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KOLTAI ANDRÁS

Adatok Németújvár topográfiájához
a XVII. században
A Batthyány család egykori hatalmának leglátványosabb jelképe, a Strém patak
tágas völgye fölé emelkedő meredek csúcson álló Németújvár vára a mai napig Vas
megye nyugati részének meghatározó tájképi eleme. Tulajdonosai évszázadokon át
bővítették és erősítették, de a XVIII. század végétől mindezek jó része lassan az
enyészeté lett. A XXI. század elejére megmaradt részei ugyan még mindig elég impozánsak ahhoz, hogy lenyűgözzék a látogatókat és a nyári szabadtéri színjátékok
nézőit, de csupán töredékei a vár egykori méretének és pompájának, amelyről az
írott források és rajzok árulkodnak. Az alábbiakban ezek segítségével kíséreljük
meg fölidézni a romok mögött rejtőző egykori valóságot, a vár és a váralja azon
képét, amit 400 évvel ezelőtt Batthyány Ádám (1610–1659) szemlélhetett.

A VÁR TÖRTÉNETE
A németújvári várhegy bazalttufakúpja azon vulkanikus hegysorozat tagja,
amelyhez a Somló, a Ság, a Balaton-felvidéki és kelet-stájerországi vulkánok is tartoznak. Első írásos említéseiben, a XII. században Küszén vagy Küszin hegyének
(„Mons Kiscen”) nevezték,1 1140 körül II. Géza (1141–1162) a Héder nemzetséget
alapító, német földről érkezett testvérpár egyikének, Volfernek adományozta, aki
ott 1157-ben bencés monostort alapított. 1180 körül azonban III. Béla (1172–
1196) a monostort királyi tulajdonba vette, és helyén kővárat építtetett MagyarorA név eredete vitatott. Schwartz Elemér OCist a német Güsse ‘áradás’ szóból eredeztette (SCHWARTZ
Elemér, A vizek és helységnevek Nyugatmagyarországon, Magyar Nyelv 23[1927], 219-228: 222. UŐ,
Güssing, Magyar Nyelv 25(1929), 54-55. UŐ, A nyugatmagyarországi német helységnevek, 2. kiad., Bp.,
1933, 193–197. Moór Elemér föltevése szerint a szláv (illetve indogermán) kysel ‘nedves’ szóból származik (MOÓR Elemér, Westungarn im Mittelalter im Spiegel der Ortsnamen, Szeged, 1936 [Acta Litterarum ac
Scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae. Sectio philosophica 10], 32–33). Eberhard
Kranzmayer viszont azt föltételezte, hogy a német Güssing változat „-ing” végződése nem csak utólagos
germanizálás eredménye, hanem valódi személyhez kötődést föltételez, tehát a jelentése ‘Gozzo-hoz
(vagy a gótokhoz) tartozó’ (Eberhard KRANZMAYER–Karl BÜRGER, Burgenlandisches Siedlungsnamenbuch,
Eisenstadt, 1957 [Burgenländische Forschungen, 36], 66–67). Meglepő módon egyedül ez utóbbit közli
az MTA etimológiai szótára is (KISS Lajos, Földrajzi nevek etimológiai szótára, 2. bőv., jav. kiad., Bp., 1988,
II, 235.), pedig ez csak akkor lenne lehetséges, ha a területet a VIII. század vége óta folyamatosan németek lakták volna, amire azonban nincsen bizonyíték. Inkább föltételezhető a név magyar eredete (vö.
KARÁCSONYI János, Kőszegiek s nem Németújváriak, Századok 1903, 371–375; TÓTH Endre, Kőszeg–Güns,
Magyar Nyelv 70[1974], 469–473: 472–473), de ennek etimológiája nem kidolgozott.
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szág nyugati határának védelmére, amelyet 1198-ban már a közeli Óvártól megkülönböztetve Újvárnak (Novum Castrum) neveztek.2 A várhoz tartozó kiterjedt (a
középkor végén közel hetven faluból álló) uradalom királyi birtokban maradt az
Anjou-kor végéig, leszámítva azokat az évtizedeket, amikor az 1270-es évektől az
1320-as évekig a Kőszegiek tartották elfoglalva. 1391-ben Zsigmond király a Sárói
(később Lévai) családnak adta, majd 1457-ben Újlaki Miklós szerezte meg.3 Ekkor
kapta a „Német” előtagot, megkülönböztetésképpen az Újlakiak másik hasonló nevű várától, Kaposújvártól.4
Németújvár kissé kívül esett az Újlakiak dél-dunántúli és szlavóniai birtokegyüttesétől, és csupán olyankor vált fontossá számukra, amikor szembekerültek az
uralkodókkal. Nem véletlen, hogy a Hunyadi Mátyás király ellen szövetkező főurak
Újlaki Miklós vezetésével 1459. február 17-én éppen Németújváron választották
királlyá Habsburg III. Frigyes császárt (1441-1493).5 Amikor pedig 1494-ben Jagelló II. Ulászló király (1490-1516) bosszúhadjáratot indított az őt sértegető és az adófizetést megtiltó Újlaki Lőrinc ellen, az Németújvárba vonult vissza, és ott sikeresen
ellenállt a Somi Józsa temesi ispán által vezetett ostromnak, egészen 1495 márciusáig, amikor békét kötött a királlyal.6
KARÁCSONYI János, A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig, Bp., 1995, 597–598. SÖRÖS Pongrácz
OSB, A Pannonhalmi Szent-Benedek-rend története, XII/B: Az elenyészett benczés apátságok, Bp., 1912,
309–310. HOMMA, Josef Karl, Zur Herrschaftsgeschichte des Südburgenlandes, Horn–Wien, 1947
(Burgenländische Forschungen, 1), 3–4 .
3 Vö. CSÁNKI Dezső, Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában, II, Bp., 1894, 721. FÜGEDI
Erik, Vár és társadalom a 13–14. századi Magyarországon, Bp., 1977 (ÉTTK, 82), 170. ENGEL Pál, Királyi
hatalom és arisztokrácia viszonya a Zsigmond-korban (1387–1437), Bp., 1977 (ÉTTK, 83), 167. –
Németújvár történetéről nagyon hasznos Gratian Leser OFM adatgyűjtése, amely cikksorozat formájában 1921 és 1931 között jelent meg a Güssinger Zeitungban (négy kötetbe összegyűjtve megtalálható a
németújvári ferences kolostor könyvtárában [Bibliothek der Franziskanerkloster Güssing]). Leser gyűjteménye alapján készült helytörténeti munkák: HOMMA, Josef Karl, Das Güssinger Land, Volk und Heimat
1956–1960. VASY, Stephan [=BATTHYÁNY László], Geschichte der Festung Güssing, Graz [1957]. HAJSZÁNYI,
Paul, Güssing in historischer Schau, Stadterhebung Güssing, 1973: Festschrift, hg. von Franz GLAVANITS,
Graz, 1973, 19–166. MAGYAR Arnold OFM, Güssing: Ein Beitrag zur Kultur- und Religiongeschichte des
Südburgenlandes bis zur Gegenreformation, Graz, 1976. – Az uradalomtörténetéről lásd: ZIMÁNYI Vera,
Der Bauernstand der Herrschaft Güssing im 16. und 17. Jahrhundert, Eisenstadt, 1962 (Burgenländische
Forschungen, 46), 3–36.
4 Vö. ENGEL Pál–FELD István, Korai magyar történeti lexikon (9–14. század), főszerk. KRISTÓ Gyula, szerk.
ENGEL Pál–MAKK Ferenc, Bp., 1994, 487.
5 ENGEL, Johann Christian von, Geschichte des ungrischen Reichs, Wien, 1834, III/1, 231. FAZEKAS István–
LŐVEI Pál, = Hunyadi Mátyás, a király: Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458–1490 [kiállítási
katalógus], szerk. FARBAKY Péter–SPEKNER Enikő–SZENDE Katalin–VÉGH András, Bp., 2008, 199–200.
Újabban: FEDELES Tamás, A király és a lázadó herceg: Az Újlaki Lőrinc és szövetségesei elleni királyi hadjárat (1494-1495), Szeged 2012 (Szegedi középkortörténeti könyvtár).
6 BONFINI, Antonio, Rerum Hungaricarum decades quinque, Posonii, 1744, 567–571 (Decadis 5, libri 4–5).
Magyar fordítása: A magyar történelem tizedei, ford. KULCSÁR Péter, Budapest, 1995, 991-999. ISTHVANFI,
Nicolaus, Historiarum de rebus Ungaricis libri XXXIV, Coloniae, 1622, 39–40. Magyar fordítása: ISTVÁNFFY
Miklós, Magyarok dolgairól írt históriája, ford. TÁLLYAI Pál, s. a. rend. BENITS Péter, I/1-3, Bp., 2001–2009,
I/1, 89–90. ENGEL, Johann Christian von, i m., III/2, 69–75. KUBINYI András, A kaposújvári uradalom és a
Somogy megyei familiárisok szerepe Újlaki Miklós birtokpolitikájában, Somogy megye múltjából 4(1973),
1–44: 10–11.
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Az Újlaki Lőrinc halálával ismét a koronára szállt várat és uradalmat II. Lajos király (1516–1526) – az adománylevél szerint nővére, Anna osztrák főhercegné kérésére – 1524. június 30-án főpohárnokmesterének és horvát bánjának, Batthyány
I. Ferencnek (1497–1566) adományozta,7 aki azt családja fő székhelyévé és rezidenciájává tette. A Batthyány család és Németújvár szoros kapcsolata is a vár szinte
bevehetetlen voltán alapult, mivel a mohácsi csata utáni háborús évtizedekben,
például Szulejmán szultán (1520–1566) 1529. és 1532. évi hadjáratai idején különösen nagy szükség volt a vár nyújtotta biztonságra. Emiatt volt Németújváron a
családi kincstár, a levéltár, sőt a Batthyány Boldizsár (1537–1590) által létrehozott
jelentős könyvtár is. Emellett a XVI. század közepétől a németújvári (egykor talán
domonkos, majd ágostonos kolostorhoz tartozó) templomban temették el a család
minden tagját.8
Sajnos a németújvári vár területén komoly régészeti kutatások még nem folytak,9 így építéstörténetében sok a homályos folt, de biztosnak látszik, hogy amikor a
vár Batthyány I. Ferenc birtokába jutott, alapterülete már közel hasonló nagyságú
volt, mint teljes kiépülése idején, a XVII. század végén. A vár legrégebbi része, a lakótorony és a „felső vár” a hegy kiugró déli sziklatömbjén állt, de legkésőbb a XV. század végére már a szikla alatti hegytetőt is fallal és bástyákkal vették körül, és létrejött az „alsó vár”. A felső várban álló tornyot (turris in castro superiori) már 1263ban említette egy oklevél,10 a nyugati oldal egyik tornyát pedig (a XX. századra eltűnt) fölirata szerint Újlaki Lőrinc várnagya, Porkoláb Péter építtette 1497-ben.11
A Batthyányak birtoklása alatt is szinte állandóan folytak kisebb-nagyobb építési
munkák a németújvári várban. Fölirataik szerint például a keleti városfalhoz kapcsolódó Kerek bástyát 1544-ben Batthyány I. Ferenc, az alsó (északnyugati) kaput
pedig 1595-ben Batthyány II. Ferenc (1573–1625) építtette.12 A számadásokban,
„ad instantem petitionem Serenissimae Principis Annae Archiducissae Austriae”: MOL, DL, 101592101593. ZIMÁNYI, Güssing, i. m., 11-12.
8 Az első ismert adat B. Ferenc testvére, Perpetua temetése 1553-ban: Dersffy István levele B. Ferencnek,
„ex Baar”, 1553. dec. 31.: MOL, Magyar Kamara Archívuma, Acta diversarum familiarum (E 200), 7. tétel,
f. 25. – B. I. Ferenc (†1566) és B. Boldizsár (†1590) sírköveiről: ZIMMERL, Rudolf, Inschriften des
Burgenlandes, Stuttgart, 1953 (Die deutschen Inschriften, 3). KOLTAI András, Batthyány Ádám: Egy magyar főúr és udvara a XVII. században, Győr, 2012 (Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai, Források,
feldolgozások, 14), 41, 54, 460.
9 Műemléki kutatásáról és állapotáról: BUNZL, Franz, Burg Güssing: Baugenese und Restaurierung = Die
Ritter: Burgenländische Landesausstellung 1990, Burg Güssing [kiállítási katalógus], red. Harald PRICKLER,
Eisenstadt, 1990 (Burgenländische Forschungen, Sonderband 8), 176–181.
10 CSÁNKI, i. m., II, 721.
11 RÓMER Flóris, Román- és átmenetikorú építmények hazánk területén, Archaeologiai Közlemények
10(1876) II. füzet, 1-62: 35. Vö. RATZ, Alfred, Gefährdete, unbekannte und verlorene Bau- und
Kunstdenkmäler aus dem Mittelalter des Burgenlandes, Burgenländische Heimatblätter 13(1951), 9–15,
65-77: 13–14 (Gratian Leser nyomán). – Könyöki József, aki 1884-ben járt Németújváron, már csak
egyes szavakat és az 1495-ös évszámot tudta kiolvasni: KÖNYÖKI József, Az örökség hagyományozása:
Könyöki József műemlékfelmérései 1869–1890, s. a. rend. VÁLINÉ POGÁNY Judit, Bp., 2000, 187.
12 RÓMER, i. m., 34. HAJSZÁNYI, i. m., 62. Dehio-Handbuch: Die Kunstdenkmäler Österreichs: Burgenland, hg.
von Adelheid SCHMELLER-KITT, Wien-München, 1976, 117–118. KOPPÁNY Tibor, Batthyány II. Ferenc és
Poppel Éva építkezései 1590–1640 = A Batthyányak évszázadai: Tudományos konferencia Körmenden
2005. okt. 27–29., szerk. NAGY Zoltán, Körmend–Szombathely, 2006, 89–114: 93–94.
7
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tiszttartói jelentésekben és más írott forrásokban számos alkalommal említett,
többnyire stájer és bécsi mesterek által végzett munkák eredményeit azonban eddig nem sikerült meghatározni, még kevésbé a megmaradt vagy ismert épületrészekhez kötni. A kivételek közé tartozik a felső várbeli kápolna fölötti terem
(1610/1611), a külső vár északi szélén álló reprezentatív lakószárny (1619/1622)
és a vár északnyugati bástyája (1623/1624), amelyek arra utalnak, hogy ezekben
az években Batthyány II. Ferenc jelentősen bővítette a várat.13
Az építkezéseket 1633-tól fia, Batthyány I. Ádám (1610–1659) folytatta. Ezek
eleinte részben a bástyák megerősítését, részben pedig az apja által fölépített északi
lakószárny belső átépítését jelentették, ahol építőmestere, Giovanni Battista
Orsolini új termeket, lépcsőházakat és nem utolsósorban egy stukkós barokk dísztermet alakított ki Christian Knör festményeivel. Az 1640-es években folytatott
további építkezései is elsősorban felújítási munkákat jelentettek, a pincéken, bástyákon és a tetőzeteken. 1646-ban újjáépíttette és újrafesttette a legfelső, órás torony tetejét, 1648-ban és 1649-ben pedig új épületekkel, köztük egy fürdőházzal
bővíttette a várat,14 amely Rohonc után második legfontosabb rezidenciájának
számított. Udvara 1636 végéig, majd 1643 végétől 1645-ig (nyilván a Habsburg
Birodalomra támadó svéd és erdélyi csapatok fenyegetése miatt) folyamatosan
Németújváron tartózkodott, de Batthyány más években is gyakran töltött ott néhány napot vagy hetet, például a húsvéti ünnepek táján.15
Németújvár vára a XVII. század végéig őrizte védelmi szerepét. Batthyány Kristóf (1637–1687) és Pál (1639–1674) 1672-ben új kaput építtettek a Kerek torony
mellett.16 1683-ban a Magyarországot elözönlő oszmán csapatok elől a Batthyány
család tagjai ismét Németújvárra vonultak vissza. Miközben a családfő, Batthyány II.
Kristóf kénytelen volt személyesen hódolni Kara Musztafa negyvezír és Thököly
Imre kuruc fejedelem előtt és csapatait Stájerország támadására rendelni, fia, a 19
éves Ádám „recipiálta magát Németújvárba, és ott, a kapu fölött való szobában volt
azon órátúl fogva betegen, […] valamíg a törököt Bécs alól el nem verték”.17
Ezt követően azonban a németújvári vár jelentősége folyamatosan hanyatlott.
Lakóépületei és tárházai lassan kiürültek, majd 1787-ben megkezdődött tetőzetének és falainak bontása, illetve pusztulása, amely gyakorlatilag az 1930-as évekig

