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J. ÚJVÁRY ZSUZSANNA 

Batthyány I. Ádám, a vitéz katona 

„Az fehérvári bég írt nekem egy levelet, panaszolkodván, hogy már úgy látja, hogy 
nemcsak az szegénylegények járnak ki csatára, de még az grófok is csatáznak. Az 
budai vezír is csauszt küldött föl Bécsben.” – írta Esterházy Miklós nádor (1625–
1645) 1633-ban a szóban forgó grófnak, Batthyány I. Ádámnak (1610-1659).1 A 23. 
életévét betöltő ifjú ekkortájt kezdhette – legalábbis hivatalos főkapitányi minősé-
gében – haláláig tartó engesztelhetetlen harcát a Magyar Királyság középső terüle-
tét megszállva tartó törökök ellen. 

A budai pasa valóban elküldte csauszát az uralkodóhoz, aki a következőképpen 
adta elő mondandóját: „az ő megszámlálhatatlan rajtunk tett kártételeknek magunk 
volnánk okai…”2 – a török küldött levelében arra célzott, hogy a magyar katonák 
kezdik a csatázást, ők csupán azt torolják meg. A levélíró, Bessenyey István 
egerszegi kapitány igen elkeseredetten panaszkodott, hogy az uralkodó és a Hadi-
tanács nem méltányolja a magyar végbeliek helytállását, pusztán állnak a végházak, 
és a király nem intézkedik ellátásukról. Azonban igen szép reményének adott han-
got azzal kapcsolatban, hogy a király Batthyány I. Ádámot főkapitánnyá nevezte ki: 
„Mindazonáltal úgy értjök ide alá az végekben, hogy Isten Ű Szent Fölsége Nagyságo-
dat főgenerálisunkká tette, az mely tisztben hogy az Úr Isten Nagyságodat szegény 
hazánk oltalmára sokáig éltesse és megáldja, tiszta szívembűl kívánom, úgy is vesszük 
eszünkben az Nagyságod jó indulatját, hogy Nagyságod se maga vére hullását, se 
penig fáradságát ezért nem szánja, kiért hogy nagy-nagy böcsülletes híre-neve inkább 
terjedjen, Istentűl kívánom. Reménljük azért mindnyájan ezekkel az szegény végbeli-
ekkel, hogy immár az Nagyságod jó sörény gondviselése alatt talám már nekünk is 
valamennyivel mind jobb, s mind békességesb állapatunk lészen, kiért éltesse az Úr 
Isten Nagyságodat köztünk sokáig kedves jó egészségben.”3 Bessenyey István szép 
magyarsággal megírt laudációjában a nyilván már korábbról ismert Ádám grófot 
nagy szeretettel és reménységgel köszöntötte, kinevezését nem is az uralkodónak, 
hanem egyenesen Istennek tulajdonítván. Levelében megjelenik az ideális katonai 
vezető toposza: az a vezér, aki törődik alattvalóival, képviseli érdekeiket és sem 
saját vére hullását, sem fáradságát nem szánja, amelyért becsületes híre-neve or-
szágszerte elismert lesz és terjed. 

                                                           
1 Idézi: PÉTER Katalin, Esterházy Miklós, Bp., 1985.,(Magyar História), 110. 
2 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, a Batthyány család levéltára, Missiles, P 1314, (a további-
akban: MOL, P 1314) No 06266, Bessenyey István egerszegi kapitány levele Batthyány I. Ádámhoz, 
Egerszeg, 1633. november 6.  (A leveleket mai központozással és a mai helyesírásnak megfelelően köz-
löm, de a régies hangzást és a nyelvjárási sajátosságokat megtartom.) 
3 Uo.  
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A BATTHYÁNY CSALÁD ÉS A TÖRÖKELLENES HARCOK  

A Batthyány család tagjai már régóta halálos ellenfelei voltak a Magyar Király-
ságra törő oszmánoknak; Batthyány I. Ádám dédapja, I. Ferenc (1497–1566) horvát 
bán Mohácsnál a királyi jobb szárnyat vezette, míg annak unokatestvére, János el-
esett a csatában.4 Batthyány II. Farkas Losonczy István temesi ispán szárnysegéde-
ként Temesvár 1552. évi elestekor esett török fogságba; Amhat pasa szörnyű ke-
gyetlen módon – kezét-lábát levágatva – végeztette ki.5 Batthyány I. Ádámnak mind 
nagyapja, III. Boldizsár (1537?–1590) – akinek felesége a szigetvári hős leánya, 
Zrínyi Dorica volt –, mind édesapja, II. Ferenc (1573–1625) kiváló katonaként vett 
részt a törökellenes harcokban. Harcostársa volt unokatestvére, Zrínyi György és 
Nádasdy Ferenc, a „fekete bég”. Batthyány II. Ferenc végig küzdötte a tizenöt éves 
háborút (1591–1606) is. Mind III. Boldizsár, mind II. Ferenc viselték a dunántúli 
kerületi főkapitányi tisztet is.6 Batthyány Ferenc ott volt Esztergom ostrománál is, 
ahol barátja, Balassi Bálint (1554–1594) életét áldozta a kereszténység ügyéért.  

A tizenöt éves háború menetében, 1600-ban az egész országra nézve, nem kü-
lönben a Batthyány család birtokai tekintetében súlyos fordulat állt be: az oszmá-
nok Kanizsa fővár elfoglalásával a nyugat-dunántúli területekre is kiterjesztették 
hatalmukat, amellyel közvetlenül a Batthyány-uradalmak szomszédságába kerül-
tek, illetve a falvak egy része – így például az Őrség is – török adófizetővé vált. A 
Batthyányak kénytelenek ezután osztozni a törökökkel a terület és az alattvalók 
fölötti uralomban. Az elveszített kanizsai végvidéki központ, illetve szervezet he-
lyett is újat kellett kialakítani, s az ezzel kapcsolatos tárgyalásokon Batthyány II. 
Ferencnek meghatározó szerepe volt.7 A Kanizsa ellen vetett végvidéket ténylege-
sen azonban csak 1617-ben fogják felállítani.8 

BATTHYÁNY I. ÁDÁM VITÉZI ETHOSZA 

Batthyány I. Ádám tehát sok vitéz elődjétől örökül kapta a pogányság elleni har-
cok szellemiségét. A szigetvári hős, Zrínyi Miklós nagyanyai részről neki is dédapja 
volt,9 miként a költő Zrínyi Miklósnak. Az oszmán ellenség elleni küzdelem ethoszát, 
noha az többek számára már nem is volt olyan természetes a XVII. században, mint 

