsi vész után csak tizenöt évvel. 1541. augusztus 29-én - a csata évfordulóján! - foglalták el 
véglegesen a Magyar Királyság központját. Budát. Ezt egyébként korábban bármikor megtehették vol-
na, hiszen rövid időre kétszer is bevonultak Budára, majd elhagyták. Először 1526 szeptemberében, 
majd 1529 szeptemberében, amikor II. Szulejmán szultán itt adta vissza a Magyar Szent Koronát I. 
(Szapolyai) János királynak. 

Közben. 1530-ban I. Ferdinánd király a Pinka völgyét és az őrközségeket katonai szolgálataik fejé-
ben a von Ehrenreich testvérek - Christoph és Pantaleon - birtokába adta. Az őrvidékiek az ősi magyar 
alkotmányra hivatkozva, sikerrel tiltakoztak a döntés ellen a pozsonyi országgyűlésen. A diéta 
1547-ben elismerte az őrvidékiek nemességét, és megtiltotta nemesi jogaik megsértését. Ezt követően 
1582-ben I. Rudolf király (1576-1608) állított ki adománylevelet az őriek számára, amit 161 l-ben II. 
Mátyás (1608-1619) is megerősített. Ezek kiadásában - a jogszerűségen kívül - feltehetően az volt a 
döntő, hogy a Bécs elleni török ostromok során, illetve a törökkel folytatott háborúk következtében ki-
alakult politikai nyugtalanság idején a bécsi udvar a katonáskodó népesség hűségének a megtartására 
törekedett.10 Annak ellenére, hogy környéke elnémetesedésével a Felsőőrség nyelvszigetté vált. a haj-
dani őrfalvak megtartották magyarságukat. Ezt mindenekelőtt a közösségként élvezett nemesi kiváltsá-
gaiknak. illetve nemesi közbirtokosságuknak köszönhették, ami gyakorlatilag évszázadokig megakadá-
lyozta, hogy idegenek költözhessenek a kiváltságokkal felruházott magyar településekbe. 

Az őrvidéki magyarság számára kedvezőtlen újabb népesedési folyamatok okait Felsőőr szülötte 
Imre Samu (1917-1990) nyelvész foglalta össze. Már az Árpádok korában a nyugati határszélen folyó 
sűrű háborúzások következtében a határőrvidék magyar lakossága fokozatosan pusztult. A gyepűrend-
szer jelentősége egyre csökkent, és a kialakult központi hatalomnak mind kevesebb érdeke fűződött ah-
hoz, hogy a határőrvidék településeit magyar népelemmel töltse fel. A magyarság helyébe fokozatosan 
németek kerültek. Szemléletesen mutatja ezt a folyamatot a különféle írásos emlékekben a magyar tele-

10 Éger György Szesztay Ádám 2001. 22. old. 
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pülésnevek helyén a német elnevezéseknek egyre gyakoribb jelentkezése, illetőleg kb. a XVI. század 
második felétől kezdődően a településnevek zömében általánossá válása. Az ősi magyar lakosság nagy-
mérvű pusztulásával járt a török megjelenése is, és Kőszeg ostromát (1532) tekinthetjük e már régebben 
megindult folyamat zárókövének. A török martalócok messze környéken kóboroltak, elpusztították a 
településeket, s az eredeti magyar lakosságnak csak a töredékei maradtak fenn. A magyar népelem 
utánpótlást nem kapott, a németet viszont állandó utánpótlással látták el a töröktől alig vagy egyáltalán 
nem háborgatott nyugati területek. Sőt. a török elől jelentős számban húzódnak fel északabbra horvátok 
is ." Az egyre inkább nyelvszigetté váló magyar falvak megmaradásának elősegítője lehetett kisnemesi 
státusuk. Ennek révén kezdetben a beköltözőket magukba olvasztották, amit a német nevet viselő ma-
gyar családok is bizonyítanak. Helyenként a protestáns vallások korai felvétele is bizonyos elkülönülést 
jelentett a beköltözőkkel szemben, bár az idők folyamán, a földesúr nyomásának eleget téve. sokan 
rekatolizáltak.12 