13 KOPPÁNY, Batthyány II. Ferenc, i. m., 94-97.

KOPPÁNY Tibor, Batthyány I. Ádám építkezései, 1629–1659, Történelmi Szemle 27(1984), 539-555:
546-548. KOLTAI András, Portré végvidékkel: Batthyány Ádám és a képzőművészet (1636–1659) = Portré
és imázs, Politikai propaganda és reprezentáció a koraújkorban, szerk., G. ETÉNYI Nóra–HORN Ildikó, Bp.,
2008, 387-421: 405-408. KOLTAI, Batthyány Ádám, i. m., 170–177.
15 KOLTAI, Batthyány Ádám, i. m., 234–236, 446.
16 RÓMER, i. m., 34. HAJSZÁNYI, i. m., 62. Dehio Burgenland, i. m., 118.
17 SZEREMLEY György, Néhai M. Gr. Batthyáni Ádám úr jelesb dolgairúl amit ex traditione is tudok (kézirat:
OSZK, Kézirattár, Fol. Hung. 452). – Az 1683. évi eseményekről: VARGA J. János, A túlélés és az árulás mezsgyéjén: Batthyány Kristóf és Batthyány Ádám az 1683. évi hadjáratban = Ezredforduló – századforduló –
hetvenedik évforduló, Ünnepi tanulmányok Zimányi Vera tiszteletére, szerk., J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, Piliscsaba, 2001, 486–504, 493–494. UŐ, Válaszúton: Thököly Imre és Magyarország 1682–1684-ben, Bp., 2007
(História könyvtár, 23), 115–122, 218–224, 495–497.
14
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tartott.18 Az egyre terebélyesedő Batthyány családnak ugyan mindvégig voltak
olyan tagjai, akik Németújváron laktak, de már nem a család különböző ágai által
megosztva vagy közösen birtokolt várban, hanem a városban álló két kisebb, illetve
a várhegy északi oldalában fölépült nagyobb kastélyban (Draskovich-kastély).19

„A TERMÉSZET CSODÁJA” (EGYKORÚ LEÍRÁSOK)
A magányos németújvári sziklakúpon álló vár látványa régóta lenyűgözte a
szemlélőket. A XVII. század elején Istvánffy Miklós, aki Batthyány Boldizsár barátjaként személyesen is ismerhette a vár fekvését, így indokolta az 1494/1495. évi
ostrom sikertelenségét:
„Oppidum Nemetuivarinum […] in
plano quidem et patenti loco situm est;
sed arcem rupi praealtae, qua ab
omnibus circum montibus, naturae
quodam miraculo separatur, impositum
habet; ita, ut Iosephus [Somi] locum
natura simul et arte munitissimum
contemplatus, non ulla hominum arte
aut industria sed fame, tantum ac rerum
necessariorum penuria expugnari posse
affirmaret, quibus tamen difficultatum
casibus, Laurentius [Újlaki], qui cum
coniuge, rebusque carioribus eo se
receperat, convectis omnis generis
commeatibus, caeterisque tolerandae
obsidioni necessariis abunde tempestiveque prospexisse dicebatur.”20

„Németújvár városa […] egyenes tágas helyen vagyon, de az vára igen magas kősziklán építtetett, mely minden
körüllévő hegyektől az természetnek
néminemű csodájából elválasztatik,
úgyannyira, hogy [Somi] Józsa, megszemlélvén azt a természet szerént és
mesterséggel is erős helyet, mely semmi
emberek mesterségével vagy serénységével, hanem csak éhséggel és a szükséges dolgoknak megfogyatkozásával vétethetnék meg, azt megmondaná. Azonban [Újlaki] Lőrinc, ki feleségestűl s drága marhástúl oda rekesztetett, mindenféle éléssel és egyéb, az megszállásnak
elszenvedésére szükséges dolgokkal
bőségesen, s idejekorán gondot viselni
mondatott vala.”21

Néhány évtizeddel később, 1664 júliusában Evlia Cselebi török utazó nem barátként, hanem tatár csapatok társaságában, rabolni érkezett Németújvár falai alá,
de neki is csak elismerő szavai voltak:

18 RÓMER, i. m., 34. KÖNYÖKI, i. m., 187. HAJSZÁNYI, i. m., 101–104. BUNZL, Burg Güssing, i. m., 178–179.
19 A németújvári kastélyokra (pontatlan adatokkal): HAJSZÁNYI, i. m., 48-–50, 99. Dehio Burgenland, i. m.,

121–122. – Wikipedia, URL:
<http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_denkmalgeschützten_Objekte_in_Güssing>, 2012.10.08. – Lásd
még alább.
20 ISTHVANFI, Nicolaus, Historiarum de rebus Ungaricis libri XXXIV, Coloniae, 1622, 39.
21 ISTVÁNFFY–TÁLLYAI, i. m., I/1, 89. A fordítást a latin eredetihez igazítva közlöm.
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„Egy nagy síkságnak nyugati részén magas és meredek szikla fölött, fehér
hattyú gyanánt álló erős vár ez. A város a Német folyó [!Szék és Strém patakok] partján, kertek között van.”22

A Németújvárat dícsérő írások közé kívánkozik még két szöveg, amelyek ugyan
már a XVIII. században, jóval a Dunántúl oszmán uralom alóli megszabadítása után
keletkeztek, de szerzőik hasonló szellemben, tehát mindenekelőtt katonai szempontokat figyelembe véve jellemezték a várat és a várost. Ilyen az a leírás is, amelyet
a Batthyány Lajos alkancellár és Vas megyei főispán készíttetett abból a célból, hogy
kiegészítse a Bél Mátyás által szerkesztett országleíró munka (Notitia Hungariae
novae) Vas megyei részét. A szöveget a Magyar Kancellária 1733. május 28-án küldte meg Bél Mátyásnak, akinek azonban élete végéig nem jutott ideje Vas megye
leírásának átdolgozására és kiadására, így a Németújvárról szóló rész is a Batthyány
által küldött formájában került bele a legutolsó kéziratos változatba.
„Arci Németh-Ujvár, Germanis Güssingh dictae, in superiorem et inferiorem divisae, ac in toto Regno vix alicui
arcium, tum aedificiorum splendore,
tum loci capacitate, tum moeniorum, ac
munimentorum ad quamcumque etiam
graviorem obsidionem retundendam regularitate cedenti; armamentario item,
aeneorum tormentorum, ac aliorum ad
defensionem necessariorum armorum
genere, pulvereque pyrio, militarique
commeatu, vastisque, a solidissimis
moeniis, sive propugnaculis, fonte item
in petra septuaginta orgias in profundum exscisso, praeterea cisterna, molisque impulsu pecorum versari solitis
duabus in omnem necessitatem abunde
provisae, in edita omnino petra, ab aliis
montibus circumquaque sejuncta sitae,
a qua etiam vetustissima, multisque
laudibus, et encomiis ad seram usque
posteritatem depraedicanda familia
Comitum de Batthyán, ex munificentia
Ludovici II. olim Ungariae Regis praedicatum sumpsit. Adjacet in radice
ejusdem oppidum ipsi arci cognomen,
solido muro cinctum, et claustro Patrum
Franciscanorum, ab Adamo olim seniore

„Németújvár vára, amelyet a németek Güssing-nek mondanak, alsó és felső
részre oszlik, és aligha van vár az egész
országban, amely mögött Németújvár,
akár épületeinek szépségével, akár helyének tágasságával, akár erődítéseinek
és falainak bármely súlyosabb ostrom
kivédésére alkalmasságával hátramaradna. Ezenfelül fegyvertárral, az ércágyúk és másfajta, a védekezéshez szükséges fegyverek fajtáival, lőporral, bombákkal, katonai felszereléssel, hatalmas
és igen erős erődítésekkel vagyis bástyákkal, valamint a sziklába vésett hetven öl [130 méter] mélységű kúttal,
továbbá ciszternával és két állati erővel
meghajtott malommal minden szükségben bőségesen el van látva. Egy teljesen
kiemelkedő, a többi hegytől köröskörül
elkülönülő sziklán áll. Róla vette a Batthyány grófok ősrégi, számos dícsérettel
és méltatással, egészen a késői utókorig
magasztalandó családja is, II. Lajos egykori magyar király kegyelméből előnevét. A vár lábához azonos nevű, szilárd
fallal övezett mezőváros csatlakozik, és
azt a ferences atyák kolostora ékesíti,
amelyet a néhai idősebb Batthyány

Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1664–1666, ford. KARÁCSON Imre, Bp., 1908,
(Török-magyar kori történelmi emlékek, Írók), 56.
22
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Comite de Batthyán, cum ecclesia satis
splendide exstructo, et sufficienter dotato, mausoleoque ejusdem familiae Comitum de Batthán deserviente conspicuum. Extra cujus muros vivarium
ferarum, ac praeterea piscinae duae
vastae ad orientem, et septemtrionem
vero piscinum genere faecundissime,
sese diffundunt, quas duo fluvii in
territorio possessionis Fölső Eőr ex
fontibus scatentibus ortum suum summentes intercurrunt, et sustentant, vocanturque a vulgaribus Ösztörmény et
Nádasd, hic posterior ut credi par est a
copioso ibidem excrescente arundineto
nomen trahit, qui et molas 4 rotarum in
extremitate praeattactarum piscinarum
exstructas continuo versant.”23

Ádám templommal együtt pompásan
fölépített, kellően támogatott, és ugyanazon gróf Batthyány család mauzóleumául szolgál. A város falain kívül egy
vadaskert valamint keletre és északra
két óriási, halfajokban bővelkedő halastó terül el, amelyeket a Felsőőr nevű
birtok területén levő forrásokból eredő
két folyó keresztülfolyva táplál. Ezt a két
folyót népi nyelven Ösztörménynek és
Nádasdnak nevezik.24 Ez utóbbi hihetően a benne bőségesen növekvő nádról
veszi nevét. A folyók állandóan hajtják
az említett halastavak szélén épült négy
kerekes malmot.25

Tartalmát tekintve nem sokkal különbözik a föntitől a jezsuita Michael
Bombardi által készített Topographia megfelelő része, amelynek első kiadása 1718ban, a szintén jezsuita Tersztyánszky János által erősen átdolgozott és kibővített
második kiadása pedig 1750-ben jelent meg. Utóbbi ezt írta Németújvárról:
„Németh-Ujvarinum, quod Gissingam vocari audias, urbeculae muro
cinctae speciem refert.[…] Aedibus non
incultis oppidum hoc nitet, ab uno latere
duabus piscinis, ab altero vitiferis collibus, sylvosisque per amoeneum; at
nihilominus sua se fortitudine amplius
commendat. Adjacet enim illi praerupta
in rupe arx firmissima, novem admodum propugnaculis, et ingens rei
tormentariae, caeterorumque armorum,
ac defensionibus opportunae supellec-

„Németújvár, amelyet a németül
Güssing-nek mondva hallasz, egy fallal
körülvett városkára utal. […] Nem éktelen épületekkel ékeskedik ez a város, az
egyik oldalról két halastó, a másikról
szőlőtermő dombok és gyönyörködtető
erdők, de mégis leginkább [katonai]
ereje kelti föl a figyelmet. Tartozik hozzá
ugyanis egy kiemelkedő hegyen fekvő
nagyon erős vár, kilenc hatalmas bástyával, hatalmas ágyúkészlettel, más
fegyverekkel, és védelemre alkalmas

Bél Mátyás levelezése, s. a. rend. SZELESTEI N. László, Bp., 1993 (Magyarországi tudósok levelezése, 3),
294. BEL, Matthias, Notitia Hungariae novae historico geographica: Comitatum indeditorum tomus II, ed.
Gregorius TÓTH et al., Budapestini, 2012, 413–414. Keletkezéséről lásd uo., 248-250.
24 Az Ösztörmény a Strém patak régebbi magyar neve. Vö. SCHWARTZ, i. m., 184, MOÓR, i. m., 28. KISS Lajos,
FNESz, i. m., II, 499. A Nádasd a Zickenbach (Szék) patak felső részének (Rohrer Bach) magyar neve. Vö.
SCHWARTZ, i. m., 255. Viszont egyik patak sem Felsőőr falu területén ered, amely a Pinka völgyében fekszik.
25 A fordításhoz fölhasználtam: BÉL Mátyás, Vas vármegye leírása, ford. TIHANYINÉ SZÁLKA Irma, szerk.
BENDEFY László, Vasi Szemle 30(1976) 108–125, 241–257, 463–476, 567–582; 31(1977), 60–80, 266–
294, 446–469: 450.
23
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tilis apparatus, suppediante inferiori
munitionis regioni salubres aquas
puteo, superiori autem vetusta cisterna,
depurandis pluvialibus aquis peridonea.
Tam arcis, quam oppidi haereditaria
possessio est penes laudatissimam, et
omni aevo bellica virtute, sapientia,
consilio, religione florentem Batthyányanam gente.”26

fölszerelési eszközökkel. Az alsó épület
területét egészséges ásott víz, a felsőt
pedig hatalmas ciszterna látja el, amely
alkalmas az esővíz összegyűjtésére.
Mind a vár, mind a város a dicsőséges,
minden korban hadi vitézséggel, bölcsességgel, okossággal és vallásossággal
tündöklő Batthyány nemzetség örökös
birtoka.”

A VÁR (LELTÁRAK ÉS OSZTÁLYTÉTELEK)
Az eddig idézett leírások ugyan személetesek, sőt néhol költőiek voltak, azonban
Németújvár topográfiájának csupán néhány szembetűnő és katonai szempontból
fontos elemet említettek: a halastavakat, a sziklát, a kapukat és bástyákat, a fegyvertárat, a kutakat és a szárazmalmot. Ha azonban arra vagyunk kíváncsiak, hogy a
várban és a városban milyen épületek álltak és milyen célokra használták őket,
akkor a Batthyány család levéltárának gazdasági irataihoz kell fordulnunk.
Batthyány Ádám tiszttartóinak elszámoltatása érdekében várairól 1634-től
kezdve minden évben új leltárakat készíttetett (vagy legalábbis ellenőrizték és javították a korábbiakat).27 Sajnos azonban ebből a leltársorozatból a Batthyánylevéltár 1945. évi körmendi és 1956. évi budapesti pusztulása során sok darab hiányzik, így Németújvárról Batthyány Ádám idejéből csupán egyetlen égett szélű
leltár maradt fönn, 1634 augusztusából (Függelék, 2).28 Ezt még néhány alkalmi
(építkezés vagy fűtés céljából készült) leltár egészíti ki (Függ. 3-6, 9). Mindezek
azonban kevés fölvilágosítást nyújtanak arról, hogy a forrásokban említett helyiségek a vár melyik oldalán és szintjén voltak, így többségük alig lokalizálható.
Segítségül hívható azonban az az irat, amelyben Batthyány Kristóf és Pál 1662.
július 21-én fölosztották egymás között apjuk, a három évvel korábban elhunyt,
Batthyány Ádám várait és birtokait (Függ. 8). Németújvárat ugyanis úgy felezték el,
hogy a felsővárból, az alsóvárból, a pincékből, valamint „az vár oldalában és a városon kívül levő apró házocskákból” is egyenlő rész jusson mindkettőjüknek. Az alsó
várat egy északról délre húzódó határvonal mentén osztották meg. A választóvonal
26 [BOMBARDI, Michael SJ–TERSZTYÁNSZKY, Joannes SJ], Topographia magni Regni Hungariae, Viennae, 1750.