                                                           
4 BRODARICS István, História a mohácsi vészről, kiad, SZENTPÉTERY Imre, Bp., é. n. (reprint, é. n.), 63. 
5 FORGÁCH Ferenc, Emlékirat Magyarország állapotáról = Humanista történetírók, kiad. KULCSÁR Péter, 
Bp., 1977, 607. (A továbbiakban, FORGÁCH, Emlékirat, i. m.)  
6 Vö. részletesen PÁLFFY Géza, A Batthyány család a törökellenes határvédelemben a XVI–XVII. század-
ban, Hadtörténelmi  Közlemények, 122(2009), 321–356., valamint a szerzőnek e kötetbeli cikkét.  
Mivel 1604 januárjában Nádasdy Ferenc dunántúli főkapitány elhunyt, tisztét Batthyány II. Ferenc vitte 
tovább egészen 1609 őszéig. Vö. PÁLFFY, A Batthyány család, i. m., 329. 
7 PÁLFFY, A Batthyány család, i. m., 328. 
8 PÁLFFY Géza, Kerületi és végvidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16–17. 
században (Minta egy készülő főkapitányi archontológia és „életrajzi lexikonból”), Történelmi Szemle 
XXXXIX(1997), 257–288, 280. 
9 Nagyapjának, III. Boldizsárnak a felesége, azaz a nagyanyjának, Zrínyi Doricának az apja Zrínyi Miklós 
volt.  
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ahogyan az volt az előző évszázadban,10 ő teljesen magáévá tette, s továbbvitte. 
Ahogy Esterházy Miklós nádor a fent említett levelében megdicsérte a törökök elle-
ni harcban buzgólkodó Ádám grófot, úgy keserűen el is ítélte azokat, akik nem azt 
teszik: „Örömest értem az Kegyelmed készségét és hazája szolgálatjára való indulat-
ját. Alkalmatlannak ítélem másoknak ily közjóból való visszavonásokat.”11 

Batthyány Ádám nyilván büszke volt vitéz őseire, s méltósággal folytatta e ne-
mes hagyományokat. 1646-ban ugyan Pálffy Pál kamaraelnök közbenjárását kérte, 
hogy a vitézek és ő is megkapja fizetését az uralkodótól, hiszen – levelének tartalma 
szerint – utoljára három és fél éve kapott valami kevés pénzt, de ugyanekkor egy 
másik levélben Bessenyey István kiskomáromi kapitánynak a következőket írta: 
„Erre [ti. a tízhónapnyi fizetésre, illetve annak elosztására] Kegyelmeteknek nagyobb 
gondjának kellene lenni, hogy sem nekünk, mert mü nem annyira szolgálunk az fizeté-
sért, mint Kegyelmetek az szegény végbeliekkel együtt.”12 A főkapitány itt – nyilván-
valóan – elsősorban a végbeliek szegénységére célzott, akiknek csupán a lassan és 
alig-alig csordogáló fizetésből kellett volna megélniük – pusztán abból nem is lehe-
tett eltartani önmagukat és családjukat. Önmagával kapcsolatban tett kijelentése 
sok mindent megsejtet vitézi ethoszából; ő elsősorban nem a fizetésért, hanem 
inkább a tisztért szolgál, s természetesen főnemesi rangjával és nevével együtt járó 
erkölcsi kötelességből is. Az egykoron udvarában szolgáló nemesnek, Koháry Ist-
ván13 szécsényi főkapitánynak, jó barátjának címzett egyik levelében – amelyben 
éppen Csanádi János és Kisfaludy Balázs kisebb, Kanizsa alatti sikeres portyázásain 
és a szép zsákmányokon, foglyokon örvendezett – őszintén kitárulkozott: „Az hol 
írja Kegyelmed, hogy még most is könnyű lóháti katona volnék; az tagadhatatlan, 
hogy most sem volnék nehéz vért14 [!] ember, de ha sohová nem járhatok, hanem csak 
egyik váramból másikban, s úgy kell töltenem az üdőt, mert magam az katonákkal 
nem merek járni (mivel felette kemény írásokkal és iszenetekkel tiltják mostan nekem 

                                                           
10 E témáról részletesen: SZILASI László, Argumenta mortis (Érvek és ellenérvek a hősi halálra: becsület és 
méltóság a régi magyar elbeszélő költészetben és emlékiratokban), Irodalomtörténeti Közlemények, 
1997, 217–234.; BITSKEY István, A vitézség eszményének változatai a XV–XVII. század fordulójának 
magyar irodalmában = Hagyomány és korszerűség a XVI–XVII. században, szerk. PETERCSÁK Tivadar, 
203–215.; BENE Sándor, Theatrum politicum, Debrecen, 1999, különösen a 337. és az azt követő oldalak; 
J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, „De valamíg ez világ fennáll, mindenek szép koronája fennáll”, A vezekényi csata és 
Esterházy László halála, Hadtörténelmi Közlemények, 119(2006), 4. sz.,  943–972.   
11  PÉTER, Esterházy, i. m., 110. 
12 MOL, Batthyány család levéltára, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám leveleskönyve, P 
1315/4/B.  (a továbbiakban: MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám leveleskönyve, P 
1315/4/B.) Batthyány Ádám fogalmazványa Pálffy Pálhoz, Rohonc, 1646. április 23.; Batthyány Ádám 
fogalmazványa Bessenyey István kiskomáromi és Eördögh István pölöskei kapitányokhoz, Németújvár, 
1646. február 19.  
Batthyány egyébként a Bessenyeyhez írt fogalmazványában azt írja, hogy mióta a generálisságot viseli, 
vagyis 1633 óta (13 év alatt) összesen háromszor kapott fizetést: kétszer Pálffytól, egyszer „Obrister 
Kuffstein”-től [Oberst Kuffstein-től].   
13 Koháry István 1640–1643 között szolgált Batthyány udvarában 7 szolgával és 3 inassal. 1647-től 
szécsényi, 1657-től füleki főkapitány lett. KOLTAI András, Batthyány Ádám és udvara 1625–1659, Dokto-
ri disszertáció, ELTE, Bp., 1999, kézirat, 150.  
14 E szó Batthyány Ádám s. k. betoldása. 
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[ti. a harcot]. Most féltenek, mikor nincs haszna, mivel ki siratna15[…]? És az katona-
ságot talám el kell felejtenem, ha sokáig fog tartani. De szolgáim ugyan járkálhatnak 
esz után is […]).16 Az ekkor 44 éves, megözvegyült főkapitány e levelében elsősor-
ban nem vagy nem csak a bécsi udvarból folytonosan jövő tiltásokra gondolhatott, 
hanem családtagjai óvhatták – merő féltésből – a harcoktól. Erre utal az a mondata, 
miszerint most féltik már, amikor özvegy lévén nincs, ki megsirassa. Azonban kato-
nái vitézségével vigasztalja magát, akik indulhatnak a törökök ellen. Ő – amint írja – 
csak a Muraközben volt Pucheimmel17 együtt Zrínyi Miklóst meglátogatni. Batthyá-
ny a levélhez egy több mint egy oldalas saját kezű toldalékot írt, amelyben – ha lehet 
– a fentieknél még őszintébben fogalmazta meg érzelmeit, életfelfogását, a haza 
iránt érzett aggódását, szeretetét. Soraiból jól érzékelhető bánkódása felesége el-
vesztése miatt, valamint azért, mert tiltják tőle a csatázást.  A levélből kitetszik kato-
nai ethosza: szereti és becsüli a jó katonákat, kiket bőven terem a magyar föld. Ő 
maga is katona, akinek legkedvesebb mulatsága a „lovai jó hátán” való forgolódás, s 
fiait18 is katonának neveli, akik majd megoltalmazzák magukat: „Én édes, régi, igasz 
jó akaró Barátom! Vaj mely rossz időben jutánk mind túl, mind innét, mert aszért az 
moly magonk köszt van. Mint az, kinek sok köntöse van, és maga látja, mással nem 
csudáltatja, kitől én kicsint félek vagy tartok, mert abban részem soha nem volt.19 De 
az országot, kit magyarnak híttak, és abban való jó katonákat mindenkor szeretöm, 
mint írám feljebb. Azt bánom, hogy már mostan, mikor nincsen semmi tartalékom, 
akkor tiltják, [hogy] ott ne járjak.20 De mivel már semmit féltenem nincs két hajdú 
fiamon kívöl és két árva leányomon21 kívöl, Isten akaratjából az fiaimat katonává 
csinálom, aszok kis deákságokkal egyött az katonai móddal megoltalmazzák mago-
kat, az két leányom hadd imádkozzék jó szerencsékért mind nekönk, mind magoknak, 
én penig megint indolok és járok, lovaim jó hátán forgódom, mint lehet, kik mostan 
szintén jók vannak. Az katonákat valójában is táplálom,[…]. Mi haszon már eszen az 
híjában való világon…”22   
                                                           