A XVI. század végére már Nyugat-Magyarországon is jelentős teret nyertek a protestáns tanok, és 
ebben az időben már kb. 60 evangélikus egyházközség tevékenykedett a területen, valamint több nyom-
da. Az itteni reformációt szolgáló őrvidéki könyvsajtók működtetése Johannes Manlius( 15407-1605?) 
nevéhez fűződik, aki vallása miatt költözött a tájra, és főúri pártfogóit váltogatva nyomtatott.13 1582. és 
1605. között Manlius Németujvár. Németlövő. Monyorókerék, Sopronkeresztúr és Sérc. valamint Sár-
vár településeken dolgozott. A legtovább a Pinka folyó partján fekvő mezővárosban. Monyorókeréken 
működött, amely 1561-ig. majd 1613-tól az Erdődy grófok birtoka volt. Közben. 1561-ben Erdődy Pé-
ter elcserélte a Zágráb vármegyei Medvevár erősségért gróf Zrínyi Miklós (1508-1566) horvát bánnal, 
a szigetvári hőssel. Az ő utódai alatt. 1587. és 1592. között Manlius összesen tizenhárom könyvet - hét 
magyar, négy német és két latin nyelvű művet - nyomtatott Monyorókeréken. Itt jelent meg 1587 
őszén, az első magyarországi újság, a Newe Zeitung ausz Ungern.. . német nyelven, amelyből napjaink-
ban már csak Grácban, Münchenben és Olmützben őriznek egy-egy példányt.14 

A XVII. század azonban már az ellenreformáció időszaka volt. amikor a kényszer hatására az őrvi-
déki lakosság többsége visszatért a katolikus hitre. Eközben Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 
(1613-1629) egyes katonai alakulatai az első felszabadító hadjárat idején, 1619. és 1621. között több 
alkalommal az Őrvidék északi részén, a Fertő-tónál hadakoztak, illetve innen támadták Bécset. 1620. 
szeptemberében Esterházy Miklós árulása következtében a fejedelem egyik serege Lakompak váránál 
vereséget szenvedett a császáriaktól. Az esemény döntő jelentőségű volt az Esterházy család felemelke-
désében, mert II. Ferdinánd királytól (1619-1637) Esterházy Miklós 1622-ben a Bethlen-hadjáratban 
tanúsított Habsburg-hűségéért Kismarton uradalmát kapta jutalmul, majd 1628-ban adományként 
Fraknó domíniumát és grófi címet. A család egyébként az Árpád-kori Salamon-nemzetségre vezeti 
vissza eredetét, és első lakhelyéről, a csallóközi Eszterházáról vette nevét. A fraknói ágból való Ester-
házy Pál (1635-1692) nádornak Habsburg-hűségéért 1687-ben már német birodalmi hercegi rangot 
adományoztak, amit 1712-ben a család valamennyi ágára kiterjesztettek.15 

A XVII. század második felében vezetett két nagy török hadjárat, az 1664.. majd az 1683. évi súlyo-
san érintette az Őrvidéket. A főbb hadiutak mentén fölvonuló seregek elszállásolásával járó elviselhe-
tetlen terhek és a belső háborúk pusztításai következtében a főutak mellett, valamint a folyóvölgyekben 
és a medencékben élő magyarság a mai Burgenland területéről csaknem teljesen eltűnt. A XVII. század 
végén már csak Felsőőr és Felsőpulya környéke, valamint a Fertőzugban Mosontétény maradt magyar 
többségű. Németújváron - az Ösztörmén folyó völgyében fekvő Batthyány uradalom központjában -
1619. és 1668. között, a városbírók nevei alapján a lakosság kb. kétharmada még magyar lehetett.16 

Az Őrvidék déli részén, 1664. augusztus 1-én vívták azt az ütközetet - a történetírás szentgotthárdi 
csataként jegyezte fel - . amely valójában a várossal szomszédos Nagyfalva község határában történt. 
Az egyesített keresztény német, francia és magyar hadak Raimondo Montecuccoli császári hadvezér 
vezetésével fényes győzelmet arattak az Ahmed Köprülü nagyvezír török csapatai felett. A fényes győ-

11 Imre Samu: Az ausztriai (burgenlandi) magyar szórványok. In. Népi kultúra - népi társadalom. Főszerk.: 
Ortutay Gyula. Bp. 1973. 122. old. 