– A munka korábbi, 1718. évi kiadása rövidebb szöveget tartalmaz: „Németujvarinum, […] alias Gissinga
urbeculae, aut si malis oppidi muro incincti speciem exhibet; arcem praeterea in rupe solitaria eximie
munitam et propugnaculis, tormenta, alique ad bellicum apparatum opportuna, instructam ostentat, in
cujus inferiori parte puteus, in superiori autem, et vestutiori cisterna aquas copiose supeditant”: [BOMBARDI,
Michael SJ], Topographia magni Regni Hungariae,, Viennae, 1718. – A szerzőségről: STOEGER Joannes SJ,
Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu, Viennae, 1856, 33, 363.
27 MRÁZ [ZIMÁNYI] Vera, Inventáriumok a körmendi Batthyány-levéltárból, Néprajzi Közlemények
2(1957):1–2, 288–306. KOLTAI, Batthyány Ádám, i. m., 155–159.
28 További leltárak (1634–1645) kivonatai: IVÁNYI Béla, A magyar könyvkultúra múltjából, s. a. rend.
HERNER János–MONOK István, Szeged, 1983, (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 11), 197–198, 205, 218, 221–222, 236, 244.
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az „Istenben elnyugodott asszonynak”, tehát Batthyány Ádámné Formentini Aurorának egykori hálószobájától kezdődött, amely a vár nyugati részével, benne a „hímes
palotával” együtt Kristófnak jutott. Az úrnő szobája tehát a vár északi szárnyának
közepén lehetett. Egy 1636/1637-ben készült ajtójegyzékből (pontosabban zárjegyzékből) tudjuk, hogy Batthyányné szobájának egyik bejárata a folyosóról, egy
másik pedig férje, tehát Batthyány Ádám szobája felől nyílott, onnét pedig egy kis
kamrán keresztül az új, hímes palotába lehetett bejutni (Függ. 4).
Batthyány Ádám és felesége lakószobái és reprezentatív termei tehát a vár északi, a város felé néző szárnyában voltak.29 Pontos helyüket és méretüket nem ismerjük, de az emeletes, városra néző épületszárny jól látszik a vár ábrázolásain (lásd
alább). Központját a Batthyány Ádám által 1636/1637-ben építtetett emeleti stukkós díszterem, a „hímes palota” (új palota, neugemahlter Saal, széles palota) alkotta,
Magyarország egyik első barokk díszterme, amely föltehetően ugyanolyan tükörboltozatos megoldással készült, mint például a fönnmaradt sárvári, kaboldi vagy
kismartoni „testvérei”. A stukkók közé 1637-ben Christian Knör bécsi mester festett
kilenc darab pannót (falra szerelt vászonképeket), amelyek egyike egy törökmagyar csatát ábrázolt.30 A teremnek számos bejárata volt: a folyosóról, az úr kamrájából, a fraucimerek szobájából, valamint a nagy konyha, a kis konyha és a
lakatjártó ház felől (Függ. 4-5).
A hímes palota mellett helyezkedett el tehát Batthyány Ádám szobája („háza”),
hálóháza és író kamarája. Előbbi berendezéséből 1634-ben három asztalt és öt
karszéket írtak össze. Batthyány Ádám nyilván ott fogadta vendégeit. Az írószobában („kis kamara”, Schreibstübl) egy íróasztal állt kis fiókokkal, amelyben Batthyány többek között néhány könyvét és a tárház kulcsait őrizte.31 A háló kamara berendezésének legfontosabb darabja egy „aranyazott superlátos” ágy volt (Függ. 2).
Az úr szobája – a Magyarországon szokásos elrendezést követve – egymásba
nyílott felesége fönt említett szobájával, azon túl pedig a fraucimerek (leányaszszonyok, udvarhölgyek) háza következett. Talán az északi épületszárny nyugati
végén lehetett az „új kápolna” (Függ. 4), amelyet Batthyány elsősorban felesége és
annak katolikus fraucimerei kedvéért rendezett be 1636 előtt. Akkor a fraucimerek
szobája mellett egy új folyosó is épült, „mely folyosón által kápolnában is járhatni”.
(Függ. 3). Talán ezért volt errefelé az 1630-as években a németújvári plébános szállása is (Függ. 2, 4).
A „hímes palota” közelében – föltehetően az északi szárny keleti oldalán – más
nagyobb termek voltak, amelyek a forrásokban hosszú palota (ablakos új ház,
langer neue Saal), régi ebédlő ház, régi palota (ó palota, alter Saal), öreg szoba (öreg
Némileg eltérő eredményre jutott Koppány Tibor, aki az 1634-ben említett „új palotát” az alsó vár
nyugati szárnyában valószínűsítette, amely „derékszögben megtörve folytatódott a kapu fölé nyíló északi
szárnnyal” (KOPPÁNY, Batthyány Ádám, i. m., 96–97).
30 GARAS Klára, Magyarországi festészet a XVII. században, Bp., 1953 (Magyarországi barokk festészet, I),
50. KOPPÁNY, Batthyány Ádám, i. m., 546. SCHMELLER-KITT, Vorarbeiten, 399–400, n° 971. GALAVICS Géza, A
törökellenes harc és egykorú világi képzőművészetünk, Művészettörténeti Értesítő 1976, 1–40: 38, 27.
jegyzet; UŐ, Kössünk kardot az pogány ellen. Török háborúk és magyar képzőművészet, Bp., 1986, 83.
KOLTAI, Portré, i. m., 405–408. KOLTAI, Batthyány Ádám., i. m., 171–174.
31 „Memoriale”, é. n.: MOL, P 1322, Instrukciók, n° 432.
29

16

palota) néven szerepeltek.32 A teremsort az 1630-as években keletről a kályhájának
színéről elnevezett „kék szoba” („blobes Zimmer/Gewelb”, Függ. 2-4) és egy – talán
a felső kapu fölé kiugró – „kis erkély” zárta le. Batthyány Pál fiainak 1690. évi osztálytétele ezt az emeleti részt úgy nevezte, hogy „a város felé való öreg palota az
residentiás házzal és benne lévő íróházzal együtt” (Függ. 10).
Az északi szárnyban volt Batthyány I. Ádám idejében az udvari familiárisok, az
uraimék egyik részének szállása is, méghozzá a sziklába vágott kapubejáró fölött.
1651 őszén ott, a „kaputoronyban lévő uraim házában” helyeztek el néhány előkelőbb török rabot is,33 és ott lakott 1683 vészt hozó nyarán Batthyány II. Ádám is.34
Szintén arrafelé, valószínűleg már a vár keleti szárnyában kapott helyet az ifjak
(étekfogók) és a deákok szállása, valamint a vendégek öt szobája. Ugyanott, talán a
földszinten volt 1634-ben a fürdőház, az iskolaház, az új bibliotéka, továbbá a vénasszony és a fonó lányok háza, valamint a patikaház (Függ. 2, 6).35
Valószínűleg ezekkel szemben, az alsó vár nyugati szárnyán helyezkedett el a
vár nagy konyhája, a sütőház és további műhelyek. 1641-ben a familiárisok
(uraimék) egy részének szállása is a konyha fölötti „uraim házában” volt (Függ. 6). A
vár délnyugati részén, a felső vártól keletre volt az egyik hadszertár („czaigház”,
Zeughaus),36 valamint a lakatjártó és a puskacsináló házak. Az utóbbiak ugyanis
1662-ben a Batthyány Kristófnak jutott nyugati részben voltak (Függ. 8).
Az épületek alatt mindenütt pincék voltak. Az 1634. évi leltár (Függ. 2) és a két
németújvári kulcsárnak 1636-ban kiadott instrukciók37 összesen legalább kilenc
pincét említettek: kút mellett való pince, vörös ajtó melletti pince, vasajtós pince,
tárház alatt való pince (mély pince), torony alatt való pince, világos abrakos pince,
sötét abrakos pince, puszta pince (bástya pince), hosszú pince. De ezeken kívül voltak pincék az úr városi háza és a mellette épült tislerház alatt is.
Az alsó várudvar kiterjedt, dimbes-dombos területét tehát három oldalról épületek vették körül, délről pedig a felső vár sziklára épült tömbje határolta. Az udvar
középen több kisebb építmény állt. Alacsonyabb, északnyugati részén volt a vár 130
méter mély „eleven” kútja, amely az 1640-es években készült, vagy legalábbis akkor
javították.38 Ettől délre építtetett Batthyány Ádám az 1630-as években egy fából
Könyöki József 1884-ben még látott stukkókat. „A 43. és 44. sz. helyiségek dísztermek voltak, és látni
azok falain barock stucco díszítmények nyomait a 17. századból”: KÖNYÖKI, i. m., 187.
33 TÓTH Hajnalka, Török rabok Batthyány I. Ádám uradalmaiban, Aetas 17(2002):1, 136–153: 143.
34 SZEREMLEY György, i. m. (ld. a 17. jegyzetet).
35 A fürdőházról és a patikáházról ld.: IVÁNYI Béla, „Vízégetés” Nyugat-Magyarországon a XVI–XVII. században, Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei 4(1956), 5–31: 9–12. „Im küttem én orvosságot”: Lobkowitz Poppel Éva levelezése, 1622–1640, s. a. rend. KINCSES Katalin, Bp., 1993 (RMTF, 3), 13–87:
45–46. KOLTAI András, Egy nagyasszony özvegyen: Batthyányné Lobkovicz Poppel Éva és udvara = Nők a
modernizálódó magyar társadalomban, szerk. GYÁNI Gábor–NAGY Beáta, Debrecen, [2006] (Artemisz
Könyvek), 57–85: 77–78. KOLTAI, Batthyány Ádám, i. m., 188–189.
36 A hadszertár 1641 körül készült leltára: „Inventarium über das … Zeughaus auf dero Vestung Güssing”
és „az párja magyarol az inventariomnak az czaigházban s másutt is Újvárart”: MOL, P 1322, Földesúri
familiára vonatkozó iratok, n° 573–574.
37 „Instructio mely az újvári kulcsárnak Bolthausernek … az újvari kulcsárnak [Francsavics] György deáknak adatott”, 1636. nov. 21.: MOL, P 1322 Instrukciók, n° 42., pp. 113–114.
38 „Az úyvári eleven kút megcsinálásáról”, [1643/1647]: MOL, P 1337, 1. cs., n° 1, p. 34 (V/13).
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készült „mulatóházat” vagy filagóriát.39 Végül az udvar felső, keleti részén lehetett a
lóval hajtott szárazmalom, amelyet 1634-ben „várbéli új malomnak” neveztek
(Függ. 2).40
Az alsó várudvarról széles lépcső vezetett föl a felső várba. A lépcső felvonóhídon és kaputornyon keresztül vezetett a szűk felső várudvarra, amelyet déli oldalról
félkörben két emeletes épületsor határolt, keletre pedig a torony és a kápolna
emelkedett. (Ezek jórészt túlélték a vár XIX. és XX. századi pusztulását is.) Batthyány
I. Ádám idejében a felső várat már tartósan nem lakták, hanem azt elsősorban
kincstárként használták, ugyanúgy, mint például a Rákócziak sárospataki várában a
Vöröstornyot.41
A tárházak a felső vár földszinti, boltozott helyiségeit foglalták el. Batthyány I.
Ádám ott tartotta legértékesebb fegyvereit, ruháit, kárpitjait, ötvösmunkáit, könyveit és iratait. Az 1662. évi osztálytételben az „öreg úrnak két tárházát” említették
(Függ 8). Ugyanakkor a leltárak egy külső és egy belső boltról írtak,42 más leltárokban pedig 1635-ben a tárház „alsó része”,43 illetve 1656-ban „alsó tárház”44 szerepelt. A tárház 1644. és 1654. évi leltárai szerint a külső boltban főként fegyverek
voltak, a belsőben pedig ruhák és más textilek, valamint újabb könyvek is.45 Az „alsó
tárházban” őrizte Batthyány Ádám saját iratait, amelyek 1635-ben még csak egy,
1648-ban már kettő „egyformán való, diófábul csináltatott […] sraibtist” töltöttek
meg.46 Itt lehettek a Batthyány család régi iratai is, amelyeket 1650/1651-ben Batthyány Ádám Litomericzi László ferences szerzetessel rendeztetett újra. Az iratok
akkor 23 fiókot töltöttek meg.47 Ez lehetett az 1662. évi osztálytételben szereplő
„leveles tárház” (Függ. 8).

„egy mulatóházról, az tisleremnek Újváratt az konventiójának az párja”: MOL, P 1337, 1. cs., n° 2, p. 50.
„vár piacán való filagoria”: Függelék, 8.
40 Lásd még: Függ. 8–10. – Két szárazmalmot említettek 1733-ban a Bél Mátyás számára készült leírásban (lásd fönt, a 23–25. jegyzeteknél), majd ismét egyet az első katonai felméréskor, az 1780-as években
(„Mitten im Hof steht eine Pferd Mühle”: Az első katonai felmérés: A Magyar Királyság teljes területe 965
nagyfelbontású színes térképszelvényen 1782–1785 [DVD-ROM], szerk. JANKÓ Annamária–OROSS András,
Bp., 2004; HAJSZÁNYI, i. m., 54) Vályi András lexikonja azonban már szélmalomról írt, amely „két emeletre
épűlt” (VÁLYI András, Magyarországnak leírása, Buda, I-III, 1796–1799: III, 563).
41 DÉTSY Mihály, Sárospatak vára, Sárospatak, 2002 (Sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, 43), 207, 280,
282.
42 „Az németuyvari fölső várban lévő tárházban való inventarium”, 1644. jan. 15.: MOL, P 1322, Leltárak,
113. cs., ff. 80–92. „Németuyvári fölső várban lévő tárháznak az inventariumia”, 1654. máj. 4.: MOL, P
1322, Leltárak, 113. cs., 200–218. – Lásd még: KOLTAI, Batthyány Ádám, i. m., 190–191. 160, 239.
43 IVÁNYI, Béla, Gróf Batthyány Ádám, a levéltárrendező, Levéltári Közlemények 20–23(1942–1945), 290–
309: 297.
44 KOLTAI András, Batthyány Ádám és könyvtára, Budapest–Szeged, 2002 (A Kárpát-medence koraújkori
könyvtárai, 4), 241.
45 KOLTAI, Könyvtár, i. m., 91–120.
46 IVÁNYI, Batthyány Ádám, i. m., 298. KOLTAI, Batthyány Ádám, i. m., 193–194. – A sraibtisek 1637. és 1648.
évi leltárai: MOL, P 1337, 1. cs., n° 1–2.
47 IVÁNYI, Batthyány Ádám, i. m., 293–307. KOLTAI András, A Batthyány család körmendi központi
levéltárának kutatástörténete, Levéltári Közlemények 71(2000), 207–231: 208–211. – A Litomericzi
László által 1651-ben készített lajstromkönyv: Egyházmegyei Könyvtár, Szombathely (vö. A Batthyányak
39
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A tárházakhoz közel, a felső vár nyugati sarkán, a ciszterna mellett állt (ma is áll)
a „régi bibliotéka ház”, amelyet valószínűleg még a könyvgyűjtő Batthyány Boldizsár
építtetett vagy alakíttatott át erre a célra. Az 1630-as években már használaton
kívül állt. Üres polcai még megvoltak, de akkoriban már kőművesek vagy trombitások laktak benne.48
A felső vár másik, keleti oldalán áll Németújvár legmagasabb része, az órás és
harangos torony. Hozzá csatlakozik kelet felől a nagyméretű, gótikus várkápolna és
a fölötte levő azonos méretű terem. A kettőt egy külső csigalépcső kötötte össze az
északi oldalon, amely még a XX. század elején is állt.49 A kápolna használatáról a
Batthyány Ádám idejéből származó források nem szólnak. Sem akkori berendezése,
sem az arról készült leltárak nem maradtak fönn. Könnyen lehet, hogy használaton
kívül volt, mert az 1630-as években az alsó várban rendeztek be egy „új kápolnát”
(„in neuem Capeln”: Függ. 4). 1690-ben a felső vár helyiségei már „mind romlottak
és puszták” voltak (Függ. 10).
A várat Michael Bombardi idézett leírása szerint kilenc bástya védte, de sajnos
róluk sem maradt teljes leírás a XVII. századból, így csak találgatni lehet, hogy hol
volt az „Ó bástya”, Új bástya”, „Öreg bástya”, „Kis bástya” és a „város felőli két bástya”, amelyeket 1650 körül egy építési szerződésben említettek.50 Azokat az ágyúkat, amelyek a bástyákon álltak, kerítés vette körül.51
A várba csupán egy úton, három egymást követő kapun keresztül lehetett bejutni. A legkülső kapu a városfalon nyílt a Kerek-bástya mellett. Előtte felvonóhíd vezetett át az árkon.52 A második kapu Batthyány Ádám korában az alsó kapu nevet
viselte.53 A mögötte található kapuközből nyíltak a vár tömlöcei, amelyekből kettő is
volt: alsó és felső.54 Talán ezért volt az 1641. évi fűtésjegyzék szerint a raboknak két
tűzhelye, „az hol főznek”: „külső és belső” (Függ. 6). Az alsó kaputól fölfelé vezető út
meredeken emelkedett a félig sziklába vájt felső vagy öreg kapuig, amely szinte
alagútként vezetett be az alsó várudvarba.

