
nealógiák a nevét nem is említik. Születésének és a halálozásának pontos idõpontját a kalendáriumban a
báty rögzítette. „Anno Domini 1718. dje 9. Maÿ holt meg Barkóczy Györgyné húgomasszony, Koháry
Judith, kinek is Isten irgalmazzon és vigye bé lelkét maga szent országába!”10 Imre (*1652. május
10.–†1664.) tizenkét éves korában elhunyt. Halálozásának körülményeirõl nem maradt fenn feljegyzés.
Farkas (*1654. április 3.–†1704.) felesége gróf Rechberg Mária Lujza volt. Részt vett Buda ostromá-
nál. 1704-ben családostul Horvátországba ment, mivel az ottani zavargások lecsendesítésére rendelték
ki. Itt halt meg Dubrava (Dubrovnik?) nevû városban. Nyolc gyermeke volt, négy fiú és négy leány:
György, János, András, Ignác, Bora, Éva, Judit és Zsófia. A két elsõ fiú csatában esett el, egyikük
Péterváradnál, a másik Belgrádnál. Ignác Nagyszombatban tanult, ott halt meg fiatalon. András nevû
fia vitte tovább a Koháry nevet, akinek négy fia és három lánya született. János (*1657. június
13.–†1696) felesége – egy horvát származású nemes lánya – orbovai Jakusith Polixena volt. (Lásd a
lábjegyzetet Koháry Juditnál!) Thököly ellen harcolt, amikor az elfogatta, s hadi fogságba vetette. On-
nan kiszabadulva még részt vett a budai ütközetben. (Halálának évét egyesek 1690-re teszik, amely va-
lószínûleg nyomdahiba.) Házasságából gyermek nem született, ezért a Koháry név ezen ágon is kihalt.
Gábor (*1659. január 10.–† ?) ferences rendi barát lett. Ezért õrá mint szerzetesre, már nem vonatko-
zott az 1685-ben kapott grófi rang. Nem tudjuk, hogy melyik kolostorban élt, azt sem, hogy mikor halt
meg. Csupán feltételezzük, hogy a közeli Garamszentbenedeken temették el a családi kriptába.

István bátyjának errõl már nincs a naptárban feljegyzése, mivel a notícia csak 1718-ig tart.
Mint korábban említettük, csak egyetlen férfiágon öröklõdött a Koháry név (Farkas fia András),

amely azután Farkas dédunokájával, Ferenccel 1826-ban végleg megszakadt. Ugyanis neki egyetlen le-
ánya született 1793-ban, Mária Antónia Gabriella (†1862). Õt 1816. január 2-án Szász–Coburg–Gotha
Ferdinánd György herceg vette feleségül, ezáltal rászállt a teljes Koháry vagyon, az uradalmak és a kas-
télyok.11 A férj 1827-ben Magyarországon honfiúsíttatott, örökölte a Koháry nevet is, ezáltal a herceg a
Koháry–Coburg vezetéknevet használhatta. Legidõsebb fiuk, Ferdinánd 1836-ban feleségül vette II.
Mária portugál királynõt, s Péter fiuk születése után 1837-ben megkapta a Portugália királya címet. In-
nen egészen új történet kezdõdik a volt család életében, amely már túllépi ezen írás témáját.

Idõsb Koháry István két dolgot bizonyára nem gondolhatott életében. Az egyik az, hogy ez a gazdag
fõúri család, amely oly sok utódot nemzett, közel kétszáz év múltán ki fog halni férfiágon, s nem lesz
közülük egy sem, aki majd tovább viszi a család nevét. A másik pedig az, hogy egy késõbbi lányutódja
házassága révén nyolc-tíz hercegi, fejedelmi, királyi és cári családdal kerül majd rokoni kapcsolatba
(portugál, belga, angol, mexikói, brazil, francia, a Habsburg–Lotharingia-i ház, a bolgár cár stb.), s
ezeknek, valamint utódaiknak az ereiben valamennyi kis magyar, Koháry vér fog csörgedezni.