12 Balassa Iván: A határainkon túli magyarok néprajza. Bp 1989. 301. old. 
13 A magyar irodalom története 1600-ig. I. köt Szerk. Klaniczay Tibor. Bp 1964. 320. old. 
14 Németh Adél 1986. 188. old. 
15 Juhász László 1999. 28. old. 
16 Kocsis Károly 2000. 52. old. 
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zelmet a bécsi császári udvar nem használta ki, sőt az augusztus 10-én. a Vasváron kötött békében a tö-
rök kezén hagyta annak minden újabb magyarországi hódítását: Érsekújvárt. Váradot és a Bánságot. 
Ezen kívül I. Lipót osztrák császár és egyben magyar király kötelezte magát arra. hogy a Partiumban le-
rombolja a Székelyhíd várát, és nem építi újjá a Zrínyi Miklós (1620-1664) hadvezér és költő által 
1661-ben a bécsi udvar tiltakozása ellenére, a Mura és a Dráva folyók torkolatánál emelt Új-Zrínyivár 
erődjét. Ezen kívül kivonja a császári hadakat Erdélyből, és elismeri I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem 
(1661-1690) uralmát. Végül kötelezte magát, hogy négy hónap alatt 200 ezer tallér értékű ajándékot 
küld a szultánnak. Az elesett Várad elzárta Erdélyt Magyarországtól. Érsekújvár ezt követően a Felvi-
dékbe beékelt központja lett a török rablóvállalkozásoknak. Közel egy évszázados állandó belső romlás 
és pusztulás után, alig két évtizeddel a törökellenes felszabadító háború megindítása előtt a török hó-
doltság elérte legnagyobb magyarországi kiterjedését.17 A Habsburg-ház tudatosan nem használta ki a 
győztes szentgotthárdi csatát, amely következményeiben egy súlyos katonai vereséggel ért fel. Nem 
volt véletlen, mert a császári udvar más háborúival kapcsolatban is mindig hasonló magyarellenes a 
gyakorlatot követett. „ Bécs azért nem vállalta soha a végső kockázatot, mert a veszély közvetlenül nem 
Ausztriát fenyegette, hanem Magyarországot. S miután Ausztria biztonságát Magyarország rovására 
tett engedményekkel megmentette, természetesnek látszott, hogy meg is tegye ezeket az engedménye-
ket"^ (Kiem. - B. J. ) 

A szégyenletes vasvári béke országos elkeseredést váltott ki. és az elégedetlen magyar főurak meg-
szervezték a Habsburg-ellenes Wesselényi-féle összesküvést. Az Őrvidék egyik nagyura. Nádasdv Fe-
renc (1625 k.-) országbíró, majd királyi helytartó 1665-ben csatlakozott az osztrák önkényuralom elleni 
főúri mozgalomhoz, amelv a rendi intézményrendszer visszaállítását, az országgyűlés összehívását és a 
nádor évek ota betöltetlen tisztsegere a választást szorgalmazta. A szervezkedés leleplezése után annak 
három, grófi rangú vezetőjel 1671. április 30-án a császári udvar parancsára, koholt perben, törvényte-
lenül. egy idegenekből álló rendkívüli bíróság Bécsben fej- és jószágvesztésre ítélte. Nádasdv Ferencet 
a császárvárosban. Zrínyi Péter (1621-) horvát bánt, a költő és hadvezér Zrínyi Miklós (1620-1664) 
öccsét, és sógorát. Frangepán Ferenc Kristóf (1642/1643-) főurat, a család utolsó férfitagját. a horvát-
országi Ogulin kapitányát, Bécsújhelyen végeztek ki. A politikai gyilkosságokban érzékelhetően nagy 
szerepet játszott a hatalmas Nádasdv, illetve Zrínyi vagyon, valamint e családok felhalmozott kincsei, 
amelyek döntő részét az uralkodó. I. Lipót elkobozta. ..A vagyonelkobzás s a Habsburg-kézre jutott ér-
tékek felhasználása semmiben sem különbözött a rablástól. A Bécsbe került arany-ezüst műkincsek leg-
nagyobb részt beolvasztattak, hogy nyomuk se maradjon. A kivégzések után az abszolutizmus kímélet-
lenül lépett fel Magyarországon".1 9 Az egyik igen értékes Nádasdy-jószág. a lékai uradalom hamarosan 
- 1676-ban - a Habsburg-házhoz hűséges Esterházy családra szállt, amelynek leszármazottai jelenleg is 
birtokosai az ép, lakható állapotban megmaradt Léka várának. 