A VÁROS (ÁBRÁZOLÁSOK ÉS HÁZÖSSZEÍRÁSOK)
Az említett kapuépítmények ma is állnak, és jól látszanak a Németújvárat ábrázoló egykori rajzokon, amelyekből szerencsére több is fönnmaradt. Az első kettőt
évszázadai [kiállítási katalógus], szerk. ZSÁMBÉKY Monika, Szombathely–Körmend, 2005, 208, n° VIII1/8).
48 KOLTAI, Könyvtár, i. m., 95–98.
49 KÖNYÖKI, i. m., 187–188, 121. 3. rajz. HAJSZÁNYI, i. m., 67.
50 KOPPÁNY Tibor, 17. századi építési megállapodások a Batthyány levéltárból, Lymbus 2(1990), 143–159:
154–155.
51 „Németújvári gondviselőknek miben köllessék foglalatoskodni, míg Dunán túl járunk”, 1641. ápr. 14.:
MOL, P 1322, Instrukciók, n° 42, 368–369; n° 126/a.
52 „Memoriale” a németújvári falak és kapuk állapotáról, 1655. máj. 17.: MOL, P 1322, Instrukciók, n°
329. Vö. HAJSZÁNYI, i. m., 62.
53 Modern elnevezése „Franzenstor”, mivel fölirata („F D B”) szerint B. II. Ferenc építhette. Ld. RÓMER, i.
m., 34. HAJSZÁNYI, i. m., 62. Dehio Burgenland, i. m., 118–119.
54 TÓTH Hajnalka, i. m., 143.
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Johann Ledentu császári udvari festő készítette, valószínűleg 1639-ben. A két rajz
egy olyan albumban található, amely 75 rajzot és tervvázlatot tartalmaz magyarországi várakról és városokról.55 Dátum ugyan nincsen rajta, de az albumnak létezik
egy párja is, amely csak 50, az első albuméhoz hasonló (részben azonos, részben
különböző) rajzot tartalmaz, és utóbbit a művész 1639-ben dedikálta III. Ferdinánd
császárnak.56 Egy hasonló albumot, amelyet Ledentu „végvárak könyvének”
(„Gräniz Haus Puch”, Grenzhausbuch) nevezett, 1641-ben Batthyány Ádám és rajta
keresztül sógora, Forgách Zsigmond is megrendelt Ledentutól. Ezek 1642 tavaszán
el is készültek, és egyenként 70 képet tartalmaztak „végvárakról és más különféle
uradalmakról” („Gränitz Heüsser, und andern undertschidlichen Herrschafften”).
Batthyány példánya talán azonos a könyveinek 1644. évi leltárában szereplő „városokról és várokról porgaminás könyvvel”.57
Ledentu és műhelye úgy látszik, hogy elsősorban Filiberto Luchese (1606–
1666) stukkátor és építész rajzai alapján dolgozhatott, mint erre maga is utalt 1642.
március 20-án Batthyánynak írott levelében: „Egészen azóta, hogy Nagyságod megbízott, három személy folyamatosan azon dolgozik, amit Filibertus úr saját rajzaiból
adott, azután csak most volt nálam, és maga is látta, és egy vonás javítani valót sem
talált”.58 Luchese rajzai akkor készülhettek, amikor 1639 augusztusában Pálffy Pál
nádor kíséretében beutazta Felső-Magyarországot. 1642-ben ugyanis 600 forintot
kapott a Magyar Kamarától, mert „lerajzolta a Magyar Királyság végein fekvő erősségeket”.59 Természetesen Batthyány Ádámnál is járt, mert 1640-től közel tíz éven
át ő szolgáltatta a terveket a főkapitány minden komolyabb építkezéséhez.60 Ezért

ÖNB, Ms. Cod. 8622. Vö. BORBÉLY Andor, Adatok a magyar várak és városok ábrázolásához a XVI–XVII.
századból, Hadtörténelmi Közlemények 33 (1932), 171–186: 178–180. – Az album Batthyány-várakat
ábrázoló képeit közölte: KOPPÁNY, Batthyány II. Ferenc, i. m., 93–99. KOLTAI, Batthyány Ádám, i. m., 150–
227 passim.
56 „Regni Hungariae confinia delineata, Das ist dess löblichen Königreichs Hungarn Granitz Heusser Abriss,
welche abgezeichnet worden aus Befelch Ihres Römischen Kayserlichen Mayestäts Ferdinandi III im Jahre
1639”: ÖNB, Ms. Cod. 8623.
57 Johann Ledentu levelei B. Ádámnak, 1641–1648: P 1314, n° 28591–18601. Vö. IVÁNYI, i. m., 228, 560–
567. KOLTAI, Könyvtár, i. m., 175–176.
58 „Es haben die ganze Zeit, seit ich von Ihr Gnaden angedingt hab, drei Perschaner [=Personen?] continue
daran gearbeit, welches Herr Filibertus selbsten Zeichnus muss geben, dann er ist bei mir gewesen, und hats
selbsten gesehen, habe nicht einen Kreuzer dabei zum pesten [=festigen gefunden?]”: MOL, P 1314, n°
28592. Vö. IVÁNYI, Könyvkultúra., i. m., 560.
59 DÉTSY Mihály, Adalékok Filiberto Lucchese építész munkásságához, Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve
1991, 167–170. „…fortalitita … in confinibus Regni Hungariae existentia … delineavit”: KAPOSSY János,
Művészettörténeti regeszták a királyi határozatokból és rendeletekből, V, Művészettörténeti Értesítő
10(1961), 229, n° 922.
60 GARAS Klára, Olasz mesterek és a magyarországi barokk térhódítása = Magyarországi reneszánsz és
barokk, szerk. GALAVICS Géza, Bp., 1975, 201–229: 226–228. KOPPÁNY, Batthyány Ádám., i. m., 548–551.
KOLTAI, Portré, 411–441. KOLTAI, Batthyány Ádám., i. m. 203–207. – Luchese építészi munkásságáról lásd
még: FIDLER, Petr, Filiberto Luchese: Ein vergessener Pionier der österreichischen Barockarchitektur,
Römische Historische Mitteilungen 30(1988), 177–198. KOPPÁNY Tibor, Művészek és mesterek a Batthyány-család 16–17. századi építkezésein, Magyar Műemlékvédelem 11(1991–2001). 173–194: 185–186.
KOPPÁNY Tibor = MaMűL, VII, 123–125.
55
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szerepelhetnek a császár számára készült albumokban a végvárak mellett Batthyány Ádám németújvári, rohonci és dobrai várairól is készült rajzok is.

1. sz. kép, Németújvár észak felől Ledentu ábrázolásában

Ledentu képei közül az egyik északról, a másik délről ábrázolja Németújvárat. Az
északi kép (1. kép) körülbelül a mai Malomzug (Mühlwinkel) irányából készült, az
előtérben balra minden bizonnyal az 1634. évi leltárban is említett „vár alatt való
nagy major” házai látszanak (Függ. 2). Jól látszik a városból a várba vezető szerpentin, az alsó várudvart keletről és északról szegélyező emeletes épületszárnyak
(utóbbiban helyezkedett el a „hímes palota”, valamint az úr és az úrnő lakosztályai),
valamint a föléjük magasodó felső vár.
Jól látszanak a város védművei is, amelyek a Kerek toronyig, illetve a vár északnyugati bástyájáig fölfutó falakból álltak, de északról, a halastóvá földuzzasztott
Szék patak (Zickenbach) felől is falak védték a belső várost. A város keleti,
fölvonóhidas kapujától jobbra látható a torony nélküli városi templom, még abban
a formában, ahogy a protestáns időszakban használták. Csak 1641-ben kezdődött
meg átépítése ferences kolostortemplommá, akkor épült föl a tornya, valamint a
hozzá csatlakozó kolostor is.61
A templom mögött látható a város legnagyobb épülete, a Batthyány család alsó
kastélya, amely 1630 táján épülhetett, mert az 1620 körül készült házjegyzékben
még nem szerepelt, de az 1634. évi leltárban már igen, és évtizedekkel később is
úgy emlegették, hogy „az úr őnagysága új háza” (1643/1644, Függ. 7) vagy „vár
A ferences templom építéséről: MAGYAR Arnold OFM, 340 Jahre Franziskaner in Güssing 1638–1978,
Güssing, 1980, 32–47. KOLTAI, Portré, i. m., 420–422.
61
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alatt levő öreg új ház” (1662, Függ. 8). Az 1634. évi leltár szerint legalább hat szobája és egy palotája (Függ. 2), Ledentu rajza szerint pedig két kerek saroktornya volt.
Az 1662. évi osztálytétel szerint Batthyány Kristófnak jutott (Függ. 8), és így a család hercegi ágának tulajdonában maradt. A várbeli grófi lakosztályhoz hasonlóan
reprezentatív berendezése lehetett, mert 1674-ben az emeleti palotában őrizték azt
a festménysorozatot, amely a hun és magyar vezérek életnagyságú portréit („régi
pogányok fejedelme[!] képek 12”) ábrázolja a Nádasdy-Mausoleum alapján (Függ.
9).62 Az épület átépítve, saroktornyok nélkül, homlokrizalittal kiegészítve, ma is áll.
Mivel az 1920-as évektől 1971-ig a járási hatóság székhelye volt, közismert neve
„alte Bezirkshauptmannschaft”.63
Érdemes összehasonlítani Ledentu rajzát (1. kép) azzal a tollrajzzal, amelyet hasonló nézőpontból készített 1788-ban Németújvárról egy „PIP” monogrammú személy (talán egy ferences szerzetes) (2. kép). A vár külső képe másfél évszázad alatt
nem sokat változott, de alatta megépült a ferences kolostor és templom (1641–
1649), fölötte pedig a Batthyányak grófi ágának árkádos kastélya (1730 körül).64 A
régi városi kastély a képen ettől jobbra látható, immár szintén árkádokkal.

2. sz. kép, Németújvár, 1788

Ledentu említett rajzán kívül még két XVII. századi ábrázolás maradt fönn a
németújvári várról. Az első Batthyány Ádám „udvari portréján” található, amelynek
keletkezése az 1650-es évekre tehető (3. kép).
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok, 66.6–66.18. Vö. A Batthyányak évszázadai [kiállítási katalógus], i. m., 25–32. – Németújvári eredetéről lásd még: BUZÁSI Enikő, Aktualitás és történeti
hagyomány a 17. század végén: A Mátyás-kultusz a Batthyányak családi reprezentációjában, Művészettörténeti Értesítő 56(2007), 115–138: 124.
63 HAJSZÁNYI, i. m., 48–49, 99, 156. Dehio Burgenland, i. m., 122 (Clusiusweg 4). Wikipedia, URL:
<http://de.wikipedia.org/wiki/Kastell_Güssing>, 2012. 10. 08.
64 HAJSZÁNYI, i. m., 48–50, 99. Dehio Burgenland, i. m., 121. Wikipedia, URL:
<http://de.wikipedia.org/wiki/Kastell_Batthyány >, 2012. 10. 08.
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3. sz. kép, Németújvár ábrázolása Batthyány Ádám „udvari portréján, MTK