Fülöp László–Barkóczy László

Marsili 1683. évi kapuvári elfogása
A bolognai születésû Luigi Ferdinando Marsili/Marsigli (1658–1730) elképesztõen mozgalmas éle-

tet élt, tudományos-katonai munkássága pedig annyira szerteágazó, hogy tevékenységét nem is lehet
pusztán egyetlen címkével összefogni. Kalandos élettörténetét egy pikareszk regény is megirigyelhet-
né: a jómódú itáliai családba született tudós utazó természettudományos tanulmányait követõen volt
isztambuli kém, diplomata, hadmérnök és térképkészítõ, majd ásványgyûjtõ, földrajztudós és nyelvész.
Hadmérnöki-katonai munkássága részeként felmérte a Rába vidékét, és az elsõ részletgazdag, topográ-
fiailag hiteles térképet készítette el a Rábaközrõl és váráról, Kapuvárról. Buda visszafoglalásánál az
égõ várból Mátyás corvináit mentette, elsõként szentelt nyelvészeti szakmunkát a rovásírásnak, soproni
lábadozása idején mintegy mellesleg megírta a kávéról szóló egyik legkorábbi értekezést.
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10 Báró Barkóczy György 1688-ban Ugocsa megyei fõispán volt. Apja III. László, kinek elsõ felesége a horvát
származású orbovai Jakusith Erzse volt. Ez utóbbi családdal házasságok révén többszörös volt a kapcsolatuk.
Thököly végeztette ki 1688-ban, ugyanúgy, mint Zsigmond nevû testvérét, a király iránti hûségük miatt.
Egyetlen leányuk volt, Krisztina (*1669 †1724), akit báró nagykárolyi Károlyi Sándor vett el feleségül. Gyer-
mekeik: László, Klára, Borbála, Mihály és Ferenc, akik közül nem mind érte meg a felnõttkort. Nagy i. m.
(1857) 198. Takáts Sándor fent idézett könyvében azt írja, hogy Györgyöt nem végezték ki, ugyanis még ké-
sõbb is harcolt Thököly ellen, s „természetes halállal halt meg”. Takáts i. m. 301.

11 A család öröksége eredetileg a királyra, I. Ferencre szállt, aki viszont azt Mária Antónia férjének, Szász–
Coburg–Gotha-i Ferdinándnak adományozta.



Ezek a kiragadott mozzanatok jelzik, hogy a reneszánsz emberideálhoz hûen rendkívül sokoldalú és
jelentõs személyiséggel van dolgunk, mégis magyarországi életmûvének feldolgozása itthon csak az
utóbbi évtizedekben kapott lendületet. A recepció azonban kevésbé állította reflektorfénybe Marsili
1683. évi kalandos rábaközi menekülését és kapuvári elfogását, helytörténeti szinten egyáltalán nem is
esik szó róla. Ez a tanulmány Marsili olasz nyelvû visszaemlékezéseinek1 és más primer források értel-
mezésével ezt a hiányt igyekszik pótolni.

Miután Marsili elõtt a török udvarban töltött hírszerzõi ténykedése során kikristályosodott, hogy a
Porta a Habsburg-birodalom ellen nagyszabású támadást tervez, 1682 õszén I. Lipót bécsi udvarába sie-
tett, ahol felajánlotta szolgálatait. Minthogy a sok nyelven beszélõ kalandor-diplomata belsõ informáci-
ókkal rendelkezett, a császári hadvezetés felfogadta. Elõbb önkéntesként Lipótvárra, majd a Bécset vé-
dõ és a török felvonulások útjába esõ Gyõr (Giavarino) várába rendelték, ahol kezdetben muskétásként
szolgált. Itt került elõször kapcsolatba a Rábaközzel, ugyanis Esterházy János (önéletrajzában tévesen
Francesco Esterasinak írja) gyõri helyettes fõkapitány tájékoztatta õt „különösen a gyõri generalátus
és a határ állapotáról, melynek legfontosabb része a Rábaköz nevû sziget [isola detta Rabachos], és
minden segítséget megadott nekem, hogy azt személyesen is szemügyre vehessem”. A vicegenerális arra
buzdította, hogy mérje fel a „sziget” vízügyi viszonyait, amire a török elleni óvintézkedés során tá-
maszkodhatnak.