Itt szólunk az Őrvidék történetét évszázadokon át meghatározó negyedik főúri családról, a nádasdi 
és fogarasi Nádasdv nemzetségről, amely a XII. század második felétől katonai vitézségével emelke-
dett a főnemesek közé. Nádasdy Mihály 1408-ban már a székelyek ispánja tisztségét töltötte be. A famí-
liából Nádasdy Tamás (1498-1562) kapott először magas közjogi méltóságot: 1537-től horvát-szlavón 
bán. 1540-től országbíró, 1554-től haláláig az ország nádora. Az utóbbi alapozta meg a család vagyonát 
és hatalmát azzal, hogy 1535-ben feleségül vette Kanizsai Orsolyát (1521 k.—1571). hatalmas birtokok 
egyetlen örökösét. Nádasdy ezzel elnyerte a kanizsai, a kapuvári és a sárvári domíniumokat, valamint 
az őrvidéki Léka uradalmát. Leszármazottai másfél évszázadig Magyarország vezető politikusai közé 
tartoztak, így például a híres törökverő hadvezér, a kortársai által csak „fekete bég"-nek nevezett báró 
Nádasdy Ferenc (1555-1604), Nádasdy Tamás és Kanizsai Orsolya fia. A család vagyonának nagy ré-
szét 1671-ben. az imént emiitett Wesselényi-féle összeesküvésben való részvételéért veszítette el. 

Bécs elleni utolsó ostromát 1683. augusztus-szeptemberben vívta a török, de Kara Musztafa nagyve-
zér hadai - a katonák egynegyedének elvesztése után - megfutamodtak. A másfél hónapos küzdelem 
során az Őrvidék északi része elpusztult. Ugyanebben az évben Pinkafő kiváltságos települést (vámsza-
badság. pallósjog stb.) a császári csapatok rombolták le bosszúból, mert birtokosa, a Batthyány család 
támogatta gróf Thököly Imre (1657-1705) fejedelem szabadságharcát. A két évtized múltán. 1703-ban 
kitört Rákóczi-szabadságharc csatározásai Nyugat-Magyarországot is érintették, de a terület nagy része 

17 Asztalos Miklós-Pethő Sándor 1938. 255. old. 
18 Perjés Géza: A szentgotthárdi csata. (1664 VII. 1.) In. Szentgotthárd. Szerk. Kuntár Lajos. Szabó László. Ki-

ad. Szentgotthárd Nagyközség Tanácsa. Szombathely 1981. 165. old. 
19 Asztalos Miklós-Pethő Sándor 1938. 256 old 
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osztrák császári kézen maradt. 1704. júl ius 7-én újabb jelentős csata zajlott a Szentgotthárd melletti 
Nagyfalva település határában. Károlyi Sándor (1669-1743) tábornok kuruc csapatai rajtaütésszerűén 
legyőzték a Rabatta vezette stájer-osztrák csapatokat, súlyos veszteségeket - 1800 stájer katona meg-
halt. 500 fogságba esett - okozva nekik.20 Károlyi Sándort később, a II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) 
fejedelem szabadságharcát 1711. április 30-án lezáró szatmári békekötésben vállalt, titkolt Habs-
burg-párti szerepéért III. Károly király (171 l - l 740) a következő évben grófi rangra emelte. 