15 Batthyány Ádám itt arra utal, hogy megözvegyült: szeretett felesége, Formentini Auróra 1653 áprili-
sában eltávozott az élők sorából. 
16 A kerek zárójelben lévő szöveg Batthyány Ádám s. k. betoldása.  MOL, Batthyány I. Ádám iratai, P 
1315/2.  pp. 435–438.  Batthyány Ádám fogalmazványa Koháry István szécsényi főkapitányhoz, Rohonc, 
1654. január 14.  
17 Hans Christoph III. Pucheim, komáromi főkapitány (1639–1651), az Udvari Haditanács tagja (1643–
1657), majd titkos tanácsos (1652–1657), Pálffy, Kerületi főkapitányok, i. m.,  284, vö. KOLTAI András, 
Egy magyar főrend pályafutása a császári udvarban, Batthyány Ádám (Bécs 1630–1659),  Korall 9(2002), 
szeptember, 55–78, 72. 
18 Batthyány Ádámnak két élő fia maradt: az 1637-ben született Kristóf és az 1639-ben született Pál. 
1654-ben a fiúk még tanultak a grazi jezsuitáknál. (KOLTAI András, Battyhány I. Ádám (1610–1659), 
Körmend, 2005, (Testis temporis – Az idő tanúja 9.), 24. 
19 A levél írója feltehetőleg itt a magányára, a visszavonultságára utal. 
20 Batthyány Ádám itt igen homályosan fogalmaz: feltehetőleg arra utal, hogy a katonatoborzást is tiltják 
neki, pedig már nincs semmi tartalék katonája. De utalhat a portyázás tilalmára is. 
21 Batthyány Ádám első leánya, Eleonóra 1633-ban jött a világra, aki 1650-ben Esterházy László felesége 
lett. A másik leány, Borbála, 1640-ben született, majd Széchy Péterhez ment nőül. Ádám grófnak 
Formentini Aurórától kilenc gyermeke született, de csak négy érte meg a felnőtt kort: Eleonóra, Kristóf, 
Pál és Borbála. KOLTAI, Batthyány I. Ádám, i. m., 23–24.   
22 Lásd a 13. jegyzetet. 
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BATTHYÁNY I. ÁDÁM ÉS VITÉZEI 

Batthyány I. Ádám becsülte tisztjeit, hadnagyait, akikkel együtt gyakran viasko-
dott csatákban, portyákon, akikkel együtt lovagolt, főemberivel együtt étkezett. 
Hadnagyai gyakran látogatták meg otthonában – ez akár havonta többször is meg-
történt –, akikkel aztán a hadi dolgok megtárgyalása után „vígan volt”, együtt ivott. 
Itineráriumában23 például a következőket olvashatjuk az 1644. évből: január 20-án 
„Újvárott voltam, dolgaimat láttam, hadnagyim jöttek be, vígan voltonk”. 1644. már-
cius 7-8-án a végbeli kapitányok és hadnagyai voltak nála Németújvárott, előzőleg 
főembere és főkapitány helyettese, Felsőkáldi Káldy I. Ferenc24 járt nála. Április 2-
án Keglevich Péter,25 a vicéje más végbeliekkel, 19-től 21-ig ismételten Káldy tar-
tózkodott Újvárott. Május 17-én és 21-én az úr újra a hadnagyait fogadta és mula-
tott velük. Július 8-án a végbeli kapitányokkal és a főembereivel tárgyalt Újvárott. A 
főkapitány augusztusban két hetet Bécsben töltött, talán ezért maradt el a szokásos 
havi hadnagy-látogatás. Szeptember 24-én Káldy, 25-én Keglevich, majd Mikulich 
Sándor töltött több napot nála. Októbertől decemberig Batthyány maga is táborba 
szállt I. Rákóczi György erdélyi fejedelem (1630–1648) ellen, így hadnagyaival nem 
otthonában találkozott.26  

Udvarába még az ország távoli szegleteiből is mentek főnemesi és nemesi ifjak, 
olyanok, akik meg akarták tanulni a végvári harcok csínját-bínját.27 Batthyány ud-
varában valóban el lehetett sajátítani a fegyver éles használatát, hiszen a törökök 
folyton a környéken csatáztak – gondoljunk csak a kanizsai pasák rendkívül harcos, 
agresszív voltára, hiszen feladatuk a Magyar Királyság további területeinek hódolta-
tása volt. Csáky László a Batthyány-udvart „emberségünk és vitézségünk iskolájának” 
nevezte.28 

Ádám gróf a jó közkatona vitézeket is nagyon szerette; nemcsak akkor becsülte 
őket, amikor szép zsákmánnyal tértek meg, hanem akkor is, amikor fogságba kerül-
tek. Olyankor írt a rabok érdekében az illetékes bégnek, és segítséget is nyújtott 
nekik a szabaduláshoz – persze a legtöbb esetben a kiszabadult katonának meg 

                                                           
23 A Batthyány I. Ádám iratai között található Batthyány I. Ádám saját kézzel írt itineráriumának néhány 
évből megmaradt töredéke. A gróf azért írta le minden hónap minden napján, hogy mikor hol volt, me-
lyik birtokközpontjában tartózkodott, hogy pontosan tudja udvartartása és a maga, illetőleg vendégei 
étel- és italfogyasztását, a lovak abrakolását, s ez által könnyebben tudjon számolni, illetőleg elszámol-
tatni.  MOL, Batthyány I. Ádám iratai, P 1315/2, itinerárium. 
24 (Id.) Felsőkáldi Káldy I. Ferenc dunántúli főkapitány-helyettes (vicegenerális) 1637–1651 között 
viselte e tisztet. PÁLFFY, Kerületi főkapitányok, i. m., 270.  
25 Buzsini Keglevich Péter a Kanizsával szembeni végek főkapitány-helyettese volt 1641–1656 között. 
PÁLFFY, Kerületi főkapitányok, i. m., 280. 
26 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, P 1315/2., Batthyány Ádám itineráriuma, pp. 120–126. Batthyány I. 
Ádám mulatozásairól, ivócimboráiról lásd részletesen e tanulmánykötetben Benda Borbála cikkét, 
valamint J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, „Vígan voltam…” (Batthyány I. Ádám értelmezésében) = Magyar Művelő-
déstörténeti Lexikon, minden kor a főszerkesztő Kőszeghy Péter LX. születésnapjára. Rec. Iti, szerk. BAR-
TÓK István, CSÖRSZ RUMEN István, JANKOVICS József, SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., 2011, 280–
283. 
27 Vö. KOLTAI, Batthyány Ádám és udvara, i. m., 149–154. 
28 KOLTAI, Battyhány Ádám és udvara, i. m., 154. 
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kellett szolgálnia a közbenjárást, illetőleg vissza kellett fizetnie az érte kifizetett 
sarcot.29 Például 1646-ban a kiskomáromi kapitányt arról értesítette, hogy írt a 
„kanizsai seregnek” az ott lévő keresztény rabok érdekében: csináltassanak a töm-
löcnek ablakot, különben ír a pasának.30 A levélben azon is örvendezett, hogy a 
kiskomáromiak ezen rabok szabadulásáért két törököt fogtak. Nem meglepő, hogy 
míg alattvalója, Bessenyey István a király tiltó parancsát szem előtt tartván, rosszall-
ta katonái kicsapását, addig Batthyány – aki mind dunántúli főkapitányként, mind 
arisztokrataként összehasonlítatlanul nagyobb úr volt a kapitánynál, és Bécsben is 
fölöttébb jó kapcsolatokkal rendelkezett – gyakran szegült az uralkodó parancsa 
ellen. „Jól tudja Kegyelmed, mü az illyen dolgot nem bánjok, de Kegyelmed 
némellyekre neheztelt érette. Úgy vagyon, meg kellett lenni, mivel Ő Fölsége paran-
csolja és tilalmazza az csatázást. Bár gyakran mennének és hoznának az keresztének 
szabadulásáért [ti. török foglyokat], s mü is úgy informálnák Ő Fölségét felőle, [hogy 
úgy teszünk], a’ mint az török cselekeszik.”31 Természetesen, Batthyány sem mindig 
hányhatott fittyet az uralkodó parancsára, főként a frissen megkötött szőnyi török-
magyar békekötés után, így 1642-ben kénytelen volt tiszténél fogva szigorúan el-
lenőrizni a békesség megtartását.32 