A folyó- és állóvizek természetes védelmének hadmûvészeti hasznosítása úgyszólván évszázados
hagyományra nyúlik vissza a Rábaközben, ahol hegyek hiányában a domborzati viszonyokat nem lehe-
tett – szó szerint – hadra fogni. Az államalapítás korában a gyepûrendszer fontos nyugati átjárója Kapu-
várnál volt (melyre neve is utal), ahol az idegen betörés elleni defenzívát a Rába ágainak és a Hanság
mocsarainak bonyolult összjátékára építették. Az Árpád-korral szemben az újkorban nem nyugat felõl,
hanem keletrõl vártak támadást, melyet a Rábaközben a (Nagy-)Rába vonalának megerõsítésével lehe-
tett kivédeni, de legalábbis késleltetni. A török korból több Marsiliéhez hasonló rábaközi felmérés is-
meretes. Az elsõt a kapuvári földesúr, késõbbi nádor, Nádasdy Tamás végeztette 1544-ben, az elõzõ évi
török portya hatására.2 Miután a törökök 1594-ben Gyõrt és Pápát egyaránt elfoglalták, és az éléskam-
raként szolgáló rábaközi földek a betörések elõtt nyitottá váltak, a krízishelyzet közepette Nádasdy Ta-
más fia, II. Ferenc 1595-ben a Haditanács utasítására ismét tervezetet készíttetett.3 1664-ben
Montecuccoli, aki aztán Nádasdy III. Ferenc után a kapuvári uradalom ideiglenes ura lett, szintén a Rá-
bára alapozta taktikáját. Perjés Géza ennek a vasvári békébe torkolló hadjáratnak az értelmezésével in-
dította el a „metodizmus-antimetodizmus” néven ismert nagyhatású vitát.4 Ebbe a szélesebb kontextus-
ba ágyazódik Marsili 1683-as rábai felmérése, melynek során a bécsi udvar Montecuccoli hadjáratához
hasonlóan a királyi Magyarországot egyfajta ütközõállamként fogta fel.

A felmérések ezen történeti elõzményei után az itáliai hadmérnök 1683 telén, amikor kevésbé lehe-
tett számítani ellenséges támadásra, készítette el elsõ térképét a Rábaközrõl: „Errõl a szigetrõl egy na-
gyon pontos térképet készítettem, és azt, miután visszatértem, megmutattam” Esterházynak. A gyõri vé-
delmi tanácskozáson Bádeni Hermann, a bécsi Udvari Haditanács elnöke Marsili rábaközi rajzaira tá-
maszkodott, aminek eredményeképp az olaszt is bevonták a várható török támadás elleni védekezéssel
kapcsolatos megbeszélésekbe. Az immár tanácsadói szerepkörbe felemelkedett Marsilit a bádeni õrgróf
bízta meg a Rábaköz részletes térképének elkészítésével, melyet õ 1683 márciusában kezdett meg.5 A
második térkép elkészítésének ötlete tehát közvetlenül a Haditanácstól származott, de ezt megelõzte
Marsili önkéntes grafikai buzgólkodása.

A kalandor Gyõrtõl egészen a Rába stájer forrásvidékéig járta végig a nyugati határvidéket, írásom-
ban azonban szorosan csak a Rába alsó (északi) szakaszára fókuszálok. Marsili rábaközi térképe a Bo-
lognai Egyetemi Könyvtárban fennmaradt, így vizuálisan is tanulmányozható.6 A színes mappa a ma
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1 Emilio Lovarini (szerk.): Autobiografia di Luigi Ferdinando Marsili, messa in luce nel II centenario dalla
morte di Lui dal Comitato Marsiliano. Bologna, 1930. 40–45.; Emilio Lovarini (szerk.): La schiavitù del
generale Marsigli sotto i tartari e i turchi da lui stesso narrata. Bologna, 1931. 143–151.