Ennek a várábrázolásnak a másolata látható azon az allegorikus lunettaképen,
amelyet Batthyány II. Ádám készíttetett 1698-ban a szombathelyi ferences kolostor
számára, és amely Szűz Máriát (Patrona Hungariae) és Kapisztrán Szt. Jánost ábrázolja, amint utóbbi megáldja Hunyadi János fiait. A háttérben Németújvár vára mellett a Batthyányak címerének alakjai és Magyarország tartományainak zászlóival
fölvonuló lovascsapatok tűnnek föl.65 Ez a két várábrázolás úgy látszik, hogy nem
Luchese vagy Ledentu rajza alapján készült, mert némely részletében egyértelműen
eltér tőle. Például a keleti szárnyat és a délkeleti bástyát Ledentu nyitott tornáccal
ábrázolta, a másik képen pedig fallal lezárt épületek láthatók.
Ledentu és az ismeretlen ferences rajzán Németújvár városának házai elég sematikusak, de néhány XVII. századi összeírás alapján pontos képet kaphatunk a
házak számáról és tulajdonosaikról. Az első összeírás még Batthyány Ferenc idejében, 1620 körül keletkezett (Függ. 1), a másik már Batthyány Ádám alatt,
1643/1644-ben (Függ. 7), a harmadik pedig az 1662. évi osztálytétel részeként
készült (Függ. 8). Az első kettő a város keleti kapujától, a kolostortemplomtól kezdődik. Érdekes, hogy az épületet 1620 körül is, amikor még református templomként szolgált, „kalastrom háznak” nevezték. 1643/1644-ben viszont már azt írták
róla, hogy „mostan újonnan épéték”, mert 1641-ben megjelentek Németújváron a
ferencesek, és számukra megkezdődött a kolostor átépítése, amelybe 1643-ban
költöztek be.66 Az 1620 körüli és 1643/1644. évi összeírók ezután a város északi
A festményt Könyöki József 1884-ben még eredeti helyén, a szombathelyi ferences kolostorban látta,
sőt a németújvári vár képét le is rajzolta róla (KÖNYÖKI, i. m., 188–189, 121. 9. kép). A kolostor többi
lunettaképével együtt 1950 körül külföldre került, majd Padovai Szt. Antalt ábrázoló párjával együtt a
Christie’s aukciósház 2005. máj. 25-én tartott New York-i árverésén ismeretlen vevő vette meg. Vö.
BUZÁSI, Aktualitás és történeti hagyomány, i. m., 117–119.
66 KOLTAI, Batthyány Ádám, i. m., 438–440. A ferencesek megtelepedését tévesen tette 1638-ra: MAGYAR,
Franziskaner, i. m., 30–32.
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oldalán sorban álló házakat vették számba, egészen a nyugati kapuig, ahol a „puszta
bástya” állt. Ezután következtek a várhegy felőli oldalon és a város két utcája között
álló házak. Itt két évtized alatt annyi változás történt, hogy az egyetlen régi uradalmi
épület, az asztalosműhely („tislerház”) mellé fölépült másik három: a kastély
(„őnagysága új háza”), a kasznárház és egy istálló. 1662-ben csupán a jobbágyok
vagy jobbágytelken élő nemesek házait írták össze, amelyeket úgy látszik, hogy
házanként fölváltva osztott szét egymás között Batthyány Kristóf és Pál (Függ. 8).
A falakkal övezett belső város házait (1620 körül 38-at, 1643/1644-ben 36-ot,
1662-ben 30-at) teljes egészében, az elővárost (hostát) pedig jelentős részében a
Batthyányak nemesi familiárisai lakták. „Belső várasbul egy ember sem szolgál” (tehát nem adózó jobbágy) – állapították meg 1620 körül (Függ 1). Egyes házak három
generáción át, tehát Batthyány II. Ferenc, I. Ádám és fiai idejében is ugyanazon családok (Francsics, Sankó, Boross, Francsavics, Szarka, Pogány) birtokában voltak.
Jellemző, hogy a városi bírók (1620 körül Nagy Mihály, 1643/1644-ben Foit
Motez, 1662-ben pedig Csizmazia Mátyás)67 sem a belső városban, hanem a
hostátban laktak. Ezért is dönthettek úgy 1648-ban a városi nemesek, hogy külön
elöljárót választanak. „Mivel ezen város nemcsak polgár rendből áll, hanem jobbára
főképpen a belső város fő nemes és vitézlő rendből,” – írták a város jegyzőkönyvébe –
„az bíró peniglen együgyű mesterember lévén nem szinte láttatik minden dolgoknak
rendesen végben vételére elégségesnek, azért közülünk is választottunk egy főembert,
az nemes és vitézlő Falusi Boldizsár uramat, urunk őnagysága egyik németújvári
viceporkolábját, adván őkegyelmének teljes authoritást, hogy ha valami dolgokban az
városi bíró törvényesen elő nem tudna menni, az bíró tartozik őkegyelméhez és tiszttartó uramhoz confugiálni [folyamodni]”.68
Az hostát házainak sorrendjéről az összeírások alapján nehéz képet alkotnunk,
mert úgy látszik, hogy nem különböztették meg a keleti és nyugati kapu előtti házakat. Előbbiek egyébként Ledentu képén (1. kép) is látszanak. Erre lehetett már 1620
körül a lovászmester háza és az uradalmi kocsma. 1643/1644-re az uradalmi épületek száma itt is megnőtt (fürdőház, borégető ház, kovácsház, ács háza stb.)
A „német prédikátor” (később a katolikus „német pap”) és a kertész háza valószínűleg a várhegy keleti oldalában lehetett, mert ott állt a németek plébánia temploma, a Szent Jakab templom,69 és egy XVII. század végi adat szerint a plébániaház
Batthyány Zsigmond kertjével volt határos.70 Ledentu rajzán (1. kép) is házak és
gyümölcsöskertek láthatók a Szent Jakab templom mellett. Később, a XVIII. században ezek helyén egy nyári lak állt, amelyet Batthyány II. Lajos herceg 1804-re impo67 Vö. HAJSZÁNYI, i. m., 163.
68 BOROVSZKY Samu, Egy régi városi protocollum, Századok 34(1900), 172–176: 174.

A Szt. Jakab templomot 1657-ben „német, aliter Jacobi szentegyháznak” nevezték (BOROVSZKY,
Protocollum,. i. m., 175). Ld. még: HASENHÜTL, Roman, Die katholische Pfarre in Güssing, in Stadterhebung
Güssing, 1973: Festschrift, hg. von Franz GLAVANITS, Graz, 1973, 197–203. RITTSTEUER, Josef, Anfänge
burgenländischer Pfarren, Eisenstadt, 1996, 84–85. Dehio Burgenland, i. m., 119–120. VALTER Ilona, Árpád-kori téglatemplomok Nyugat-Dunántúlon, Bp., 2006 (METEM-könyvek, 43), 88, 160. KISS Gábor–
ZSÁMBÉKY Monika, = Történelem határok nélkül [Vas megye középkori története], URL:
<http://www.bdmk.hu/index_Vas_Varmegye_FCCC.htm >, 2012. 10. 14.
70 HASENHÜTL, i. m., 192.
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záns, klasszicista stílusú, timpanonos kastéllyá (a későbbi Draskovich-kastéllyá)
építtetett át.71

4. sz. kép, Németújvár dél felől Ledentu ábrázolásában

Johannes Ledentu másik, Németújvárról készült rajza déli irányból ábrázolja a
várat (4. kép). Előterében Szentmiklós falu házai látszanak, Németújvár városából a
magányosan álló Szent Jakab templom, a várból pedig az ágyúkkal megrakott fedett
és nyitott bástyák, valamint a felső vár déli oldala, amely a tárházakat rejtette. Az
órás torony a képen még reneszánsz toronysisakkal látható, annak 1646. évi átépítése előtt.
Ledentu ezen (és egy másik Rohoncot, ábrázoló) rajza alapján 1665-ben Lukas
Schnitzer sokszorosított metszetet is készített az 1665-ben Nürnbergben megjelenő Ortelius redivivus et continuatus című kiadvány számára (5. kép), amely a magyarországi háborúk leírását tartalmazta. Schnitzer képe 1686-tól különféle másolatokban utat talált a Magyarországot bemutató, Bécsben, Frankfurtban, Antwerpenben és Amszterdamban megjelent képes kiadványokba is. Németújvár ezen
képével találkozhattak tehát mindazok, akik az oszmánok elleni fölszabadító háború éveiben ismét a nemzetközi figyelem középpontjába került Magyarország iránt
érdeklődtek.72

71 HAJSZÁNYI, i. m., 48–50. Dehio Burgenland, i. m., 122. – A város 1866. évi térképén „villa” néven szerepelt.

Vö. HAJSZÁNYI, i. m., 112.
72 Vö. SZALAY Béla–SZÁNTAI Lajos, Magyar várak, városok falvak metszeteken, I-III, Bp., 2006, II, 121.
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5. sz. kép, Németújvár Lukas Schnitzer ábrázolásában, 1665

6. sz. kép, Németújvár – város
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FÜGGELÉK
Az iratokat a nevek kivételével a mai helyesíráshoz igazítva, de a nyelvjárási alakok megőrzésével közlöm.
1. A NÉMETÚJVÁRI VÁROSI HÁZAK ÖSSZEÍRÁSA, 1618/1624.

MOL, P 1322, Urbáriumok, Kisebb összeírások, n° 165. – Az összeírás az alapján
keltezhető, hogy Blaskovics János (Batthyány II. Ferenc főkapitánya, az összeírásban árvái szerepelnek) utolsó fönnmaradt levelei 1618-ban keltek (MOL, P
1314, n° 6847–6848), Beythe Imre németújvári prédikátor pedig 1624. március
14-én hunyt el (Magyar protestáns egyháztörténeti adattár, IX, szerk. POKOLY József, Bp., 1910, 58, 93). – A lapszéli jegyzeteket zárójelben közlöm. Az uradalmi
és középületeket dőlt betűvel jelöltem.
Uyvari belső váras: Kalastrom ház. – Herantné háza helye. – Naray Balázs háza
helye. – Franchich Péterné. – Horvát sáfár. – Kopjajártó Péter. – Ötvös Márton. –
Karol Jánosné. – Sankó Gáspár. – Pogány János helye (deserta). – Keserű István. –
Boross Bálint. – Révész Mihály. – Tóásó Miklós. – Szabó György.73 – Bástya. – Trombitás Dávid. – Merkli sáfárné. – Marosich Mátyás. – Kulcsár Kelemen. – Borbély
Christophné. – Farkas János. – Barbarich háza. – Kerekes háza, Blaskovich árvái
bírják (deserta). – Baraszovich Péter. – Oroztoni háza deserta. – Beythe Imre. –
Chenchiek háza. – Bozay László. – Beythe Istvánné. – Vinche Ferenc. – Eszéki Márton. – Hatvani háza helye (deserta). – Barbély ház helye (deserta). – Topöss Zsigmond helye (deserta). – Sólyom Mihály. – Falusi Boldizsár. – Szarka János. – Fördős
Jakap. – Barbély János. – Tisler ház. – Belső várasbul egy ember sem szolgál.
Hostát: Varga Gergely helye (deserta). – Ötvös Farkas. – Lakatos Gáspár. –
Nyeregjártó Péter. – Csiszár György. – Takácsné háza (ez szolgál rostálással). –
Stangli János (ez is szolgál). – Varga János (ez szolgál). – Baranyai György. – Fodor
Márton (Sankó zsellére). – Sólyom Mihály helye (deserta). – Makay János
(Blaskovich zsellére). – Kermendi Balin helye, Ádám Lukács bírja (deserta). – Ádám
Lukácsné (ez szolgál rostálással). – Ez mellett egy hely, ezt is Ádám Lukács bírja
(deserta). – Pinter Greger. – Doctorich Máté (ez szolgál). – Pribék István helye
(deserta). – Petrák Mártonné. – Hegedűs Mihályné. – Német prédikátor háza. – Egy
puszta hely mellette. – Lovászmester. – Medvesi Mihály. – Baranyai Jakab helye
(deserta). – Farkas Gáspár. – Benkő helye, Verebélyi János bírja (deserta). – Verebélyi János. – Dorkó asszony helye, Verebélyi János bírja (deserta). – Csordás háza. –
Maister Jakap (ez szolgál). – Szabó Jánosné. – Blaskovich majorja. – Horváth Miklós.
– Szamaras Mihályné (ez szolgál rostálással). – Szakács Lukács. – Oswald Miklós. –
Herbud Miklós (ez szolgál). – Mészáros Jerigh helye (deserta). – Karol Jánosné (ez
szolgál). – Boross Bálint majorja. – Téglavető Christoph háza. – Kászon János. –
Kranicz Gyurka (ez szolgál). – Horvát István háza. – Nagy aliter Bornemissza Mihály.
Francsovics Szabó György, akinek fia, György B. Ádám németújvári kulcsára volt, és 1643/1644-ben
ugyanebben a házban lakott (lásd Függ. 7).
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– Gerencsér Lőrinc. – Csákányi Berta[!] (ez szolgál). – Maszkara Péter (Barbarich
házához való zsellér). – Boross Bálint. – Fekete Petriczné (ez szolgál). – Órás aliter
Lenart Benedek. – Baranyai házához való zsellér hely (deserta). – Takács Gyurka (ez
szolgál). – Szabó Gáspár (Sankó zsellére). – Nagy Mihály (ez szolgál). – Filler András
(ez szolgál). – Baranyai kertje helye (deserta). – Csizmazia György. – Greel Mothez
(ez szolgál). – Varga Mihály (ez szolgál). – Varga Gergely (ez szolgál). – Szűcs Gergely. – Ez mellett is egy hely (deserta). – Nagy Lőrinc. – Csiszár Balázs. – Perhocz
Farkas helye. – Sankó Gáspár helye (ezeken istállók vannak). – Kőmíves Hanz (ez
szolgál). – Kis Pál (ez szolgál). – Varga Gáspár (ez szolgál). – Chigan Mátyás (Keserű
számára zsellér). – Korcsma ház. – Keserű István házhelye (deserta). – Holczhokker
helye, Barbély János kertje vagyon rajta (deserta).
2. A NÉMETÚJVÁRI VÁR LELTÁRA, 1634. AUG. 13.

Lelőhely: MOL, P 1322, Leltárak, n° 87/b. – Címe: „Inventarium die 13. augusti anni
1634 mar[---] Nemet Uivár conscriptum”. A készítésére vonatkozó följegyzés az
irat végén: „Ezek inventáltattanak az Nemzetes és Vitézlő Káldi Ferenc uram és
Beke Sigmond által nemetuivári várunkban és hozzá tartozó majorinkban és
molnainkban, anno 1634 die 13. Augusti”. Széle égett. – A leltárból csak az épületek és szobák megnevezését közlöm (valamint zárójelben egy-egy jellemző tárgyat). – Kivonatos ismertetése: KOPPÁNY, Batthyány Ferenc, i. m., 96–97.
[Borok] Az várban: Az kút mellett való pincében. – Vörös ajtó mellett való pincében. – Az vas ajtós pincében. – Az mély pincében vashegyi74 uram őnagysága szőleje bora. – Az torony alatt való pincében az úr őnagysága szőleje bora mihalicsi
hegyből. – Az világos abrakos pincében. – Az bástya pincében. – Az várasi új pincében. – Tislér ház alatt való pincében. – Szentkúti hegyben. – Csencsi hegyben. –
Szenteleki pincében.
Újvárban az ezetes házban (ecet).
In arce Némethuivár: Az konyha felett való külső házban. – Ibidem a belső házban. – Ibidem az egyik belső kamarában. – Item ibidem az másik belső kamarában.
– Az konyha felett való külső boltban. – Az konyha felett való héjban (ó törött almárium darabok). – Az konyha belső kamarájában. – Az konyha külső kamarájában. –
Az konyhán. – Az konyha alatt való boltban. – Az sütőház belső kamarájában. – Az
sütőházban. – Az külső sütő kamarában. – Az plébanos szállásán (rossz papirossal
ablak 1). – Az kamarájában (superlátos ágy). – A kis konyhán. – Az legbelső vég új
házban. – Az mellette való szenes házban. – Az leányasszonyok házában. – Az úr
őnagysága háló házában (aranyazott superlátos ágy). – Az úr őnagysága házában
(asztal 3, sellye szék 5). – Az cancellariában. – Az új palotában (üveg ablak 8). – Az
régi ebédlő házban (üveg ablak 2, falban való almárium). – Az ablakos új házban
(üveg ablak 11). – Az kis pitvarban mellette. – Az ebédlő ház mellett lévő szenes
Vashegy (Eisenberg): Szombathelytől délkeletre, a Pinka folyó mellett fekvő hegy, kiterjedt szőlőműveléssel.
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házban. – Az öreg szobában (kőasztal, pohárszéknek cancellarium). – Az kis kamarában. – Az régi palotában (üveg ablak 6). – Az kis erkélyben (öreg almárium). – Az
kék szobában (kék kemence). – Az fördőházban (öreg vasfazék). – Az
bibliothecában (feles könyv és az újkeresztyen gerencsér munkája, tál, korsó, medence és egyéb, üveg ablak 3, asztal 1, lajtorja 2). – Az iskolaházban (kis karszék 11,
hosszú puskák 5, ezüstös tükör, koboz, burítatlan szablya 8, burítatlan pallos). –
Leányasszonyok háza előtt való pitvarban. – Az kis konyhán. – Leányasszonyok
házában. – Leányasszonyok házából nyíló kamarában. – Az patika előtt való tornácban. – Az patikaházban (körös-környül ládák pléhestül, kulcsostul). – Patika előtt
való kis konyhán. – Az kis kamara héján. – Az erkély felett való héjon. – Az kék ház
felett való héjon. – Garádics alatt való boltocskában. – Porkoláb uraim ebédlő házában. – Az ifjak házában kapu felett.
Az várbéli új malomban (szárazmalom szerszámostul). – A malom héján (kápolnából kiszedett régi fenyő deszkák, az szeg is megmaradott bennek).
Tiszttartó házban. – Ellenben a kamarában. – Az ecetes házban. – A lakatos házban. – Az mív hel pitvarában.
Az felső várban: Az szabók házában. – A szabók kamarájában. – A szabók ellenében való házban. – Abból nyíló kamarában.– Az régi bibliotheca házban (pad
környös-körül, öreg pócok, kiken könyvek állottak 4). – Az bibliotheca mellett egy
kis kamarában (külömb-külömbféle könyvnyomatáshoz való [eszközök], egy kosárról ón betűk, más kosárban faeszköz, könyvnyomtatónak való, régi pócok és
iskatulák, kikben bötűket tartottak 7, vas prés, ládában nyomtatott könyvekhez való
szerszám 3) – Az bibliotheca előtt való pitvarban.
Felső és alsó várban való gabona: Az öregasszony házai felett. – Az kápolna felett.
– Tárház felett felső padláson. – A szárazmalom felett. – Konyha alatt az öreg hordókban.
Az vár alatt uram őnagysága házában: Az első házban. – Második házban. – Az
palotában. – Harmadik házban. – Negyedik házban. – Ötödik házban. – Hatodik házban. – Az tisler házban. – Az korcsoma házban. – Az várasban levő kasznár házban.
Az várhoz való új majorban: Az alsó szobában. – Az ház héján. – Az pitvarban. – A
felső szobában. – Az felső kamarában. – Az pajta mellett asztagok. – Az udvaron.
Barát majorban: Az szobában. – Az pitvarban. – Az kamarában. – Az ház héján. –
Az újkeresztyén házában. – Az ház héján. – Az kamarában. – Pajta mellett majorság
gabona Anni 1634.
Az vár előtt való malomban.
Az vár alatt való nagy majorban: Az pajta mellett való asztagok. – Másik kertben.
Csákányi malomban. – Csákányi major háznál: Az udvaron. – Az pajta mellett való kertben. – Az élés házban. – Az élés ház héján. – Az major mellett való kertben. –
Az alsó szobában. – Az fűtő házban. – Az kamarában. – Az felső szobában. – Az felső
szoba héján. – Az alsó kamarában. – Az majorház héján.
Füzesen. – Büxön. – Poppendorfon (disznók, méhek).
Keresztúri malomban (malomkű, kása törő, fűrész malom). – Malomház héján. –
Az molnár szobájában. – Az molnár háza héján.
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Dobrafalvai malomban (lisztörlő malom, fűrészmalom). – Az molnár házában. –
Más szobában.
Radafalvai malomban. – Molnár házában. – Radafalvai gabona a pajtás kertben. –
Az élés házban.
Csencsi házban. – Csencsi szőlőhegyen való pincében.
Szenteleki curia avagy udvarház: Uram őnagysága első házában. – Abból nyíló
kamarában. – Második házban. – Harmadik házban. – Negyedik házban. – Az kamarában. – Az ház héján. – Az kertész házban. – Az pitvarban. – Az ház héján. – Pince
felett való kamarában. – Másik kamarában. – Az harmadik kamarában. – Negyedik
kamarában. – Az kertben. – Az majorban. – Az major kamrájában – Az major házban. – Az ház héján. – Az malomban. – Az malom héján. – Az molnár házában. – Az
pajta mellett való kertben. – Sz. Eleki udvarház alatt való pincében.
Az longczáli szőlő pincéjében.
3. A NÉMETÚJVÁR VÁRBAN TERVEZETT ÉPÍTÉSI MUNKÁK JEGYZÉKE, [1636. MÁJ.]