BATTHYÁNY I. ÁDÁM, A FŐKAPITÁNY 

Batthyány I. Ádám vitézi, katonai életszemléletét nyilván a Kanizsa ellen vetett 
végvidéki főkapitánnyá és egyúttal dunántúli főkapitánnyá történő kinevezése, 
illetve e fontos posztok viselése is erősítették. 1633-ban, mintegy háromévi bécsi 
belső udvari szolgálat után33 érkezett haza, az ausztriai területeket és a Német-
római Birodalmat védő végvidékre, amely egyúttal az Oszmán Birodalom legnyuga-
tibb és egyben legveszélyesebb, legaktívabb pufferzónája is volt. Bár 1633-ban ki-
nevezték, de csak 1637-ben iktatták be hivatalosan posztjaiba, Ádám gróf ténylege-
sen mindkét tisztében diszponált 1633 óta.34 Bár pályafutása nyílegyenesen szár-
nyalt fölfelé – gondoljunk csak tényleges udvari kamarai szolgálatára, 1630-ban 
kapott grófi címére és bécsi házasságára35 –, élete mégis megváltozott; Bécs helyett 

                                                           
29 Lásd erre a legújabb kutatási eredményeket, TARKÓ Ilona, Rabkereskedelem és anyagi kultúra a XVI–
XVII. században a Batthyány család levéltára alapján, I–II. köt., PhD disszertáció, Piliscsaba, 2012.   
30 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám leveleskönyve, P 1315/4/B. numerus nélkül, Bat-
thyány I. Ádám Bessenyey Istvánhoz, Németújvár, 1646. július 11. 
31 Uo. 
32 Vö. VARGA. J. János, Szervitorok katonai szolgálata a XVI–XVII. századi dunántúli nagybirtokon, Bp., 
1981, (Értekezések a történeti tudományok köréből, új sorozat, 94.), 91.  
33 Batthyány Ádám gróf kamarási konvenciója 1630. június 20-án kelt. KOLTAI, Egy magyar főrend, i. m., 
59. 
34 Pálffy Géza kutatásai nyomán vált világossá, hogy e két titulust külön kell választani. Vö. PÁLFFY Géza, 
A török elleni védelmi rendszer szervezetének története a kezdetektől a 18. század elejéig (Vázlat egy készü-
lő nagyobb összefoglaláshoz), Történelmi Szemle, XXXVIII(1996)2–3, 163–217.; PÁLFFY, Kerületi főkapi-
tányok, i. m. 
35 Lásd erről részletesen: KOLTAI, Batthyány Ádám és udvara, i. m.,  különösen 35–43., KOLTAI András, 
Egy magyar főrend, i. m., 55–78. 
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a veszélyes végvidéken kellett szolgálnia. De ez – úgy látszik – Ádám grófnak nem 
okozott törést, sőt remekül érezte magát új posztján. Kinevezési okirata36 második 
pontjában eleve az áll, hogy „lakása, residentiája azokon a végeken legyen, a’ hol az 
szükség kívánja” […] De mindazáltal az alatta való kapitányok, hadnagyok és azonkí-
vül minden rendbeli vitézlő népek (kik erős hittel egyik vagy másik végházhoz 
esküdtenek, és mi tőlünk, mint híveink abban a’ helyben helyeztettenek), semminemő 
vérek hullását, testek szakadását nem szánván, utolsó óráig híven és minden tehetsé-
gek szerént való igyekezettel tartozzanak a’ helyet oltalmazni és a mi számunkra 
tartani.”37 A végvidéki főkapitány tartozik a hadiszerszámokat, ágyúkat, muníció-
kat, valamint a várak falait, bástyáit rendben tartani, a romlottakat kijavíttatni, meg-
építtetni, gondoskodni arról, hogy a véghelyeken elegendő profunt, valamint a ka-
tonáknak fizetésük legyen. A végbeli kapitányokkal is egyetértésben cselekedjék, de 
arra is ügyeljen, hogy semmiféle árulás ne történjen. „…Arra igen szorgalmatos vi-
gyázása legyen, és affelül minket idején tudósétson, hogy így szorgalmatossága által 
(mellyet ugyan reá is bíztunk) a’ véghelyek, városok és faluk és azoknak lakosi félelem 
nélkül, bátran, csendessen élhessenek, s megmaradhassanak és a’ pogányságnak ke-
gyetlen holdultatására ne jussanak.”38 

 A főkapitány az uralkodó tudta nélkül se kapitányt és semmiféle tisztet sem 
nem tehet le, sem nem emelhet föl.39 A generális sem nem alkudozhat a törökökkel, 
sem nem vívhat csatát: „… a’ mint szokás a’ törökök és magyarok között, senkinek 
bajra, kopjára törököt kihínnya semmiképpen ne engedjen, és ne is legyen szabad, az 
mint ez ennek előtte is meg volt tőlünk tiltva.”40 A főkapitányi fizetés havi 150, a had-
nagyi 25 forint. Az irat végén a főkapitány „botja és parancsolatja alá” tartózó vég-
várakat és az azokban vigyázó katonák létszámát sorolják fel; 16 végvárban 777 
lovas és 1189 hajdú szolgál.41 1637. augusztus 17-én Batthyány már összeírta az 