2 Forrásközléssel egybekötött szisztematikusan feldolgozása: Vadas András: A Rába-mente környezeti viszo-
nyai a 16. közepén egy 1543–44-es folyófelmérés tükrében. Soproni Szemle 2015/1. 16–40.

3 Pálffy Géza–Hermann István (szerk.): A pápai vár felszabadításának négyszáz éves emlékezete. 1597–1997.
Pápa, 1997. 40. jegyzet.

4 Perjés Géza: A „metodizmus” és a Zrínyi-Montecuccoli vita. 1–2. rész. Századok 1961/4–5. 507–535.
1962/1–2. 25–45.

5 Sarlai Szabolcs: Marsili és a Batthyányak a Rába védelmén 1683-ban. In Nagy Zoltán (szerk.): A Batthyányak
évszázadai. Körmend, 2005. 139.

6 Közli Kisari Balla György: Marsigli tábornok térképei / Le mappe del Generale Marsigli. Bp., 2005. 390–391.



szokásos tájolással szemben észak felõl mutatja a térséget. A matematikai térképezés elõtti korszak
szokásos térbeli torzulásait leszámítva az ábrázolás meglehetõsen pontos, noha a felmérõnek korábban
nem volt kapcsolata a vidékkel. Ez a Rábaközrõl készült elsõ aprólékos, így felbecsülhetetlen értékû
térkép a Hanságot szinte összefüggõ mocsárvilágnak, a Kis-Rábát kanyargós vízfolyásnak ábrázolja,
míg a Répce Kapuvártól nyugatra elterülõ ingoványaiból szigetszerûen emelkednek ki a szárazföldek.
A kapuvári várat híd, bástyák és palánk erõdíti, a késõbbi térképekkel egybevágóan kettõs folyóágat
tüntet fel körülötte, és egyértelmûen ezt teszi meg a környék katonai központjának. Az, hogy Marsili a
településneveket orális közlések alapján jegyezhette le, kitetszik a mindig akkurátus szerzõ elírásaiból
(Juro – Gyóró, Wetschin – Veszkény). A vár nevét helyesen Kapuvarnak írta, önéletrajzában Caposvar,
József hercegnek írt 1684-es memorandumában forte di Capoar néven említi.

A térkép alapján Marsili javaslatokkal látta el az udvart, hol lenne szükséges a folyó szélesítése és
tisztítása, partjainak meredek fallá alakítása. Az 1664-es török hadjárat támadási irányával szemben
felvetette, hogy az ellenség a gyors elõrehaladás érdekében a sík Rábaköz felõl fogja megközelíteni Bé-
cset, így itt további erõsítéseket szorgalmazott. Ezért az árpási és keszõi hidak 500 fõs katonasággal és
palánkkal (földsánccal) történõ megerõsítését tanácsolta. Javasolta, hogy a folyó védelmét a nagyobb
helyismerettel rendelkezõ magyarokra, ne pedig az ugyan megbízhatóbb, de tájékozatlanabb császári
katonákra bízzák. Ezt az ajánlatot a Haditanács meg is fogadta, s miután Marsili 1683 májusában el-
küldte mappáját a magyarországi hadak fõvezérének, Lotharingiai Károlynak, az Draskovich Miklós
országbíróra, közvetlenül pedig a beteg Batthyány Kristóf dunántúli kerületi fõkapitányt fiaként helyet-
tesítõ Batthyány II. Ádámra bízta a Rába-vonal védelmének megszervezését.