Lelőhelye: MOL, P 1322, Építkezési iratok, ff. 28–30. – Címe (kívül): „Nemetújvári
várban aminemő kőből való épétések kívántatnak”. Az irat végén mindkét nyelven az építőmester kívánságai (fizetés, ellátás, anyag) szerepelnek, ezeket nem
közlöm. – A magyar szöveget közölte: KOPPÁNY, Megállapodások, i. m., 143–144.–
Az irat kelte abból állapítható meg, hogy B. Ádám 1636. május 10-én szerződött
Giovanni Battista Orsolini bécsi építőmesterrel „újvári várunk renoválása felől”
(KOPPÁNY, Megállapodások, i. m., 144).
Verzeichnuess was von Maurer
Az minemő kőből való rakás és
Arbeit in Schloß zue Guessing wie in épétés az Nemeth Uyvari várban
Abriß ab zue sehen von nethen.
kévántatik, annak rend szerint való
feljegyzése.
1. Item dem großen Saal ein Boden
1. Az örög palotában kévántatik padmit Stucator Arbeit mit Modell, dz man lás oly, hogy képekkel legyen ékesétve
Bildtstückh hinein mahlen oder sehen jó módjával, ahol az ablakokat, ajtókat
kann. Darnach Fenster oder Thier, und és kéményeket is szép módjával fell kell
Khamin einsetzen und ausgeflastert von rakni.
neuem.
2. Neben diesem Saall ein Stiegen zue
2. Emellett a palota mellett egy grámachen mit Gewelb, darneben zwei dicsot is kell raknia, mely grádics mellett
Zimmerl verfestigen.
két kis bótocska is lészen.
3. Eine gallaria auf die Postein wie in
3. A bástyán penig egy gallariát kell
Abriss ob zue sehen, so hoch aufge- raknia, oly magasan, az mint az előbbeni
maurt, den anderen Gebeu gleich.
rakás vagyon.
4. Im Gang bei der Schmidten
4. A lakatjártó ház mellett való folyowegbrechen, was nicht teiglich ist; mehr sót el kell rontania, az mennyire kéin dem Zimmer ober der Kuehell, ein vántaték, és másképpen raknia. AzonSchiedmaur und ein Khamin zue ma- kévöl az konyha felett való bóton által
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chen.
kőfalt raknia és egy kéményt is.
5. Mehr in Ihr Gnaden Zimmer ein
5. Item uram őnagysága járó és szoldrehneckhen Stiegen zue machen.
gáló házában egy csiga formára való
grádicsot is kell raknia.
6. Item in Frau Zimmer ein Gang
6. Az hol az fraucimer lakik, ott egy
durch und due[!] zuemachen, dz mann folyosót mind által kell raknia, mely
in die Kappelle gehen kann, die folyosón által kápolnában is járhatni, és
Schiedmaur wo es von nethen weg- kezépső kőfalt amennyire kívántaték
brechen, und wo von nethen andere elrontania, és másképpen újonnan felMaur zue machen, Thier, Fenster, raknia. Emellett az kék házban is bótot
Khamin verandern dz blobe Zimmer csinálnia.
gewelben, wie in Abriß zue sehen.
4. A NÉMETÚJVÁR VÁR AJTÓIRA SZÜKSÉGES ZÁRAK JEGYZÉKE, 1637.

Lelőhelye: MOL, P 1322, Építészeti iratok, f. 59. – Címe (kívül): „Az németuyvari várban aminemő és mennyi lakatjártó munka kívántatik az épületekhez”. – Közvetlenül az 1636/1637. évi építkezések végén készülhetett, mert említi az új kápolnát
és főként az újonnan festett palotát („neuen gemalten Saal”). Vö. KOPPÁNY, Batthyány Ádám, i. m., 546–548.; KOLTAI, Portré, i. m., 405–408. KOLTAI, Batthyány
Ádám, i. m., 171–173.
1. Auf dem Gang wie man in die Secreta[r]ii und Cappeln eingehet.
2. Auf den doppelten Stiegen widerumben da man eingehet, ein verdeckts
Schloß.
3. Von dem alten Saal die eingehender Thier auf dem Saal. N. 1.
4. Von dem alten Saal auf der linken Seiten in die eingehende Thier N. 1.
5. In dem alten Saal die erst eingehende Thier auch mit einem verdeckten
Schloß. N. 1.
6. In dem neuen Saal in Ihr Gnaden Cammer eingehende Thier. N. 1.
7. Aus dem neuen Saal auf dem linken Hand ausgehende Thier. N. 1.
8. Von dem Gang in neuen gemahlten Saal eingehende Thier. N. 1.
9. Aus dem neuen Saal zuer kleinen Kuechl ausgehende Thier. N. 1.
10. In dem langen neuen Saal zu der großen Kuechl gehende Thier. N. 2.
11. Aus dem Neuen Saal zuer Schloßerei ausgehende Thier. N. 1.
1. Da man ins blobe Gewelb eingehet ein offenes Schloß. N. 1.
2. Die Thier neben dem bloben Gewelb an dem Gang. N. 1.
3. Die Thier gegen den doppelten Stiegen auf dem Gang wo der Pater bleibt. N.
1.
4. Aus des Patres Stueben auf die rechte und linke Hand.N. 2.
5. Die Thier, da man von Gang in die Freile Zimmer eingeht. N. 1.
6. Die rechte Thier von Gang an das Freile Zimmer. N. 1.
7. In den neuen Cappelln die eingehende Thier. N. 1.
8. Mehr zwo Thier aus dem Freile Zimmer, da man in die Apatech gehet. N. 2.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Aus dem Zimmer, da man in die Apateckhen hinauf gehet. N. 1.
In dem neuen Saal die eingehende Thier, Új palota. N. 1.
Aus dem Gang da man in Ihr Gnad. Frau Grafin Zimmer gehet. N. 1.
Von dem neuen gemahlten Saal zue den Freile eingehende Thier. N. 1.
Von dem selben Zimmer auf die linke und rechte Hand. N. 2.
Die Thier von dem Gräfin Zimmer in Ihr Gnaden Zimmer.
Aus Ihr Gnaden Zimmer in Ihr Gnaden Schreib Stuebel. N. 1.
Zue Ihr Gnaden Schatz Cammer. N. 1.
Item neben dem klein Kuechl zue dem Jungen Freile. N. 1.

5. RUPRECHT ROSENBERG FÖLJEGYZÉSE NÉMETÚJVÁRI KŐFARAGÓ MUNKÁKRÓL,
1640. AUG. 9.

Lelőhely: MTA, Bölcsészettudományi Központ, Művészettörténeti Kutatóintézet,
Levéltári Regesztagyűjtemény (Iványi Béla másolata). Közölte: KOPPÁNY, Megállapodások, i. m., 157–159. – Címe (kívül): „Kűfaragó jedzése az uyvári aprólék ajtótól, annak fölírása, meg hogy hová és mennyi kőajtó kelletik az várban”. (Belül:)
Jedzés uram őnagysága parancsolatja szerint az kűfaragó mit munkálódjék.
Először. Az hosszú palotának ajtóragasztót75 kűből, az mely az széles palotára nyílik, az magassága 6 such,76 az széli 3½.
Item az kis konyhának ajtaja 5 such magassága, 3 az széli.
Item az széles palotának ajtaja kis konyha felől, az magassága 6 ½ such, az széli 3½.
Item az ó palotának kemence ajtaja, az magassága 3 ½ such, az széli 2½.
Item az kis úr őnagysága házában, hol bemennek, az ajtónak magassága 5½ such, az
széli 3.
Item az széles palotából ahol asszonyom őnagysága háza felé mennek a folyosóra,
annak ajtaja 6½ such az magassága, az széli 3½.
Item az ebédlő palotából az hol az folyosóra mennek új ajtóragasztót, följől kis póc
benne, az magassága 2 czal77 héján 6 such, az széli 3.
Item az idegen uraknak házában, ahol ben mennek, annak az ajtónak egy fél ajtóragasztót.
Item ahol az bibliotecában föl mennek, saroknak való likakat csinálni újonnan.
Item az urak házában 2 új ajtóragasztót, mindeniknek az magassága 6 such, az széli
3.
Item az harmadik ház ajtaján sarok likakat csinálni.
Item az ötödik ajtóragasztón új sarok likakat köll csinálni.

Vö. ajtóragasztó: ‘ajtófélfa, ajtókeret’. Vö. Magyar nyelvtörténeti szótár, szerk. SZARVAS Gábor–SIMONYI
Zsigmond, Bp., 1890–1893. TESz, III, 333. Régi magyar glosszárium, szerk. Berrár Jolán–Károly Sándor,
Bp., 1984, 70, 585.
76 Schuch, bécsi (vagy pozsonyi) láb = 31,6 cm. Vö. BOGDÁN István, Magyarországi hossz- és földmértékek
1601–1874, Bp., 1990, 149–150.
77 Zoll, bécsi hüvelyk = 2,63 cm. Vö. BOGDÁN, i. m., 142.
75
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Item az régi ebédlő házban, ahol az fokra mennek, új sarok likakot csinálni és megtisztogatni.
Világos palota ajtajának új sarok likakat csinálni és megtisztítani.
Az kék bolt ajtóján meg köll a ragasztókat fordítani és új likakat az sarkoknak csinálni.
Az vénasszony háza ajtóján ragasztókat meg köll tisztítani és új sarok likakat csinálni.
Az kápolnában ahol bemennek új sarok likakat köll csinálni és megtisztítani.
Az dupla grádics ajtóján új sarok likakot köll csinálni és megtisztítani.
Mind ezen új és ó munkáért kívánok őnagyságától készpénzt florenos Hungaricales
f. 62. Midőn itten munkálószom avagy itt kölletik lennem, napjában bor pint 1, cipó
2.
Horperger Rüep Roszenperger kűfaragó
6. A NÉMETÚJVÁRI VÁR FŰTÖTT SZOBÁINAK JEGYZÉKE, 1641.

Lelőhely: A) MOL, P 1322, A földesúri udvartartás ellátására vonatkozó iratok, n°
12/a. – Címe: „Az mely házakat az várban fűjtenek és az hol tűz ég”. – B. Ádám sajátkezű írása. – B) MOL, P 1322, Leltárak, n° 103/a. – Címe: „Az minemő házak és
egyéb tüzelő helyek vadnak az várban és váron kívül, azoknak fűtésére hétszámra
mennyi fa rendeltetett. 1641.” – A két jegyzék csekély mértékben eltér egymástól,
sokszor egymást magyarázzák, ezért az alábbiakban párhuzamosan közlöm
őket.
A.
Az ebédlő palota.
Az úr őnagysága háza. 2.
Kisasszonyok konyhája és háza. 2.
Másik kis konyha.
Bér Benedek uram78 háza.
Kis úr háza.
Leányasszonyok háza.
Konyha fölött uraim.
Üvegjártó háza.
Lakatjártó ház.
Fölső várban tislerek háza.
Öreg konyha.
Pástétomos kemence.
Szakácsok háza.
Virrasztók boltja.

B.
Ebédlő palota.
Az úr őnagysága háza.
Asszonyom őnagysága két háza.
Kisasszonyok háza
Kis konyha.
Másik kis konyha.
Bér Benedek uram háza.
Kis úr háza.
Leányasszonyok háza.
Konyha fölött uraim háza.
Üvegjártó háza.
Lakatjártó ház.
Fölső várban tislerek háza.
Öreg konyha.
Pástétomos kemence.
Szakácsok háza.
Virrasztók boltja.

78 Bér (Bőr) Benedek németújvári porkoláb (1634–1646) Vö. BÁFF.
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Kút.
Pattantyús háza.
Két sütő kemence.
Sütők háza.
Vas fazék alatt, az hol vizet melegítnek.
Számtartó háza.
Uraim háza kapu fölött.
Ifjak háza.
Révész79 háza.
Vendégház.
Második vendégház.
Barátok háza.
Negyedik vendégház.
Ötödik vendégház.
Vénasszony konyhája.
Vénasszony s fonyó leányok háza.
Ecetes ház.
Kulcsárok háza.
Pap háza.
Orgovány uram80 háza.
Terestyeni uram81 háza.
Fölső kapuköz.
Középső kapuköz.
Miklós porkolab82 háza.
Alsó kapuköz.
Rabok tüzelő helye és az hol főznek, kettő, külső és belső. 2.
Kerek bástya.

Az eleven kút
Pattantyús háza.
Sütő kemence 2.
Sütők háza.
Vas fazék alá.
Számtartó háza.
Kapu fölött uraimék háza
Ifjak háza.
Deákok háza.
Vendégház No. 4.