                                                           
36 Mindkét uralkodói kinevezési okiratát, amelyeket Ádám gróf magyarra fordíttatott, s leveleskönyvébe 
tétetett, Pálffy Géza jelen kötetben írt tanulmánya végén közli teljes terjedelemben, mai központozással 
és modern átírással.  
Batthyány I. Ádám német nyelvű esküjét a Kanizsával szembeni végvidéki főkapitányi tisztségére és a 
latin nyelvű esküszövegét, amelyet a dunántúli kerületi főkapitányi tisztségére tett, közli: PÁLFFY, A 
Batthyány család, i. m., 337–338.  
37 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/B., pp. 48–52. „Az 
generálisságrúl való instructio és installatio”. 
38 Uo., 6. pont 
39 Uo., 8. pont. 
40 Uo., 9. pont 
41 Szécsisziget: 50 katona (lovas), 100 hajdú (gyalogos); Nempti: 100 katona, 100 hajdú; Alsó-Lindva: 50 
katona, 50 hajdú; Légrád: 100 hajdú; Egerszeg: 200 katona, 150 hajdú; Egervár: 25 katona, 50 hajdú; 
Pölöske: 50 katona, 60 hajdú; Kapornak: 50 katona, 50 hajdú; Kemend: 10 katona; 30 hajdú; Lövő: 6 
katona, 20 hajdú; Magyarosd: 20 hajdú; Kiskomárom: 150 katona, 240 hajdú, Szalavár: 50 katona, 100 
hajdú; Szentgyörgyvár: 5 katona, 44 hajdú; Szentgrót: 25 katona, 50 hajdú; Bér: 6 katona, 20 hajdú; 
(Szalavár most erősíttetik meg.) A várak létszámának változásairól lásd KELENIK József, A Kanizsa elleni 
végvidék katonai erejének változásai 1633–1638 = Hadtörténelmi tanulmányok, Zalai Gyűjtemény 36/1., 
Zalaegerszeg, 1995, 5–51; vö. Czigány Istvánnak e kötetbeli tanulmányát.   
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installatio után a végbelieket, ahogyan azok fizetést kaptak; ezek létszáma majdnem 
pontosan megegyezik a megadott keretlétszámmal.42  

II. Ferdinánd (1619–1637) Batthyánynak mint „Dunán innen való részeiben való 
főkapitánynak” is kibocsájtott egy installációs levelet 1633. november 15-én, 
amelyben a fentebb említett pontokon túl a várak ellátásáról és a biztonságról, va-
lamint a jobbágyok védelméről részletesebben is rendelkezett: a porta utáni 
gratuitus labort késedelem nélkül be kell szolgáltatni; a vitézek a szegény jobbá-
gyok eledelét, szántását, vetését, kaszálását semmi módon el ne vigyék; a jobbágyok 
tartoznak a gabonát és az abrakot bevinni a várba és illő áron eladni. A főkapitány 
alá tartozó polgárság és vármegyék a következők: Győr, Komárom, Fejér, Veszprém, 
Zala, Moson, Somogy, Sopron és Vas.43 A főkapitány a tótországi (szlavóniai) és a 
győri főkapitányokkal is jó viszonyban legyen, és segítsék egymást. „Az török csá-
szárral tött békesség és frigy ellen az főkapitány se maga személyében, se más alatta 
való és reá bízott vitézekkel semmit se cselekedjen, se ne próbállon másokkal is, azon-
képpen semmit se cselekedtessen, hanem inkább a’ békesség-bontókat, kint csavargó 
szabad hajdúkat, nyilvánvaló nyúzó fosztókat, kiknek sem urok, sem bizonyos helyek 
nincsenek, az ezerhatszázhatodik esztendőben költ törökkel való transactio,44 azaz 
alkuvás vagy végezés szerint, méltó büntetéssel megbüntesse, hogy így mitőlünk ok ne 
adattassék a’ pogányságnak is annak felbontására.” – írja a 6. pont. Arra az esetre, ha 
a törökök mégis beütnének, a főkapitány álljon ellen, de „okosan és módjával, a’ 
mennyire lehet”. A 7. pontban az uralkodó azért nem zárta ki a neki járó zsákmány 
lehetőségét, ugyanis abban az esetben, ha a csatázás megengedett lesz, a főkapitány 
engedje a vitézeknek a nekik járó zsákmányt, de a pasákat, bégeket és agákat az ő 
számára tartsák meg. A 8. pontban a király a vallásszabadságot kívánta biztosítani, 
mindenféle vallásüldözést (a prédikátorokét is) és szertartásbeli módosítást is til-
totta. A csavargók és szabad hajdúk – akik „a’ nyomorult községen, szintén, mint a’ 
törökökön, úgy kegyetlenkednek” – megbüntetését ebben az instrukcióban is elren-
delte.  

Végül a dunántúli főkapitány mellé tartományának igazgatására és gondviselé-
sére 150 „könnyű szerrel való kopjás lovasokat” és 100 magyar gyalogot rendelt 
fizetésükkel együtt. Az előbbiek között 2 zászlótartó, 3 trombitás és egy dobos, az 
utóbbiak között 2 zászlótartó és 2 dobos legyen. A századosnak és a két vajdának 
10-10 forintot rendelt havonta. A főkapitánynak 120 magyar forintot, a vicéjének 
50 forintot írt elő egy hónapra. A fizetések összesen: 1185 rénes forintot és 15 kraj-
cárt tesznek ki.45 Batthyány I. Ádám külön lajstromban összeírta az uralkodótól járó 

                                                           
42 Csupán a szalaváriaknál van eltérés, az eredeti 50 hajdú helyett itt 15 fő, a szentgyörgyváriaknál pedig 
a 44 gyalog helyett 42 fő szerepel, viszont az installatióból kimaradnak a szentgrótiak 25 lovassal és 50 
gyalogossal.  MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/B, pp. 130–
131.  
43 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/B., pp. 64–68. II. Ferdi-
nánd Batthyány Ádámhoz, Bécs, 1633. november 15. Ugyanaz – tartalmilag – latinul és németül: pp. 53–
63. 
44 A zsitvatoroki béke 1606-ban. 
45 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/B, Batthyány I. Ádám 
installációja, pp. 67–68.   
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havi kifizetéseket: tehát hó szerinti fizetése 150 forint, egy-egy hadnagyra 25–25 
forint, de ezen kívül hírmondókra 200 magyar forint, fő zászlótartóra 8 forint, két 
trombitásra 4-4 forint, egy rézdobosra 4 rénes forint „mi tőlünk megadatva, az mi 
penig egyéb zászlótartókat, trombitásokat, rézdobosokat illeti, azoknak régi szokás 
szerint való fizetések és asztalpínzek patyantyúsokkall együtt megadatik, az mint az 
mustra registromban írván vagyon. Mivel penig ezt Ő Nagysága magára vett gondott 
és fáradságot annál inkább szorgalmatossabban elviselhesse, az egyszáz és öttven 
kennyő [!] szerre való kopjás lobogós katonákra és száz gyalogra, jókra, régi szokott 
fizetések és ezeken kívöl három trombitásra és egy rézdobosra és az gyalogok között 
tizedesekre fizetések lészen megadatva holnap számra. Vajdáknak penig mindeniknek 
tíz-tíz forint minden hóra, az főgenerális kapitánnak penig százhúsz magyar forint 
horrúl-hóra, melly tészen eszvecomputálván46 horrul-hóra: ezerszáznyolcvanöt forint 
és tizenöt krajcár deputálván.”47 

Tehát Batthyány I. Ádám a Dunántúlon meglehetősen nagy katonai hatalmat 
kapott, noha egyfelől a Hadi Tanács, másfelől az uralkodó akarata, miszerint a törö-
kökkel kötött békét mindenképpen meg kell tartani, erősen akadályozta harci cse-
lekedetében. Mint végvidéki főkapitány a Kanizsa ellen vetett végek katonáival, azaz 
a fentebb idézett számú 777 lovassal és 1189 hajdúval (összesen: 1966 fővel) ren-
delkezett, s mint dunántúli főkapitány 150 könnyű kopjás lovast és 100 magyar 
gyalogot kapott az uralkodótól kíséretképpen. A két pozíció után havi 150, illetőleg 
120 forint, azaz összesen 270 forintnyi fizetés illette őt meg, illetőleg ennyi járt vol-
na neki, ha rendszeresen megkapta volna.48  