A háborús elõkészületeket hátráltatta az a szokásos hatalmi harc, mely az idegen (udvari) és a csá-
száriak által megbízhatatlannak tartott magyar (rendi) vezetés elsõbbségére vonatkozott. Az érdekek ki-
egyenlítésére rendelték Marsilit és Batthyány Ádámot egymás mellé a Rábaközbe. Marsili részt vett
azon a májusi keszõi tanácskozáson, ahol a magyar urak megvitatták a teendõket. Tervei végrehajtására
12 000 embert rendeltek a Rábához, de a jobbágyok ingyenmunkájával csak késõn, 1683. május végén
kezdõdtek meg a sáncépítési, medertisztítási munkálatok. Az operatív feladatokat nehezítette az a poli-
tikai körülmény, hogy Thököly Imre kurucállama török védnökség alatt az országot immár négy részre
szakította. A sziklaszilárdan aulikus Esterházy Pál uralta Rábaközben a magánkatonák közül sokan
Thökölyvel, vagyis az ellenséggel szimpatizáltak. Mindemellett jellemzõ eset, hogy amikor Batthyány
II. Ádám hadai a „fölsõ táborba” tartottak a Rábaközben, a „nyavalyás” vásárosfaluiak arra használták
ki a vészhelyzetet, hogy tõlük 34 lovat elraboljanak.7 A Rába-vonal védelmi rendszere ilyen késleke-
déssel vegyes fegyelmezetlenség hatására szinte szükségszerûen bukott meg a gyakorlatban.

A katasztrófa elõszeleként június 22-én a Rábaközben tartózkodó Marsili azt jelentette Lotharingiai
Károlynak, hogy 21-én este egy a keszõi hídon átkelõ kuruc arról adott hírt, hogy Thököly már Pápán
tartózkodik. Ennek hatására a védelem megerõsítésén dolgozó rábaközi jobbágyok megtagadták az en-
gedelmességet Marsilinak, fejvesztve menekültek nyugatra, lehetetlenné téve a további földmunkákat,
míg a nemesek, hogy saját birtokaikat védjék a pusztítástól, behódolásra készültek. Az egyedül maradt
Marsili ezért Árpásra ment riadóztatni, de ott már lángcsóvák jelezték a törökök elõtt segédcsapatként
járó tatárok közeledtét. Június 29-én a Rábaköz keleti részét védõ Árpás falu helyõrségét a mintegy
5000 fõs tatár sereg elkergette. A törökök július elsején éjjel a Rába jobb oldalán állították fel táborukat,
majd egy részük úszva átkelt a folyón.8 Hogy az ellenség további behatolását megakadályozza, Marsili
utasítást adott az árpási híd felgyújtására. A krízishelyzetet azonban tovább súlyosbította, hogy a Rába-
közbe július elsején megérkezõ Batthyány II. Ádám sem tudott parancsolni katonáinak, akik elmaradt
zsoldjuk és akadozó élelmezésük miatt kevés hajlandóságot mutattak a harcra. Marsili saját pénzét szét-
osztva igyekezett harcra buzdítani, hogy legalább a bodonhelyi hidat (ponte di Budel) biztosítsák, õ pe-
dig a – nehezen lokalizálható – ásványi mocsarakat (palude di Asvagn) védte. Július 2-án a Murád Giráj
kán vezette tatárok bodonhelyi betörése a határvédelem maradékát könnyedén felmorzsolta. Marsili,
aki az invázióról rajzot is készített, egyedül maradt 60 dragonyossal, az ellenségtõl és a mocsaraktól kö-
rülvéve, a segítség bármiféle reménye nélkül. A bukás okai a katonaiak (túlerõ, késlekedés, az erõdítés
fogyatékossága, fegyelmezetlenség) mellett politikai természetûek (árulás, a császáriak iránti ellen-
szenv, a hadvezetés és a katonaság belsõ konfliktusai) is voltak.
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7 Potyondi Ferenc levele Batthyány Ádámnak, Sárkány, 1683. július 10. In Thaly Kálmán: Az 1683-iki táboro-
zás történetéhez. (Gr. Batthyány Kristóf és Ádám dunántúli tábornokok levelezéseibõl). Elsõ közlemény. Tör-
ténelmi tár 1887. 122–123.