Vénasszony konyhája.
Vénasszony s fonyó leányok háza.
Ecetes ház.
Kulcsárok háza.
Pap háza, midőn benne lakozik.
Orgovany Miklós uram háza.
Terestyen uram háza.
Felső kapuköz.
Középső kapuköz
Miklós porkoláb háza.
Alsó kapuköz.
Rabok tüzelő helye, az hol főznek, kettő,
külső és belső. 2.
Kerek bástya.
Az úr őnagysága istállója.
Uraim lovászi háza az halastó mellett.
Várasi kapu No. 2.

7. A NÉMETÚJVÁRI VÁROSI HÁZAK ÖSSZEÍRÁSA, 1643/1644.

MOL, P 1322, Urbáriumok, Kisebb összeírások, n° 83. – Az összeírás az alapján keltezhető, hogy Foit Motez (Mattheus) 1642–1644 között volt németújvári bíró
(HAJSZÁNYI, i. m., 163), Luzsikovicz Dávid pedig 1643–1648 között szalónaki főporkoláb (BÁFF). – Az irat végén a földesúri szolgáltatások, a majorsági szőlők, a
79 Révész György számvevő deák (1638–1645). Vö. BÁFF. KOLTAI, Batthyány Ádám, i. m., 351.
80 Orgoványi Miklós főlovászmester (1633–1642). Vö. BÁFF. KOLTAI, Batthyány Ádám, i. m., 351.
81 Terestyéni Mihály németújvári főporkoláb (1636–1644). Vö. BÁFF.

82 Dobrinics (Dobrinovics) Miklós németújvári viceporkoláb (1638–1648). Vö. BÁFF.
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tilalmas erdők és a szentmiklósi házak összeírása található, ezeket nem közlöm.
Az uradalmi és középületeket dőlt betűvel jelöltem.
Németuyvari váras bíró Foit Mothez, forger Farkas Mihaly és több esküdtek jelen lévén.
Belső váras: Kalastrom mostan újonnan épéték. – Sankó Gáspárné háza. –
Francsics Gáspár háza.83 – Horvát Péter háza. – Szabó Mátyás háza. – Eötvös Márton
háza [széljegyzet:] Szilágyi Miklós. – Sankó Gáspárné háza. – Farkas János háza. –
Boros Andrásné, Boros István, Boros László, Boros János, Boros Istók, Boros Kata
Szichi Ferencné házok. – Vízégető Anderli háza. – Csongrádi György háza.84 – Kulcsár Franczovicz György háza. (1602. die 18. apr. az öreg úr Batthyani Ferenc levele
tartja, hogy adta Szabó György Franczovicznak szolgálatjában puszta helen levő,
firul-fira, hogy épéttessen és bírhasson hozzátartozandó jószágával és igazságával,
szabadságával, meg is tartom benne.) – Ez mellett: Puszta bástya. – Szalónaki főporkoláb Luzsikovicz Dávid háza. – Lovászmester Váradi János háza.85 – Lakatjártó
András háza. – Az úr őnagysága tisler háza. – Szarka Gábor háza.86 – Tisler Jerg háza.
– Az úr őnagysága új háza. – Az úr őnagysága kasznár háza. – Vincze Ádám háza. –
Pongrácz Mátyás háza.87 – Puskarics Farkas háza. – Kéri Pál háza.88 – Hertelendi
Ádám háza.89 – Horvát János háza.90 – Sólyom János háza. – Az úr őnagysága istállója. – Smitt Benkli háza. [széljegyzet:] Kisfaludi Pálné háza. – Böitthe István, Szilagy
Miklós, Francsics Gáspár, Jobbágyi Dániel,91 Puskaricz Farkas92 házok. – Kisfaludi
István háza. – Baraszovicz Péterné háza. [széljegyzet:] Nemsem István.93 – Vicepor-

Francsics Gáspár, B. Ádám familiárisa, majd 1644-től haláláig, 1652-ig körmendi vicekapitánya Vö.
KOLTAI, Batthyány Ádám, i. m., 276–277.
84 Csongrádi György, B. Ádám étekfogója (1631–1634), majd haláláig házi familiárisa (1635–1647) és
zászlótartója (1638-tól). Vö. BÁFF. KOLTAI, Batthyány Ádám, i. m., 300.
85 Váradi János, vicelovászmester (1633–1659). Vö. BÁFF. KOLTAI, Batthyány Ádám, i. m., 365–366.
86 Szarka Gábor szalónaki számtartó (1634–1637). Vö. BÁFF.
87 Pongrácz Mátyás, B. Ádám étekfogója (1626-tól), főasztalnoka (1630/1631-től), majd familiárisa
(1634-től). 1649 elejétől haláláig, 1651-ig B. Ádám Sopronban tanuló fainak udvarmestere volt. Vö.
BÁFF. KOLTAI, Batthyány Ádám, i. m., 160–161.
88 Kéry Pál, B. Ádám ötlovas udvari familiárisa (1631–1648). Vö. BÁFF. KOLTAI, Batthyány Ádám, i. m.,
259–260.
89 Hertelendi Ádám, B. Ádám házi familiárisa (1634-től), majd mezei hadnagya (1637-től), még 1663ban is. Vö. BÁFF. KOLTAI, Batthyány Ádám, i. m., 296.
90 Horváth János (mankóbüki), B. Ádám udvari hadnagya (1633–1634), majd házi familiárisa (1648-ig).
Vö. BÁFF. KOLTAI, Batthyány Ádám, i. m., 274–275.
91 Jobbágyi Dániel 1634-ben németújvári számtartó (1634–től), rohonc-szalónaki tiszttartó (1637–
1653) Vö. BÁFF. ZIMÁNYI Vera, Jobbágy Dániel rohonc-szalónaki provisor tiszttartói működése 1634–1653,
Agrártörténelmi Szemle 3(1959) 91–114. VISSI Zsuzsanna, A jobbágyi Jobbágyi család története, Vasi
Szemle 62(2008), 586–587. KOLTAI, Batthyány Ádám, i. m., 161–162.
92 Puskarics Farkas, B. Ádám házi familiárisa (1638–1657). Vö. BÁFF.
93 Nemsem István, B. Ádám étekfogója (1641-től), majd körmendi tiszttartó (1646-tól). Vö. BÁFF. KOLTAI,
Batthyány Ádám, i. m., 319.
83
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koláb Falusi Boldizsár háza.94 – Pogány János háza. – Viceporkoláb Posgay Ferenc
háza.95 – Szili István háza.96 – Francsics Gáspár, Jobbágyi Dániel házok.
Hostátiak: Szabó István háza. – Bíró Foit Mothez háza. – Lakatjártó Jakabné háza.
– Csizmazia Mátyás háza. – Viceporkoláb Dobrinovicz Miklós háza.97 – Horvát Mihály háza. – Hoz Mertt háza. – Erdeli Jánosné háza. – Sankó Gáspárné háza. – Sólyom
János háza. – Falusi Boldizsár háza. – Taricz Mihály háza. – Kasznár Siroky Miklós
háza. – Tott György háza. [széljegyzet:] Kű szegő háza. – Az úr őnagysága kertész
háza. – Újkörösztin gerencsér háza. – Az úr őnagysága pintér háza. – Az úr pöszer
háza. – Kis Narday István háza. [széljegyzet:] Tengöli János. – Böitte István háza.
[széljegyzet:] Siroki Miklósné. – Német pap háza. – Medvesi János háza. – Boros
Andrásné háza. – Lenaricz Stephan háza. – Farkas Mihály háza. – Gombkötő Mihály
háza. – Gerencsér János háza. – Krausz Jerigh háza. – Gerdanovicz Márton háza. – Az
úr őnagysága halász háza. – Révész György háza.98 [széljegyzet:] Tomasics János.99
– Oswalt Miklósné háza. – Fronk Michael háza. – Téglavető ház tégla kemecével. –
Szabó Andrásné háza. – Szíjjártó Balázs háza. [széljegyzet:] Takács Krauszné. – Pintér Michel háza. [széljegyzet:] Caspar Matias. – Az úr őnagysága téglavetői:
Téglevető Partli háza. – Bisnhart Hans háza. – Boros Andrásné, Boros János házok. –
Pap Mihály háza. – Csizmazia János háza. – Oskolamester Jonas Holiczius háza. –
Hosz Mert házhelye. – Nagy Farkas háza. – Kenyeres Mihály háza. – Tartsovicz Jankó háza. – Ács Nikelni háza. – Varga Mihály háza. – Varga Gergely árvái háza, melyben Szabó Miklós lakik. [széjegyzet:] Varga István. – Trombitás Márton fia Gyurkó
háza. – Mészáros Hanz Popel háza. [széljegyzet:] Pongrácz Mátyás. – Czizar Mátyás
háza. [széljegyzet:] Varga István – Az úr őnagysága istállói. – Viceporkoláb
Dobronovicz Miklós háza helye. – Az úr őnagysága korcsma háza. – Farkas János
háza. [széljegyzet:] Most építé. – Az úr őnagysága fördő háza. – Darabant Bálint háza.
– Borégető háza. – Kovács ház. – Ács háza. – Az úr őnagysága nagy majorja. –
Újkörösztyén Purkolt doktor háza.100 – Böitte István, Szilagy Miklós majorja. – Béres Steffli háza. – Mosó ház. – Podar Gergelyné háza. – Váradi János ház helye. – Rajki
Szabó Mátyás háza helye. – Beör Benedek háza.101 – Verhas Márton háza. –
Verasztó Márton háza. [széljegyzet:] Takács Gergely. – Liszthordó Gergely háza. –
Bialos Steffli háza. – Tehénpásztor Tamás háza. – Barboricz Györgyné háza. – Pöszér
94 Falusi Boldizsár, németújvári viceporkoláb (1634–1658 között említik). Vö. BÁFF.
95 Pozsgai Ferenc németújvári viceporkoláb (1640–1648). Vö. BÁFF.

Szili István B. Ádám két-, majd három-, majd négylovas udvari familiárisa (1625-től), 1641-től komornyikja (akkor kapta németújvári házát is), végül németújvári tiszttartó (1651–1659). 1678-ban még élt.
Vö. BÁFF. KOLTAI, Batthyány Ádám, i. m., 344–349.
97 Dobrinics (Dobrinovics) Miklós németújvári viceporkoláb (1638–1648). Vö. BÁFF.
98 Révész György számvevő deák (1638–1645). Vö. BÁFF. KOLTAI, Batthyány Ádám, i. m., 351.
99 Tomasics János, B. Ádám familiárisa (1642–1646), németújvári számtartó (1646–1659), B. Kristóf
németújvári kasznárja (1660-tól). BÁFF. KOLTAI, Batthyány Ádám, i. m., 163.
100 Purgolt Bálint újkeresztény orvos. Vö. „Im küttem én orvosságot”. Lobkowitz Poppel Éva levelezése,
1622–1640 [!1641], s. a. rend. KINCSES Katalin, Bp., 1993. (Régi Magyar Történelmi Források, 3), 35–37;
NAGY-TÓTH Mária, Valentianus Purgolt, a Batthyányak újkeresztény orvosának levelei (1622–1636), =
Somogy megye múltjából 38(2007), 19–38; 39(2008), 23–39.
101 Bér (Bőr) Benedek németújvári porkoláb (1634–1646) Vö. BÁFF.
96
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Oszman háza.102 – Német István háza. – Nadalay Tamás háza. – Kocsis Mátyás háza.
– Sólyom János háza. – Horvát Mihály háza. – Szíjjártó Márton háza. – Puskaricz
Farkas háza. – Horvát János háza. – Szilagy Miklós majorja helye. – Az úr őnagysága
molna.
Rosa hegy: Pongrácz Mátyás háza. – Kuprinicz Mátyásné háza. [széljegyzet:]
Zsellér.
Az lonczali [langzeil-i] hegyben az kik az magok szőlőjeknél laknak: Biert Lázár.
– Fidlert Mert.
Az vár alatt való halastók: Vagyon az város alatt öreg halastó No. 2.
8. NÉMETÚJVÁR FÖLOSZTÁSA BATTHÁNY ÁDÁM FIAI, KRISTÓF ÉS PÁL KÖZÖTT,
1662. JÚL. 21.

Lelőhely: MOL, P 1313, Majoratus, Lad. 31. Divisionalia, D. – XVIII. századi másolat
két példányban, a második kiegészítve a tilos erdők 1694. évi fölosztásával. – Az
alábbiakban csak a németújvárra vonatkozó részeket közöljük. – Keletkezéséről
ld.: KOLTAI András, Batthány Ádám hagyatéka: Egy magyar főrend udvarának és
vagyonának sorsa (1659–1662), = A Batthyányak évszázadai [konferencia], i. m.,
129-138, 135. UŐ, Batthyány Ádám, i. m., 493.
Németújvári alsó és fölső vároknak osztálya.
Gróf Pál úr portiója. Az alsó várnak napkeletrűl eső része az várbéli kápolnátul
fogvást, egész Istenben elnyugodott asszonynak [Batthyány Ádámné Formentini
Aurora] háló házáig mind fölső, s mind alsó contignátióival, sötét abrakos pincével
együtt (az világos abrakos pincén és leveles tárház alatt való pincén is kívül, melyek
Christoff úr számára jutottak) Pál úr részére cedált.
Portio Comitis Christophori. Napnyugotrul penig emlétet üdvözült asszonynak
háló házával együtt napnyugotra való rész, mind felső, mind alsó contignátiójokkal,
lakatos és puska csináló házzal együtt, az torony alatt való pincéig, avagy az fölső
várig esett Christoff úr számára, az régi számtartó házat is és az fölül specifikált
világos abrakos és leveles tárházak alatt való pincéket odaszámlálván. Mivel
peniglen Christoff úrnak jutott hímes palota pallásábul és födelibül romlott állapottal vagyon, azért tartozik Pál úr annak építésében aequaliter concurrálni.
Azon alsó várban az torony alatt való alsó s fölső pincéknek hason fele délrül jutott Christóff úrnak, az másfele penig maradott Pál úrnak.
Az alsó kapu fölött való bástyában lévő pincének fele a vár felől Christoff úrnak,
az város felől való fele Pál úrnak jutott. Az ajtó, s azon belül való pitvar közben maradott. Az oszlopok között való közfalokat egyenlőképpen tartoznak fölcsináltatni az
urak.
Az felső várnak divisiója.
Az felső várnak fele, úgymint az bibliotheca házon elkezdvén a több tislerházok
és azoknál való boltok Istenben elnyugodott öreg úrnak [Batthyány Ádám] két tár102 Oszmán, B. Ádám kutyáinak pecére (gondozója, 1640–1645). Vö. BÁFF.
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házával, és az fölső contignátióival, s a kút mellett való, és másik mély nevű pincékkel együtt esett Kristóf úr számára. Az üdvözült asszony tárházán elkezdvén egész a
bibliothecáig való épületek, kápolna fölött való házak alattok levő három pincével
együtt jutottak Pál úrnak.
Az kapuk, szárazmalom minden eszközivel, eleven és csatorna kút, czaigház
benne lévő munitiókkal, órás torony, tömlöcek, vár piacán való filagória,
vízégetőház, két porház, vár környül való bástyák, az fölső várban fölmenő nagy
grádics, item az városon az kalastrom, város kerítése, kovácsház és korcsmaház,
Strimben peniglen az pintér szén közben maradott a két úr között, úgy, hogy amit
építeni és oltalmazni kölletik, egyenlőképpen épétik és oltalmazzák. […] Az város
[keleti] kapuja, mely az kalastromnál vagyon, jutott Christoff úr részére az híddal
együtt. Az napnyugotra való kapu penig hasonlóképpen hídjával együtt cedált Pál
úrnak, és mindenik úr eszerint fogja építetni.
Az belső városi, vár alatt levő öreg új ház mindenestül alatta való pincével együtt
jutott Christoff úrnak, Pál úrnak ahelyett jutottak az tisler házok pincéstül, és
Christoff úrnak jutott új ház előtt levő házok, melyek vannak az hátos lovak istállója
végében. Azon istállónak az ház felől való fele esett Pál úrnak, az más fele penig
Christoff úrnak. Item Christoff úr háza elleniben való kasznár háznak ugyanazon új
házhoz való fele, aljával, fölivel együtt jutott Christoff úrnak, az másik fele penig
mindenestül hasonlóképpen aljával, fölivel együtt cedált Pál úrnak.
Az barátok kalastrománál való öreg halastó Pál úré, az második halastónak töltéséig, az második halastó penig mellette való haltartóival együtt Christoff úré. Az
kismedvesi halastóban való portióját cedálta Christoff úr Pál úrnak, borostyáni tartományban Monisdorff nevő falu határában való halastócskákban lévő Pál úr
portiójáért, s Pál úr is contentus maradott véle.
Az belső major, mely az vár alatt vagyon, dupla udvarával és dupla istálójával,
pajtás kertivel és mind az két pajtával együtt, hasonlóképpen az szekér szén [szín] is
mindenestül rendeletetett Christoff úr számára. Ezek helyett az Barát major pajtás
kertivel, mindennemő épületekkel és káposztás földivel együtt, hozzájok adván a
szalónaki szekér szént is, jutottak Pál úrnak. Az új major, melyben juhokat tartnak,
és a poppendorfi major, melyben sörtés marhákat tartnak, maradtak Christoff úr
részére. Ellenben Pál úrnak jutottak az pónici és füzesi majorok, akikben is juhokat
és sörtés marhákat tartnak.
Item az vár odalában és a városon kívül levő apró házocskákon egymás között a
két úr ilyenképpen conveniáltak, hogy az kertész ház, ácsok háza, pintér ház, pöszér
ház és a régi kovács ház légyen Christoff úré, Ezek helet Pál úr vette magának az
gerencsér házot, mosó házot, égettbor égető házot, ferdőházot és az tégla szénnél
való kis házot. Az öreg pintér szénben az előbbeni limitatio szerént fognak munkálódni mind az két úr számára. Az tégla szének és a tégla kemence közre maradtak.
Az veteményes és gyümölcsös kert, mely vagyon a vár alatt, két felé méretetvén,
annak az kertészház felöl való fele az rétig alá eset Christoph úr számára, másik fele
Pál úréra.
Németújvári városnak, hostádnak és köröl való házaknak limitatiója
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Gróf Christoff úr portiója
Belső városban
Francsics uraimék háza Nro. 1.