A BATTHYÁNY FŐGENERÁLIS „BOTJA ALÁ” TARTOZÓ KAPITÁNYOK 

A főkapitány, mint a „Duna innenső részeinek és Kanisa ellen vetett végvárainak 
főgenerálisa és kapitánnya”, a végleges beiktatása után egybegyűjtötte a végházak 
kapitányait és kiadott nekik egy artikulusokba szedett utasítást, mintegy rendtar-
tást.49 Az 1638. szeptember 6-án írásba foglalt pontokban a következőket szabta 
meg; „tiltatik az török ellen való csatázás és fegyvernek beadása”, vagyis fegyverek 
átadása vagy azokkal való kereskedés. Azonban Batthyány I. Ádám igen széles kis-
kaput hagyott a csaták értelmezésében, ugyanis a következőképpen pontosított: „Itt 
az helyen nem kell ollyan csatát érteni, ahun az török följőne és észben vevén, az után 
volnának [ti. a vitézek] és azt űsznék, mert ez szabad, ha az vérén érik, s mód vagyon 
benne, megbüntetni.”50 Tehát az ellenség kicsapását, kijövetelét – ha mód van rá – 

                                                           
46 összeszámolván 
47 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/B, pp. 133–134. 
48 A Kanizsa ellen vetett végvidék és a dunántúli főkapitányság teljes katonai potenciáljáról lásd részlete-
sen Czigány Istvánnak e kötetbeli tanulmányát, továbbá a már fent említett, szintén e kötetben olvasható 
munkáját Pálffy Gézának. 
49 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/B pp. 117–123, Bat-
thyány I. Ádám utasítása a végházak kapitányaihoz, 1638. szeptember 6.; Uo., pp. 123–127.  A tanulmány 
végén a teljes szöveget közlöm. 
50 Uo. p. 117. 
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szabad megtorolni, megbüntetni. Azon csavargókat, akik akár a törököket hábor-
gatják, s azzal a békességet veszélyeztetik, akár a szegénységet nyomorgatják és 
fosztogatják, el kell fogni, és a kapitánynak – mindenféle kedvezés nélkül – meg kell 
büntetnie, de a halálra ítélteket a főkapitány elé kell bocsátani, mert azoknak felleb-
bezési joguk van.51 Tehát Batthyány, miként azt az uralkodó neki is előírta, s miként 
a törökök is minden béketárgyaláson követelték, az alatta álló várkapitányok köte-
lességévé tette az ún. szabad hajdúk vagy szabad legények elleni fellépést. A 2. és a 
3. pontokban a főkapitány azt is előírta, hogy a kapitányoknak a végbeli állapotokat, 
illetőleg fogyatkozásokat írásban kell előterjeszteniük felé. A végbeli vezetőknek 
minden olyan ügyet, amelyről a királynak, a Haditanácsnak vagy a nádornak is tud-
nia kell, a főkapitány felé, mint mediátornak meg kell írni. Batthyány fölöttébb 
hangsúlyosan azt is leszögezte, hogy a végbeli kapitányokat nem mellé rendelték 
társként, hanem parancsa, azaz „botja alá”. A 4. pontban a korábbi, meglehetősen 
szabados szokásokat szigorította; az ő (vagy legfeljebb a vicefőkapitány) tudta és 
engedélye nélkül a kapitányok nem hagyhatják el a végházakat, ugyanis 
„egyébaránt ha magok szabadságán járnának, nem tudná Ő Nagysága kinek paran-
csolni, ha hertelen kelletnék az Ő Fölsége szolgálatjára.”52 Ezért csak annyi időre 
távozhatnak el, amennyire engedélyt kapnak, s jó rendben kell hagyniuk a végházat. 
A kimenetelre való engedély természetesen minden végbeli tisztviselőre, s minden 
vitézre is vonatkozik, de nekik a saját kapitányuktól kell azt megkérniük. Azonban 
veszély esetén, amikor a várbeli szolgálatra szükség van, senki sem hagyhatja el a 
végházat – hangzott a főkapitány utasítása. Arra is intette alattvalóit, hogy az ő és 
vicéje engedélye nélkül senki nem írhat a töröknek, nem járhat el valamely falu 
dolgában, és rabkiváltási ügyben pedig csupán a végbeli kapitány vagy annak híré-
vel valamely illetékes személy intézkedhet; „nagy szabadságot vettek az polgárok, 
hogy akármelly hitván ember is rabot hoz ki, melly miatt egész faluknak esik és törté-
nik búsulások, pusztulások is. Arra vigyázás legyen kapitány uraméktúl, hogy a’ féle 
rabot visszaűzzenek [!]  és az polgárt érdeme szerént büntessék;  ha rab akar kijőni, 
annak disposítiója és ítéleti lészen: ha [ti. vajon] kijőhet-é az polgár kezességen vagy 
nem. Az mellyre ki akar jőni és az melly kapitánnak ír felőle, hogy ne essenek ennyi 
alkolmatlanságok az szegény rabok dolgában, mint ez ideig, hasonló dolognak, ha 
mikor láttja, szükséges az kapitány vicegenerálissát avagy magát is az urat 
informállja.”53  Tehát Batthyány mind a törökökkel történő levelezést, érintkezést, 
mind pedig a rabot ügyét és a fogolykiváltást egyedül magának tartotta fenn.  Érthe-
tő, hogy a törökökkel mások nem levelezhettek, érintkezhettek, hiszen az oszmán-
magyar határ menti visszás ügyeket már a zsitvatoroki béke is a korabeli főkapi-
tány, azaz Batthyány II. Ferenc authoritása, illetőleg a budai pasa közös megegyezé-
se alá rendelte. A rabokkal kapcsolatos ügyletek intézését – sarcoltatás, illetve rabok 
kiváltása, kezesség, hitlevél adása stb. – azonban Batthyány egyedül magának tar-
totta fenn. Ezt azzal magyarázta, hogy mindenféle alkalmatlanság, például egy óvat-

                                                           
51 Uo. pp. 117–118. 
52 Uo. p. 119. 
53 5–6. pontok, uo. pp. 120–121. 
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lan, rosszul elsült rabejtés vagy rabkihozatal miatt polgároknak esne baja, esetleg a 
falu teljes pusztulása, azaz az ellenség bosszúja következne be. Ez nagyrészt igaz is 
volt, hiszen a főkapitány elsősorban itt a keresztény rabokra gondolt. De azért ne 
felejtsük el: Batthyány a rabkereskedelmet egészen kiemelkedő volumenben űzte,54 
s ebbe az „üzletbe” nem kívánt másokat beengedni, illetőleg másokkal osztozni. Ezt 
az ügyletet mindenféle ellentmondás nélkül magának tartotta fenn. Ezt a kapitá-
nyok válaszlevelére adott újabb válaszában ismételten leszögezte: „De az rabok 
kihozását az török rabságbúl sem kapitánnak, sem falubeli polgárnak meg nem en-
gedjük, és ha megérttjük [megtudjuk], büntetés nélkül nem hagyjuk, …”.55  

A főkapitány azzal a kikötéssel is a vitézek fegyelmét akarta erősíti, miszerint 
nem engedi meg, hogy akármely kicsiny bosszúságért, sérelemért vagy akár lator-
ságért otthagyják a végházakat, illetőleg elszökjenek. Ez ugyanis – amint írja – szo-
kásban van, mivel más végházak – emberhiánnyal küszködve – könnyedén befo-
gadják a máshonnét jött katonákat. Batthyány parancsa szerint viszont az ilyen 
legényt vissza kell adni, s az eredeti állomáshelyén meg kell büntetni.56  