8 Sarlai 2005. 142. John Stoye: The Siege of Vienna. The Last Great Trial between Cross & Crescent. New York,
2006. 79.



A bodonhelyi tatár áttörés miatt az erdõkben védelmet keresõ Marsili július 2-án lóra pattant, nyugat
felé menekült, hogy eljusson a kapuvári várba: „Mindössze csak öten maradtak velem, elhatároztam,
hogy inkább meghalok, mintsem hogy egy árulóhoz [ti. Thökölyhez] csatlakozzam, szereztem magam-
nak egy lovat, hogy visszavonuljak, mivel ismertem Kapuvár erõsségét, amely a lefejezett Nádasdy
grófhoz tartozott.” Kevés számú császárhû magyar gyûrûjében még aznap megérkezett Kapuvárra, ahol
hírszerzõ múltját kamatoztatva kötelességének érezte azonnal hívatni a vár kapitányát, hogy figyelmez-
tesse a közelgõ tatár támadásra. Az, hogy a vár „erõteljes védelmét” (valida difesa) javasolta, és ezzel
az ostromra való felkészülést szorgalmazta, mutatja, hogy abban bízott, még megvan az akarat az ellen-
álláshoz. Az erõsséghez érve azonban nem várt meglepetésben volt része, a kapuvári vár ugyanis nem
akarta megnyitni elõtte kapuit. A várparancsnok a hajdúkkal egyetemben ellenségesen fogadta, a kapi-
tány nemhogy nem akarta megvédelmezni a várat, éppen ellenkezõleg, Thököly kurucainak tervezte át-
adni. Közölte Marsilivel, hogy nem ismeri õt, és nem tudja, milyen jogon viselkedik úgy, mintha õ pa-
rancsolna itt. Az olasz válaszul megmutatta neki Lotharingiai Károlytól kapott megbízólevelét, mire a
kapitány gúnyosan felnevetett: „Örömmel fogom venni, ha szeretne asszisztálni a kapitulációban.”
Hogy a kapuvári várparancsnok motivációit megértsük, az elõzõ évtized helytörténeti eseményeit kell
figyelembe vennünk. Nádasdy III. Ferencnek a Wesselényi-féle puccskísérlet miatti 1671-es kivégzése
és kapuvári birtokvesztése után ugyanis az uradalomban erõteljes német befolyás érvényesült, melyet
elnyomásként éltek meg. A kapuvári domíniumot elõbb a kedvelt császári hadvezér, Raimondo
Montecuccoli bírta, aki a magyarok megbízhatatlanságának teóriáját vallotta, ami – látva a Thököly-fé-
le felkelést vagy éppen a kapuváriak 1683. évi átállását – nem is volt alaptalan. Ezt követõen a vár és
tartozéka egy még nem teljesen tisztázott idõpontban az Esterházyaké lett, akiknek császárhûségéhez
aligha fér kétség. Ezen idõ alatt a kapuvári börtönben az ún. „gyászévtized” alatt számos evangélikus
lelkész szenvedett,9 a kapui vár mellett még Nádasdy idejében, 1663-ban alapított katonatelep (a
„Muskatírossok várossa”), Garta pedig gyakorlatilag német kolónia lett.10 Mindezeket a magyarok jog-
gal érezhették érdekeik háttérbe szorításának, ami logikusan vezette õket az ellenség táborába – még ha
utóbbihoz fûzött reményeik még nagyobb pusztítás képében foszlottak is szét.