Közben 1704. augusztus 24-én a Felsőőr közelében fekvő Kulcsárfalu helységnél 3000 császári ka-
tona tört be Stájerországból, és Alsólövőnél összetűzött a határőrökkel. A mindkét részről kegyetlen 
harcokban a környék elpusztult. Ezt követően állandósultak a kölcsönös megtorlások, amelytől az őrvi-
déki települések sokat szenvedtek. Egy év múlva. 1705. szeptember közepén az őrvidékiek visszavág-
tak. és kb. 1000 katona - Alsóőr. Felsőőr. Őrisziget. Őrszentmárton. Alsólővö és Felsőlövő, valamint 
Vasjobbágyi őrei - rajtaütöttek az osztrák oldalon fekvő Lafnitz községen.21 Ugyanebben az esztendő-
ben (Vak) Bottyán János (1640/1644 között-1709) kuruc tábornok három hónapig tartó dunántúli had-
járata közben Kismarton és Nezsider várát is felszabadította a császáriak alól. Hannibal Heister gróf 
1706 februárjában a Rákóczi-szabadságharc őrvidéki csapatainak a felszámolására érkezett a vidékre, 
akik azonban elillantak előle. Sámfáivá közelében azonban sikerült elfognia a kurucok helyi parancsno-
kát. Petrakovics Istvánt, akinél több levelet találtak, amelyek azt bizonyították: az őriek erőteljesen tá-
mogatták a II. Rákóczi Ferenc fejedelem küzdelmét. Heister e z é r t - j o b b h í j á n - e l l e n ü k kezdett büntető 
hadjáratot, akik válaszul szeptember végén rátörtek a közeli, már stájerországi Friedberg és Pinggau te-
lepülésekre. 

A Rákóczi-szabadságharc után. a XVIII. század első felében nagy erővel indult meg a lakatlanná 
vált őrvidéki területek - mindenekelőtt Moson vármegye - benépesítése, gyakorlatilag csak német ajkú 
telepesekkel. Földesúri kezdeményezésre elvétve előfordult, hogy magyarokat is költöztettek egyes he-
lyekre, így például 1744-ben Felsőpulyára. Az 1773. évi népösszeírás - a Lexicon locorum Regni 
Hungáriáé populosorum anno 1773 officiose confectum - mindössze 10 olyan falut jegyzett fel az. Őrvi-
déken (a mai Burgenland területén), ahol a lakosság döntően a magyar nyelvet használta. A terület la-
kosságának túlnyomó része ekkor már németajkú, amit kisebb-nagyobb horvát nyelvszigetek is színesí-
tettek. 

A XVIII. század második felében az osztrák-orosz, majd az. osztrák-török háborúk idején fellendült 
gabonakereslet, a Duna vízi szállítási útvonala, mint kiváló lehetőség, valamint a bécsi piac közelsége 
miatt Moson vármegyében majorságok sorát alapították. Elsősorban a Fertőzugban fekvő nagybirtok-
okon. melyeken egyre inkább marhatenyésztésre, gabona- és cukorrépa termesztésre szakosodtak, és az 
újonnan létrehozott majorokba a szomszédos kapuvári uradalom és a Csallóköz nincstelen magyarságá-
ból toboroztak munkaerőt. A fertőzugi magyarlakta majorságok száma 1784-ben 14. 1869-ben I I . 
1930-ban már 37. Ennek következtében a Fertő-tó és a Mosoni-Duna közötti, a XV11I. században még 
csaknem teljesen német népességű területen a következő évszázad végére már jelentős számú magyar 
népesség lakott. Ezzel ellenkező folyamat zajlott az utolsó ősi fertőzugi magyar faluban: Mosontétény a 
XIX. század elejére elnémetesedett.22 

Közben a több földrészre kiterjedő európai nagyhatalmi összetűzés-sorozat, az ún. osztrák örökösö-
dési háború (1740-1748) is hatott az Őrvidék helyzetére. A konfliktus lényege, hogy vitatták a Habs-
burgok 1713. évi házi törvényében hozott nőági örökösödésének jogát, amit a magyar országgyűlés 
csak megszorítva fogadott el (ez volt az 1723. évi 1—III. törvénycikk). A háborúság kezdetén történt a hí-
res. ,Vitám et sanguinem!" (Életünket és vérünket!) felajánlás, amikor az 1741. szeptember l l - i pozso-
nyi országgyűlésen a magyar rendek ezzel a felkiáltással ajánlották fel a segítségüket Mária Terézia ki-
rálynő trónjának, azaz a dinasztia a védelmére. „A Habsburg-ház számára ez a szolgálat oly nagy volt. 
hogy felért Kun Lászlónak a Morva-mezőn tett szolgálatával. Akkor megalapították, most megmentet-
ték a magyarok a Habsburg-hatalmat" P Az örökösödési háború folyamán a következő évben. 