A főkapitány az ún. szabad legényekről is intézkedik. Ők ugyanis, lévén nem ira-
tosak, elvben senki hatalma alatt nem álltnak, nem ismertek el maguk fölött pa-
rancsnokot, noha időnként egy-egy végvár kötelékébe azért mégiscsak beletartoz-
tak, sőt a végvári katonák utánpótlását, a létszám feltöltését belőlük oldották meg. 
Mivel a zsákmány volt az egyetlen megélhetésük, gyakorta folytattak csetepatékat 
és kicsapásokat mind a törökök, mind a békés falvak lakói ellen, amivel a török-
magyar békeszerződést is komolyan veszélyeztették. Az országgyűlések sorra hoz-
tak ellenük végzéseket, amelyeket azonban nehéz volt foganatosítani. Batthyány 
ezeket a szabad legényeket is azon végbeli kapitányok alá rendelte, ahol éppen tar-
tózkodnak, s ezen túl nekik is tilos a kicsapás. Ez alól csupán a szentgróti szabad 
legények a kivételek, akikről külön instrukciót fog majd kiadni – írta a főkapitány.57 
Batthyány a kapitányok feladatává tette a megyei gratuitus labor beszolgáltatásá-
nak ellenőrzését is, végül a 10. pontban a maga és vicéje tisztének tekintélyét írta 
elő, valamint ígérte, hogy mindenféle segítséget megad ahhoz, hogy „ki-ki tisztiben s 
hivatalljában dicséretessen előmehessen”.58 

Batthyány tiszti utasítására a végbeli kapitányok írásban válaszoltak.59 Ez azon-
ban datálatlan. Ha a két iratot pontonkénti bontásban nézzük, a sorszámok nem 
fedik egymást, tartalmuk szerint azonban igen, sőt a mondandók sorrendje is azo-
nos. Noha nem zárható ki, hogy Batthyány írt egy másik, esetleg több instrukciót is, 

                                                           
54 Lásd erre legújabban Tarkó Ilona kutatásait, TARKÓ, i. m.  
55 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/B. p. 127. Batthyány I. 
Ádám válasza a kapitányok levelére, é. n.   
56 Uo., 7. pont, p. 121. 
57 Uo., 8. pont, p. 121. Ezt Batthyány Ádám valóban meg is tette, de ez csupán töredékesen maradt fenn 
másolati könyvében. 
58 Uo., 9. és 10. pont, p. 122. 
59 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/B, pp. 123–127. „Az 
főgenerális Urunk Ő Nagyságának kiadatott articulusinak continentiájára választétele az végbeli kapitá-
nyoknak” 
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és az alább ismertett válasz annak valamelyikéhez passzol, azonban a tagolás szá-
mozási pontatlansága ellenére, ez inkább a fenti instrukcióra adott reflexió.  

A kapitányok felirata igen érdekes látlelet a végek állapotáról, a hódoltsági pe-
remvidék mindennapjairól, s arról, hogy a várkapitányok nem akarták teljesen 
alávetni magukat Batthyány főkapitányi akaratának, féltékenyen őrizvén önállósá-
gukat és a végek korábbi szokásrendjét.  Az első ponthoz – ez a szeptember 6-i inst-
rukció preambuluma – miszerint senki ne csatázzon a törökök ellen, azt fűzték, 
hogy elsősorban az „urak szolgáit”, vagyis a nagybirtokosok magánhadseregének 
katonáit kell ettől megtartóztatni. Ennek valóságtartalmáról számtalan falubeli 
sérelem és Esterházy Miklós nádor többszöri előterjesztése60 is árulkodik; az illegá-
lis csatázásokban és fosztogatásban nemcsak az ún. szabad legények, hanem a fő-
urak vitézei is élen jártak. A kapitányok azt kérték Batthyánytól, adjon nekik hatal-
mat arra, hogy akármikor, akármely és akárhová való vétkest megfoghassanak. A 
kapitányok a parancs 2. pontjához61 a következőket fűzték: vigyáznak arra, hogy 
fegyvereket „be ne adjanak” a törököknek, de tudják, hogy a Zrínyi-urak a saját vég-
házukból, Légrádból, valamint Bánffy gróf62 tiszttartója küldött be fegyvert.63 A 
kapitányok a 3. pontbeli paranccsal – ez még mindig a szeptember 6-i instrukció 
preambuluma –, a latrok megbüntetésével egyetértettek. A 4. pontban azonban a 
kapitányok az ellen protestáltak, hogy a végházak fogyatkozásait kinek-kinek írás-
ban kell beadnia; ugyanis szerintük a generális jól tudja, hogy milyen sok hiányos-
ság (katona-hiány) és pénztelenség, fizetés-nélküliség van a várakban, tehát arra 
kérik őt, hogy törekedjék őfelségénél fizetésük megadására. Továbbá azt is kérték, 
hogy az országgyűlés által elrendelt és a megye által beszolgáltatott vagy beszolgál-
tatandó gabona kiosztásáról is gondoskodjék addig is, amíg a fizetés megérkezik, 
hogy legyen élelmük. A 6. pontban a végbeliek leszögezték, hogy az egerszegi és a 
kiskomáromi kapitányok kivételével – erről a szeptember 6-i instrukcióban nincs 
szó – az elöljárók mindenben a főkapitány parancsának alávetik magukat. A 7. 
pontban a kapitányok szabadságolása, illetve kimenetele tekintetében azonban azt 
kérték az illetékesek, hogy a régi szokás maradjon érvényben, miszerint arra a köz-
tük lakó vicegenerálistól kérnek engedélyt, aki továbbítja azt a főkapitánynak. A 8. 
pontban a kapitányok elismerték, hogy a törökökkel való levelezés a fő- és vicekapi-
tány tiszte, azonban azt kérték Batthyánytól, hogy a falvak dolgában és a rabok sar-
cában „ellent ne tartson”, vagyis hagyja őket továbbra is intézkedni, miként az ko-
rábban is történt. A kapitányok a 9. pontban elismerték a főkapitány jogos paran-
csát, miszerint a végházakból sem lovasok, sem gyalogok az ő híre, azaz tudta nélkül 
el nem mehetnek. Az ún. szabad legények  tekintetében (kivéve a szentgrótiakat) 
                                                           
60 Például Esterházy Miklós 1641. novemberi Opiniója. Erről lásd részletesebben J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, 
Nemzeti identitás és a törökkel megtartandó béke kérdése a 17. század első felében. Esterházy Miklós 1641. 
évi Opiniója, = Identitás és kultúra a török hódoltság korában, szerk. ÁCS Pál, SZÉKELY Júlia, Balassi, Bp., 
2012, 383–397, különösen a 394. oldal.  
61 Ez a fentebbi parancs előszava. 
62 Alsólendvai Bánffy Kristófról lehet szó, aki 1620 és 1625 között viselte a Kanizsával szembeni vég-
vidéki főkapitányi tisztet. 1625-től haláláig, 1644-ig pedig tárnokmester volt. PÁLFFY, Kerületi főkapi-
tányok, i. m.,  280.;  FALLENBÜCHL Zoltán, Magyarország főméltóságai, Bp., 1988, 117.  
63 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/B, p. 123., 2. pont. 
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tett főkapitányi parancsot is helyénvalónak tartják.  Végül pedig az utolsó, 11. pont-
ban méltónak és illendőnek ismerték el a főkapitány és vicéjének megbecsülését, 
megköszönvén neki, hogy mások előrehaladásában is segítségét ajánlotta fel. 