Marsili Kapuvárnál hiába kért kíséretet, hogy biztonságban eljusson a császári táborba, kérését a
várparancsnok elutasította. Miután egyedül útnak indult, csak pár lépésnyire a kapuvári vártól a magya-
rok megtámadták, megverték, elkobozták fegyverét, és azon kevés javától is megfosztották, ami még
megmaradt neki. A támadók Habsburg-ellenessége kitûnik abból, hogy eközben folyamatosan a csá-
szárt és a német nemzetet szidalmazták. Majd ezt mondták neki: „Nagylelkûségünk jeleként meghagy-
juk neked a kardod, kapsz egy lovat, hogy elmenj a táborba, hogy elmondhasd a kompániádnak, nem
esznek többé a mi kosztunkból a téli beszállásoláskor, mert mi már más urat szolgálunk.”11 Ez a barát-
ságtalan bánásmód nyilvánvalóan a korábbi években elszenvedett sérelmek megtorló akciója volt, noha
ezekhez a bolognai tudósnak aligha lehetett bármi köze. Kapuvári kudarca után, magára hagyva a nagy
veszedelemben, ismét kelet felé fordult, hogy a Hanság lápvilágán, s így az ellenség által nehezebben
megközelíthetõ területeken keresztül csatlakozzon a császáriakhoz. Mihelyt azonban eltávozott a kapu-
vári vár alól, máris két portyázó lovas tatár jelent meg elõtte, ezért gyorsan az ingoványba hajította
megbízólevelét és Lotharingiai Károlynak saját kezûleg írt összes levelét, melyet a zsebében hordott.
Lovát két nyíllövéssel leterítették, maga is megsebesült, majd a tatárok elfogták. „Meztelenre vetkõztet-
tek, csak alsónemûmet hagyták meg rajtam, a tatároktól egy köpenyt kaptam, mely tetvekkel volt tele” –
emlékezett vissza megpróbáltatásaira. A tatárok a Gyõr melletti török táborba hurcolták. Miközben az
1683. évi rábaközi tatárjárás során az ellenség jelentõsebb ellenállás nélkül égette fel és rabolta el a tér-
ség javait, Marsili is fogollyá vált.

Kapuvár és Marsili útjai itt elválnak, a kapuvári eseményeket többek között Bél Mátyás eredeti for-
rásokon alapuló XVIII. századi beszámolója alapján ismerhetjük meg.12 A soproniak, azért, hogy a tatá-
rok elõrenyomulását fékezzék, saját költségükön hadi felszerelést, ágyúkat és katonákat bocsátottak
Kapuvárra, ilyenformán a rábaközi vár Sopron elõváraként szolgált. A késleltetés annyira hatásos volt,
hogy a négyezer fõs tatár elõsereg nem is a kapui várnál, hanem a Hanságon keresztül vonult Sopron-
hoz: „Kapuvárnál nem tudván átjönni, a foglyok útmutatásával átkeltek” a mocsarakon (ez feltûnõen
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9 Payr Sándor: A vadosfai artikuláris egyházközség Rábaközben. Budapest, 1910. 16–20.
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emlékeztet III. Henrik császár 1044-es itteni átkelésére). Kapuvárt végül sikerült bevenniük a tatárok-
nak, akik a környéket feldúlták, sõt, egészen Felsõ-Ausztriáig fosztogattak. A Thökölyvel szimpatizáló
kapuváriak tehát ezt a pusztítást kapták „jutalmul”.

Ami pedig Marsilit illeti, a tatárok július 5-e körül a Gyõr melletti török táborba szállították, miután
három napig ült egy tatár ló szõrén. A kémkedése során az álcázásban dörzsöltséget szerzett katona nem
fedte fel kilétét fogvatartói elõtt, annak ellenére sem, hogy kínvallatásnak vetették alá. A táborban kávét
kellett mérnie, de ezt is tudományos szûrõn át nézte, ugyanis két év múlva ezen tapasztalatok alapján
Sopronban, a ma is meglévõ Kossow-házban írta meg Ázsiai ital címû traktátusát. Regényesen mozgal-
mas életéhez méltóan Bécs ostrománál lövészárkot ásott, majd a kahlenbergi fordulat után, a császári
ellentámadás során olyan pánik támadt a törökök között, hogy Kara Musztafa elrendelte minden 16
éven felüli fogoly kivégzését. Marsilinek sikerült két boszniai katonát megvesztegetnie, így Boszniába
került, ahol ágyhoz láncolták, vérhast is kapott. Kalandos úton Velencébe menekült, hogy aztán nemso-
kára Buda ostromában vegyen részt, Mátyás corvináit mentve meg a tûztõl.