20 Juhász László 1999. 29., 158. old 
21 Éger György^Szesztay Ádám 200\. 23-24. old. 
22 Kocsis Károly 2000. 53. old. 
23 Asztalos Miklós-PethőSándor 1938. 322. old.; A morva-mezői csatáról: 1278-ban IV. (Kun) László király kb 

15 000 kun és magyar vitézzel ment 1. (Habsburg) Rudolf német király segítségére II. Ottokár cseh királlyal 
szemben. Az augusztus 26-án Dürnkrut és Stillfried között vívott ütközetet a magyar beavatkozás döntötte el 
Rudolf javára. A küzdelemben a cseh király is elesett. Az osztrák-magyar közös győzelem több mint félévez-
redre meghatározta Ausztria és Csehország, sőt később évszázadokra Magy arország sorsát is, mert megala-
pozta a Habsburg-ház hatalmát. 
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1742-ben volt Mária Terézia királynő a legkétségbeejtőbb helyzetben. A magyar rendek által felajánlott 
kb. 60 000 fős sereg bevetése a harcokba döntően hozzájárult ahhoz, hogy a Habsburg-dinasztia elke-
rülte a katasztrofális katonai vereséget és nem veszítette el a magyar trónt. A magyar rendek akkor cse-
lekedtek volna a magyar nemzeti érdekeknek megfelelően, ha egyetlen katonát sem ajánlanak fel Mária 
Teréziának, azaz. a Habsburg-háznak. 

Az előbbiekkel lehetett kapcsolatban, hogy később. 1747-ben a királynő megerősítette az őrközségi 
nemesek kiváltságait. Fontos megemlíteni, hogy két évtized múlva az Őrvidék nem kiváltságos terüle-
tén az Erdődyek nyolcvan évvel megelőzték a jobbágyfelszabadítást, mert 1768-ban gróf Erdődy Kár-
oly az egyik birtokán. Monyorókeréken mentesítette népét a jobbágyterhek alól.24 Külön említésre mél-
tó ebből az időből Pinkafő helység - 1644-től volt a gróf Batthyány család b i r t o k a - amely a következő 
századtól fontos és híres kézműves és ipari központtá emelkedett. Vas-, fa- és dohányfeldolgozó, tégla-, 
sörgyártó üzemek működtek a kiváltságokkal felruházott településen, ahová Mária Terézia királynő 
uralkodása alatt sok cseh kézműves telepedett. A XIX. század elejétől Pinkafő már az Őrvidék déli ré-
sze egyik jelentős szellemi-kulturális székhelyének számított. 

Az utolsó magyar nemesi felkelés, az 1809. június 14-én Győrnél vívott híres csata25 idején 1. Napó-
leon francia császár csapatai a Pinka folyó völgyét, mint az Őrvidék egyik stratégiai fontosságú útvona-
lát is elfoglalták. Ekkor - május 31. és június 22. között Felsőőrben táborozott egy francia katonai ala-
kulat. amelynek alegységeit a környező falvakban szállásolták el. Négy héttel később, júl ius 20-ától. a 
francia-osztrák béke megkötéséig - október 14-ig - az Őrség nagv része ismét francia megszállás alatt 
állt. 

A reformkorban az ún. őrközségek sok évszázados nemesi társadalma és közössége is polgárosodott. 
Felsőőr, valamint Alsóőr község megkapta a vásártartási jogot, azaz a mezővárosi rangot, amivel köz-
igazgatásilag is kiemelkedett környezetéből. A pozsonyi országgyűléseken azonban az őrvidéki neme-
sek képviselői mindig a nemesi kiváltságok megóvásáért küzdöttek, amivel a konzervatívok erejét nö-
velték. Ebben az időben az őrközségek lakóinak a negyedét-harmadát máragil isek. azaz olyan családok 
alkották, amelyekben nem a családfő, hanem az asszony volt nemesi rangú. Ez. a jelentős réteg is meg-
szervezte a saját érdekképviseletet, de így lettek a bevandoroltak is. elsősorban az iparosok. Az őrfalva-
kat azonban továbbra is alapvetően a nemesi közbirtokosság igazgatta. Az agilisek az utóbbival gyak-
ran összetűztek különféle igazgatási és jövedelemelosztási kérdésekben, emiatt több ízben a vármegyei 
hatóságoktól kértek és kaptak jogi védelmet a nemesi közbirtokossággal szemben.26 