Gróf Pál úr portiója
Belső városban
Ányosné asszonyom háza Nro. 1.

Jobbágyi és Francsics uraimék háza
Nro. 1.
Perneszy István uram háza Nro. 1.
Mészáros Klinger Mihály háza Nro. 1.
Lakatjártó háza Nro. 1.
Csongrádi László háza Nro. 1.
Hertelendi uram háza Nro. 1.
Tomasics Jánosé No. 1.
Ányosné asszonyom háza Nro. 1.

Boros Bálint és Zichi Ferenc

Tapolcsányi János deserta No.1.
Sankó Mihály háza Nro. 1.
Darás Gergely pusztája Nro. 1.
Kisfaludi János háza Nro. 1.
Kéry Zsigmond háza Nro. 1.
Retkes Balázs háza Nro. 1.
Az hostádban
Christoff úr része
Sankovics György háza No. 1.
Tamásics János háza No. 1.
Újkeresztény késcsináló háza No. 1.
Mert puskacsinálóé No. 1.
Borostyáni Bálint háza No. 1.
Kolosváry Posta Péteré No. 1.
Nagy majori ispán háza No. 1.
Nyereggyártó háza No. 1.
Csizmazia Mátyás No. 1.
Kapronczay Mártonné No. 1.
Szabó Mihályé No. 1.
Sankó Miklós pusztája No. 1.
Szabó Dániel háza No. 1.
Pintér Fülöpné háza No. 1.
Medvesi János pusztája No. 1.
Gömkötő[!] János háza No. 1.
Varga János háza No. 1.
Gerencsér János háza No. 1.
Téglavető Ploz háza No. 1.
Strobl álcs Mottez háza No. 1.

Szily István háza Nro. 1.
Rádosztics György háza Nro. 1.
Kulcsár György háza Nro. 1.
Pogány Péter háza Nro. 1.
Kisfaludi Balázs háza Nro. 1.
Galambos János háza Nro. 1.
Puskarics Farkas és János deáké Nro.
1.
Horváth Doricza háza Nro. 1.
Kisfaludi uraimék háza Nro. 1.
Szarka Gábor pusztája Nro. 1.
Pongrácz Mátyás háza Nro. 1.
Item Pongrácz Mátyás házhelye, kin
Kőmíves Korlik istállója és háza vagyon Nro. 1.
Szilágyi János háza Nro. 1.
Pál úr része
Boros Bálint háza No.1.
Sólyom János háza No. 1.
Kelcz György háza No. 1.
Nagy János deák háza No. 1.
Pintér mester háza No. 1.
Oszmán Gergel pusztája No. 1.
Barát majori ispáné No. 1.
Szabó Istvánné No. 1.
Virág Jánosé No. 1.
Sároslaky György No. 1.
Szulczer Mátyás No. 1.
Sólyom János pusztája No. 1.
Supponics Pál háza No. 1.
Pomagaics Mihályné No. 1.
Boros Jánosné pusztája No. 1.
Varga Lukács háza No. 1.
Gerdianovics Márton háza No. 1.
Szamár Györgyé No. 1.
Téglavető Greger No. 1.
Kovács Mihály No. 1.
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Gertner Miklós háza No. 1.
Csizmazia Jánosné háza No. 1.

Kranecz Vargáé No. 1.
Herian Gergely, most Bíró Jánosné[!]
háza No. 1.

Mészáros Márton háza No. 1.
Szabó Márton háza No. 1.
Farkasné háza No. 1.
Medvesics Ferenc No. 1.
Tóásó Farkas háza No. 1.
Szűcs Mátyás háza No. 1.

Czompó Sebasttiáné No. 1.
Gömkötő[!] Istvánné No. 1.
Somogyi János háza No. 1.
Niklisz Gartner No. 1.
Kis Mészáros Mertli háza No. 1.
György Rajn puska ágyozó háza No.
1.
Órásmester No. 1.
Szíjjártó Gyurkó No. 1.
Custus János háza No. 1.

Az úr bérese Clement háza No. 1.
Berczkovics Palkó háza No. 1.
Megholt molnár, most takács háza
No. 1.
Bialos Steffliné háza No. 1.
Szíjgyártó Mátyás háza No. 1.
Kisfaludi Istvánné sáfárja háza No. 1.
Trombitás János háza No. 1.
Sankó Miklós udvarháza majorral,
kertekkel és szántóföldekkel együtt
No. 1.
Tapolcsányi János udvarháza No. 1.
Taródi János háza No. 1.
Ányosné asszonyom udvarháza kertekkel és szántóföldekkel együtt No.
1.

Radosztics Miklósné No. 1.
Kisfaludi Balázs ispánja No. 1.
Kőmíves Baptista No. 1.
Szilágyi Miklós major helye No. 1.
Kisfaludi Balázs majorja, udvarháza,
kertekkel és szántóföldekkel együtt
Szily István majorháza számtó földekkel No. 1.
Kocsis Mátyásné most Nagy Jánosné
No. 1.
Kelcz György most Nartthai háza, az
hegyben udvarháza, szántóföldekkel
és rétekkel együtt No. 1.

9. A NÉMETÚJVÁRI VÁR LELTÁRA, 1674.

Lelőhely: P 1322, Leltárak, n° 151. – Címe: „Inventarium arcium Német Uyvár et
Szalónok.” –Datálása az alapján lehetsége, hogy elején 1673. évben termett borokat említi, majd a január és március között elfogyott bor számadása következik. A B. Kristóf által birtokolt várrész leltáráról van szó, mert az 1662. évi osztálytétel szerint neki jutott a „világos abrakos pince” (Függ. 7). – A leltárból csak a
németújvári részben szereplő épületek és szobák megnevezését közlöm (valamint zárójelben egy-egy jellemző tárgyat).
[Pincék] Felső várban az mély pincében 1673. termett majorság borok. – Felső
várban az kút mellett való pincében 1673. termett majorság szőlő borok. – Ugyan
ezen pincében az padláson 1673. esztendőbeli proveniált hegyvám és dézsma borok. – Az alsó várban tárház alatt való pincében 1673. esztendőben termett major-
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ság szőlő borok. – Az alsó várban az világos abrakos pincében 1673. esztendőben
proveniált hegyvám és dézsma borok. – Ugyanazon alsó várban sütőház alatt való
belső kis pincében 1673. proveniált hegyvám és dézsma borok. – Az városon új
házak alatt való hosszú bolt pincében 1673. proveniált hegyvám és dézsma borok.
Kulcsár keze alatt levő eszközök.
Az ecetes házban. – Az sütő házban. – Az sütőház alatt való lisztes boltban. – Az
liszt szitáló boltban. – Az kásás boltban. – Az kenyérosztó házban (kenyértartó láda
2). – Az számtartó házban (pénztartó láda 1). – Az számtartó boltban. – Czaigbort
ház mellett való boltban (vöröshagyma cub. 12, fokhagyma koszorú 40). – Hadnagy
úr szállásán. – Hadnagy úr szállása mellett való kamorában. – Az patika házban
(táborba való vörösréz fazék 6). – Patika ház mellett való házban. – Ebbűl nyíló második házban. – Ebbűl nyíló 3-dik házban. – Az 4-dik házban. – Az ötödik házban. –
Szalannás ház (ezen szalonna ház ledűlőfélben vagyon, benne az padlását ha meg
nem csinálják, nagy kárt vall az úr őnagysága). – Az Lándly szállásán.
Az vár piarcán: Eleven kút láncostul és kútvödöröstül. – Szárazmalom, melyben
lévő eszközöket föl nem írhattuk, mert be nem mehettünk.
Az héjakban.
Főporkoláb szállásán. – Az kapuközben (emberre való vas 25, tömlöcön való lakat 7, az felső tömlöcön kőasztal alatt lakat 5).
Az városon: Az új házak fölött való kasznár házban. – Az új házak alatt való boltban. – Az felső contignatio kis konyha mellett asszonyunk őnagysága házában. –
Ebbűl nyíló kamorában. – Az úr őnagysága háló házában (írott kép 6). – Ebbűl nyíló
második házában (írott kép 9). – Az audientiás házban (írott kép 7). – Az palotán
(régi pogányok fejedelme [!] képek 12). – Ezen házok fölött való héjban.
Az ács keze alatt levő vas eszközök. – Az pintér keze alatt levő eszközök. – Kertész kezénél való eszközek.
Az vár alatt levő nagy majorban majorispán keze alatt levő eszközek. – Majorné
keze alatt levő eszközek. – Az pajtás kertben asztagok száma. – Kovács keze alatt
levő eszközek. – Az halastón levő malom (ezen malom öt kerékre építtetett, minden
eszközeivel ép és jó). – Az poppendorfi majornál. – Keresztúri malom (ezen malom
öt malomkőre építtetett, hatodik kerék kásatörő, hetedik malom fűrész). –
Radafalvai malom (ezen malom négy kerékre építtetett, az ötödik kásatörő, minden
eszközeivel ép és jó). – Szenteleken (rozs, zab).
10. NÉMETÚJVÁR FÖLOSZTÁSA BATTHYÁNY PÁL FIAI, FERENC ÉS ZSIGMOND KÖZÖTT, 1690. JÚN. 29. ÉS 1691. MÁJ. 24.

Lelőhely: MOL, P 1313, Majoratus, Lad. 31. Divisionalia, N° 13/A. – Másolat, amely
az 1690. jún. 29. és 1692. aug. 4. között keletkezett, különféle vagyonrészekről
szóló osztálytételeket tartalmazza. Ebből csak a németújvári épületekre vonatkozó részeket közlöm. – Az osztálytétel talán azért történt, mert a nagyobbik fiú,
Ferenc akkor érte el a teljes nagykorúságot jelentő 24 éves kort. A vagyon első
részéről 1690. június 13-án Rohoncon történt megegyezés, de a németújvári javak fölosztását két héttel későbbre halasztották. Ez végül június 29-én,
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Németújváron történt meg, mindkétszer az osztálytevők unokabátyja, B. II.
Ádám jelenlétében. A németújvári uradalmi házakat 1691. május 24-én, a majorsági réteket 1692. augusztus 4-én osztották föl.
[1690. június 29.]
Legelsőbben is nékem, Batthyáni Ferencznek jutott az városon levő tisler ház az
istállókkal, pincével, és azok mellett lévő házokkal együtt, nekem pedig Batthyáni
Sigmondnak az Pulay háza felé egészlen, úgy mindazonáltal, hogy ezen ház nem ép
még, tehát az itt való köz jövedelembűl a tiszttartó tartozik mindenképpen megépíteni.
A várban pediglen jutott nékem, Batthyáni Ferencznek az fölső részen a város felől való öreg palota az residentiás házzal és benne lévő íróházzal együtt. Item az
asszony háza mellett lévő kis házzal és palota mellett lévő kis házzal együtt. Item az
musikások szállása. Item hadnagy uram szállása pitvarával és kamarájával együtt.
Item az fördő ház, fölötte lévő bolttal együtt. Az alsó részen pediglen a harang alatt
való grádics alatt lévő bolt. Item a kapu fölött lévő bolt. Item amellett egy bolt. Item a
sütő ház. Item a régi öreg konyha, mellette lévő egy bolttal [és] az előtte lévő két
bolttal edgyütt.
Nékem pedig Batthyány Sigmondnak az fölső részen jutott a világos palota, ellenében egy bolt ház. Item amellett egy rendiben napkeletrűl hat boltház. Item a kis
konyha, a mostani számtartó házzal és azon belöl lévő bolttal együtt. Item a régi
számtartó ház; és az első részen peniglen jutott az én számomra a sós kamora, lisztes ház, kenyeres ház, kasznár háza, az ecetes ház a régi ecetes házzal együtt, amely
sütő háznak limitáltatott.
A pincék pediglen eszerént dividáltattanak. Nékem Batthyáni Ferencznek jutott
az fölső várban a Vasajtós nevű pince, az alsó várban pediglen a torony alatt való
pince. Nékem pedig, Batthyáni Sigmondnak jutott az fölső várban a rostélyos ajtós
pince, az alsó várban pediglen az abrakos pince.
Minthogy pedig nékem, Batthyáni Sigmondnak jutott boltházokban az kemencék mind elromlottanak, teház az helett a tiszttartó újakat tartozik csináltatni az köz
jövedelembűl. Az fölső várban lévő házok pedig mind romlottak és puszták, azért
hic et nunc nem dividáltattanak, hanem a közbül megépétvén, azok is egyaránt
közöttünk föl fognak osztatni.
Czaigház, munitió, bástyák, kapuk, kutak, malom közre hagyattanak, melyeket az
közbül köll épétetnünk. […]
[1691. május 24.]
Németújvári kertben jutott gróf Batthyáni Ferencz uramnak őnagyságának az
kertész ház fölül való rész az kertész házzal és az gyümölcs szárasztó házzal együtt.
Gróf Batthyáni Sigmond uramnak őnagyságának pedig jutott az Szentmiklós fölül
való rész az kovács házzal együtt.
Az pintér háznál jutott gróf Batthyáni Sigmond uramnak őnagyságának az pintér
ház az szének felével együtt, számlálván felét tudniillik a ház külső ajtajátul fogvást.
Az másik fele pedig az pöszér házzal együtt jutott gróf Batthyáni Ferencz uram
őnagysága részére.
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Az mosó ház jutott gróf Batthyáni Ferencz uram őnagysága részére.
Az álcs ház gróf Batthyáni Sigmond uram őnagysága részére.
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