A tudós és pikareszk hõs páratlan életmûvének ez a kevésbé ismert kapuvári epizódja abban nyeri el
helytörténeti jelentõségét, hogy rámutat a kapuváriaknak az 1683-as krízis során tanúsított magatartásá-
ra, a császáriakkal szembeni ellenszenvük okaira, de arra is, hogy a Thököly-féle államalakulathoz irre-
ális reményeket fûztek. Egyetemes szinten pedig a rábaközi tatárjárás súlya a hadtudományi tapasztala-
tok mellett többek között a következõkben mutatkozik meg: végsõ soron ez tette lehetõvé Marsili szá-
mára, hogy a gyõri táborban tanulmányozott kávéról írt soproni dolgozatával hozzájáruljon a törökök
italának európai udvarokban való népszerûsítéséhez.

Gerencsér Péter

Székely redemptusok Fülöpszálláson
A XVII. század végén a török kiûzésének idejében a Felsõ-Kiskunság mai területe jelentõs mérték-

ben megüresedett, mivel a menekülõ törökök Buda felõl déli irányba történõ futása alkalmából minden
mozdíthatót magukkal vittek. Javakat, állatokat és embereket egyaránt.

Az 1699-es Pentz-féle lakossági összeírás különösen nagy jelentõségû dokumentum lett a késõbbi
kutatók részére, mert a jelentõsen megüresedett területeket újra benépesítõ lakosokat származási helyük
alapján lehetett azonosítani. E lista szerint a Felsõ-Kiskunság településeibe nagy százalékban érkeztek
telepesek, jobbára Baranyából és Tolnából.

Kunszentmiklóson 39% helyi családot, 25% baranyai családot, 36% egyéb helyrõl betelepülõt re-
gisztráltak. Kiskunlacházán 13% helyi család maradt csupán, Baranyából 68% jött, egyéb helyrõl 4%
érkezett. Fülöpszálláson 38% volt a helyiek aránya, 47% Baranyából jött, Tolnából 15%.

A sepsirétyi eredetû Székely család 1740 körül érkezett Fülöpszállásra, dunántúli kitérõvel. Éppen
jókor. 1745-ben már tudtak redemptiót váltani. Nem nagy földet, 180 Ft-ért csak közepes birtok járt ne-
kik. A kiváltságos székely jogokat élvezõk a kiváltságos jászkun jogokat élvezõ Kunságban találtak új
hazát. E családnak az útját vázolom fel a régi idõktõl napjainkig.

Székely család történetét nem nehéz feltárni. Tagjai között szinte minden idõben akadtak feljegyzõ
hajlamú atyafiak, és feljegyzéseik nyomán körvonalazni lehet az eseményeket. Összefoglalni, rövidre
fogni a kiterjedt család történetét annál nehezebb.

Jó néhány híres ember is volt soraikban, akikrõl a kortársak, vagy a késõbbi kutatók könyvekben, ta-
nulmányokban emlékeztek meg. A levéltárak pedig õrzik a család ügyes-bajos-peres és egyéb iratait.

Legutóbbi kutató e témakörben másodnagybátyám, Dr. Székely Tibor rám hagyott egy szekrénnyi
iratot, könyveket, így nemcsak kedves elfoglaltságom, de kötelezettségem is folytatni a család kanyar-
gós történetének kutatását.

Jellemzõnek mondható székely-magyar családtörténet ez, melynek helyszíne a Kárpát-medence ke-
leti végétõl a nyugati végéig terjed. Minden történeti korszakból maradt feljegyzés, mely tanúsítja a
család aktív szerepvállalását a nemzet életében.

Az 1400-as évek elõtti okiratok õrzik a család korai tetteit. A IV–VI. királyi könyvek zömmel a gyu-
lafehérvári káptalan, kisebb részben az Országos Levéltár õrizetében vannak.

Az 1400-as években a Hunyadi család bizalmasai között említik a Báthory, Bodó és Székely csalá-
dokat. Pálmai József Háromszék vármegye nemes családjai címû alapmûvében olvasható, hogy a rétyi
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