Az Őrvidék lakossága támogatta az 1848-1849-es szabadságharcot, a magyar őrfalvakban nemzet-
őrségeket szerveztek, melyeknek tagjai a küzdelmekben is részt vettek, és számosan az életüket áldoz-
ták a szabadságért. Már korábban említettük, hogy a hajdani Nyugat-Magyarország, a mai Burgenland 
németajkú lakossága nem osztrák hanem bajor eredetű, akiknek ősei I. (Szent) István király korát kö-
vető évszázadokban folyamatosan települtek be hazánkba. Ennek következtében nem volt osztrák tuda-
ta. illetve identitása. Ezért nem meglepő, hogy az őrvidéki németajkú lakosság zöme támogatta a ma-
gyar forradalmat és szabadságharcot. Egyikük. Gottlieb August Wimmer (1791-1863) evangélikus lel-
kész. Felsőlövő község neves alakja volt, aki sokat tett az Árpád-kori eredetű, egykor íjászok által lakott 
magyar határőr település fellendítésért. Nevéhez fűződik a helyi tanítóképző intézet megalapítása, 
amely ma is fennáll, kibővítve zene- és képzőművészeti főiskolával. Német származása ellenére. 
Wimmer szívvel-lélekkel a magyar szabadságharc mellé állt. és 1848. nyarán a pesti forradalmi kor-
mány megbízásából Londonban járt pénzügyi támogatásért. Hazatérve Kossuth Lajos (1802-1894) ki-
áltványait lefordította német nyelvre, és a nyugat-magyarországi/őrvidéki német lakosság körében ter-
jesztette. Szeptember-októberben szabadcsapatokat szervezett a Magyarországra tört Josip Jellasics 
(1801-1859) horvát bán seregének a feltartóztatására. Emiatt 1848. decemberében menekülnie kellett a 
császáriak bosszúja elől. A forradalom leveréséig Németországban igyekezett támogatást szerezni a 
magyar szabadságharc ügyének, majd rövid londoni és amerikai tartózkodás után Brémában telepedett 
le. A bécsi udvartól sohasem nem kapott kegyelmet. Csak 1863. tavaszán, már súlyos betegen engedé-
lyezték számára, hogy két hétre Ausztriába utazzon. Felsőlövőre azonban már nem jutott el. mert Bécs-
ben elhunyt.27 

24 Németh Adél 1986. 188. old. 
25 A győri csatában az osztrák János főherceg vezette sereg, benne az elégtelenül és korszerűtlenül felszerelt ma-

gyar nemesi felkelő csapatokkal, súlyos vereséget szenvedett a francia hadaktól. 
26 Éger György Szeszlay Ádám 2001 18„ 27. old. 
27 Juhász László 1999. 175- 176. old. 
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A magyar nemzet ekkori vértanúja a már említett, 1807-ben született gróf németújvári Batthyány 
Lajos, akit 1848. április 7-én nevezett ki V. Ferdinánd király (1835-1848) Magyarország első függet-
len. felelős kormánya elnökévé. Az 1820-as évek végén kapcsolódott be a politikai életbe, a reform-or-
szággyűléseken a főúri ellenzék kiemelkedő alakja, vezérszónoka és szervezője. Az 1840-es években 
azonban Kossuth Lajos. Magyarország későbbi kormányzó-elnöke hatására radikalizálódtak a nézetei. 
1845-től az ellenzék központi választmányának elnöke. 1847-ben az ellenzéki párt elnökévé választot-
ták. Az 1848. márciusi 15-ei magyar forradalmat követően, az április 7-én hivatalba lépett Batthvány-
-kormány elsősorban Magyarország polgári átalakítására, alkotmányos önkormányzatának a kiépítésé-
re törekedett. Batthyány Lajosnak nagy szerepe volt a nemzetőrség és a honvédség megszervezésében. 
A bécsi udvar és a magyar kormányzat között egyre inkább feszülő ellentéteket azonban nem tudta fel-
oldani. ezért október 2-án lemondott hivataláról. 

Ezt követően Vas vármegyei, németújvári birtokára vonult vissza, de a forradalom ügyét továbbra is 
támogatta, nemzetőrként harcolt. Októberben az egyik csatában megsebesült, de felgyógyulása után új-
ra részt vett a magyar országgyűlés munkájában. 1849. január 8-án Pesten Alfred Windischgrätz, a csá-
szári haderő főparancsnoka elfogatta, majd Budán, Pozsony ban és Laibachban tartották rabságban az 
osztrák hatóságok. Batthyány Lajos visszautasította a magyarok és stájerek kiszabadítási kísérleteit. A 
morvaországi Olmützben augusztus 16-án összeült haditörvényszék előbb börtönbüntetésre, majd Felix 
Schwarzenberg osztrák miniszterelnök és a becsi udvar nyomására halára ítélte, de uralkodói kegye-
lemre ajánlotta. A tárgy aláson Batthyány Lajos cselekedetei törvényességél hangoztatva nem ismerte el 
a bíróság illetékességét. A becsi kamarilia azonban benne látta a magyar forradalmi mozgalom egyik 
vezérét, és eleve elhatározta halálát. Ezért Magyarországra szállították, hogy a kegyelmezés jogát ne I. 
Ferenc József császár (1848-1916), hanem Julius von Haynau, a magyarországi császári hadsereg főve-
zére és teljhatalmú katonai parancsnoka gyakorolja. Haynau október 3-án hagyta jóvá a halálos ítélet 
kötél általi végrehajtását. A volt miniszterelnök a kivégzést megelőző éjjelen a felesége által becsempé-
szett tőrrel súlyos sebet ejteti magán. így akasztás helyett október 6-án a pesti Újépület udvarán sortűz-
zel oltották ki életét.28 Az első magyar miniszterelnök. Batthyány Lajos kivégzése a Habsburg-dinasztia 
és az osztrák kormányzat előre megfontolt politikai gyilkossága volt. (A III. rész a következő számban.) 

Botlik József 

Körtvélyesi István veszprémi várkapitány 
A család neve és helyhez kötése 

A magyar nyelvterületet végigjárva aligha találunk olyan vidéket, ahol a Körtvélyes alakot meg ne 
találnánk a helvnévi anyagban. Az eredeti szótövet kurtuel+fa szóösszetételként már az 1055. évben ki-
adott Tihanyi alapítólevélben láthatjuk. Nyelvészeink e magyar szót általában török eredetűnek tekin-
tik.' A Kárpát-medencében legalább két tucat egykori, vagy ma is fennálló lakott hely2 viselte a 
'vadkörtés ' jelentésű melléknévből főnévvé vált Körtvélyes birtok- vagy falunevet.3 A XIV. századra, 

amikor a birtokos nemes családok nevei kialakulásának kezdetét tetten érhetjük, a hazai településnevek 
jórésze már többszázados múltra tekinthetett vissza, még ha írott forrásaink csekély számuk miatt ezt 
csak elvétve erősíthetik is meg. Az egyelemű személyneveink erre a korra egyre kevésbé voltak alkal-
masak a nemesi jószágok átörökítésére. A toldalékként alkalmazott -fi mellett feltűntek a különböző tu-
lajdonságokra és -i képzővel a birtokra utaló (latin szövegben de Körtvélyes alakú), először csak ragad-
ványnévként szolgáló, idővel állandósuló családnevek.4 

28 Lásd bővebben Károlyi Árpád: Németújvári gr. Batthyány Lajos miniszterelnök főbenjáró pöre. 1849. I-ll. 
köt. Bp. 1932. 

1 Molnár József: Veszprém megyei nyelvemlékek. Bp. 1974. 11, old. 
2 Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, melyben minden város, falu és puszta, betűrendben körülmé-

nyesen leíratik. II. köt. Pest. 1851. 266-267. old.: Hemer János: Erdély és a Részek térkepe és helységnévtára, 
készült Lipszky János 1806-ban megjelent műve alapján. Szeged 1987. 91. old 

3 Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Bp. 1980. 359. old. 
4 Kálmán Béla: A nevek világa Bp. 1969. 59. old. 
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