Batthyány I. Ádám a végbeli kapitányok válaszára írásban reagált;64 a kapitány 
tudta nélkül csatázó vagy várból kimenő katonákat és hajdúkat meg kell büntetni, 
kivéve azokat a katonákat, akiket maga a főkapitány küld ki a törökök után nyo-
mozni vagy azok után menni; „az, ki hiteles lészen, és mód nélkül való dolgot nem 
enged cselekedni”, azokat nem szabad elfogni.65 A légrádiak és Bánffy puskabeadási 
ügyét – a kapitányok szerint ez utóbbihoz Bessenyey István kapitánynak66 és egy 
prédikátornak67 is köze van – a király elé fogja terjeszteni, ám a Zrínyi-fivérekről 
nem ejtett szót. Batthyány a fizetések és a gabonasegély dolgában is megígérte köz-
benjárását. A főkapitány a végbeli kapitányok válaszában szereplő egerszegi és 
kiskomári (kiskomáromi) kapitányok kiváltságát, különleges státusát csak az előbbi 
esetben ismerte el, az utóbbinál azt kérte, hogy a király vagy a Haditanács exempus-
levelét adják elő. Batthyány azt a kérést is helyben hagyta, miszerint a kapitányok-
nak kis időre való eltávozására a vicegenerális adhasson engedélyt, az egyszerű 
katonáknak viszont a kapitányuk. A vicekapitány, hadnagyok és vajdák kiengedése, 
illetve szabadságolása ügyében azonban a főkapitány ragaszkodott a saját, illetőleg 
helyettesének megkereséséhez. Batthyány a hódolt falvaknak történő levélírásban 
engedett a korábbi tilalomból, de csak az adózás vagy a szolgálat-tétel ügyében, a 
rabok tekintetében hajthatatlan maradt. Ebben nemcsak főkapitányi authoritása és 
tekintélye játszott nagy szerepet, hanem – miként fentebb említettem – kiterjedt 
rabkereskedelembeli érdeke és az ebben betöltött nélkülözhetetlen, központi sze-
repe is; „De az rabok kihozását az török rabságbúl sem kapitánnak, sem falubeli pol-
gárnak meg nem engedjük, és ha megértjük [ti. megtudjuk], büntetés nélkül nem 
hadjuk, hanem találljon meg az kapitány minket, és mü megírjuk, mit köllessék csele-
kedni, de az kapitány minket az sarcsa felől mindenképpen informálljon, menni és 
micsoda mód lehet szabadulásában, holott penig az polgár az rabot kihozná, verjék 
vissza mind rabostúl, és szorgalmatos gondot viselljenek az kapitányok az illyen dol-
gokra.”68 Batthyány a többi pontot helyben hagyta. 

                                                           
64 Uo., é. n., pp. 126–127. 
65 Uo., 1. pont, p. 126. 
66 Bessenyey István kiskomáromi kapitány volt. 
67 Nem elképzelhetetlen, hogy a Batthyány Ádámnak címzett levelek küldői között 1640-ben felbukkanó 
Laskai Sándor prédikátorról van szó, aki esetleg már 1638-ban is tevékenykedett, segített a török rabok 
kiváltásában, de a főkapitánynak kémkedett, sőt nagyban kereskedett is velük. Fegyvert is küldhetett be 
nekik, jóindulatukat megnyerendő, de pénzért is tehette ugyanezt. Lásd erről részletesen BALÁZS László, 
Laskai Sándor prédikátor levelei 1640-1657, Egyháztörténet 4(1958), 303–340.; J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, 
„Az szegény anyámat immáron teljességessen megemészti az sok siralom.” A török kori Magyarország élete 
egy muszlim rab viszontagságainak tükrében, Keletkutatás, 2002. ősz – 2006. ősz, 102–130, különösen, 
111, 49. j.  
68 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/B, p. 127. 
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BATTHYÁNY I. ÁDÁM SZEMÉLYES HARCA A TÖRÖKÖK ELLEN 

Bár Ádám gróf minden fontosabb eseményről, legyen az akár politikai, akár ka-
tonai, akár gazdasági, pontos feljegyzéseket vezetett, de mivel a Batthyány család 
levéltára igen nagy károkat szenvedett el a második világháború végén és az 1956-
os forradalom leverésekor a Magyar Országos Levéltárat ért bombatámadás és tűz 
következtében,69 nem tudjuk pontosan felmérni, hogy a főúr hány összecsapásban, 
törökellenes portyában vett részt személyesen. Életének 49 évéből 26-ot töltött el a 
dunántúli végeken, de az általa vezetett itineráriumból csupán 10 év maradt fenn 
1643 és 1657 között, az sem teljes.70  

Nem tudjuk, hogy Ádám gróf hány éves korában indult élete első csatájába, min-
denesetre édesapja 15 éves korában meghalt, s ő lévén családjának egyetlen férfi-
tagja, nyilvánvalóan óvták, nem tették ki kockázatos vállalkozásoknak. Azt tudjuk, 
hogy Ádám fiai, az 1637-ben született Kristóf és az 1639-ben világra jött Pál 1657-
ben vettek részt egy nagyobb portyán az apjukkal együtt – tehát 20 és 18 évesen –, 
miután éppen visszatértek tanulmányaik befejezése után; ezen örvendett az úr 
egyik fő szolgája is.71 

A szűkös adatokból – csak néhány évből vannak pontosabb feljegyzések – az ol-
vasható ki, hogy Ádám gróf évente legkevesebb egy-két, de inkább több alkalommal 
is kicsapott a törökökre, hol kisebb, 1500 fő körüli csapattal, de inkább nagyobb 
kontingenssel, akár 3000 vagy még annál is több fővel, miként azt tette 1641-ben 
Igal palánkja ellen72 vagy 1657-ben Zsámbék ellen.73 Az évi többszöri kicsapás meg-
történtét erősíti a jól dokumentálható 1648. esztendő is – lásd ezt az alábbiakban 
részletesen –, amikor a dunántúli főkapitány négyszer indult a törökök ellen. Noha a 
nagyobb portyákat, amelyeken a főkapitány is részt vett, több hónapos előkészítés 
előzte meg, az mégis lehetséges volt, hiszen Batthyánynak erre megvoltak a megfe-
lelő emberei mind a szervezésben, mind pedig a végrehajtásban.  

                                                           
69 Az 1945. évi pusztításról és pusztulásról lásd részletesen BAJZIK Zsolt, A körmendi Batthyány kastély 
műkincseinek és levéltárának sorsa 1945 után = A Batthyányak évszázadai, Tudományos konferencia 
Körmenden, 2005. október 27–29, szerk. NAGY Zoltán, Körmend–Szombathely, 2006, 265–274., továbbá 
jelen kötetben Zimányi Vera és Móricz Péter cikkeit. 
70 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, P 1315/2., itinerárium. A Batthyány I. Ádám vegyes iratai és leveles-
könyve között töredékesen fennmaradt néhány lap áprilistól decemberig, év megjelölés nélkül. Később a 
lap tetejére 1634. éves írtak rá, de elég valószínűnek tűnik, hogy az év 1643. 1644-től 1648-ig folyamato-
san megvannak a feljegyzések (kivéve 1645 decemberét), majd 1651. januártól novemberig, 1652., 
1654. év teljesen, az 1655. év márciustól decemberig. 1657-ből még megtalálhatóak az első hét hónap 
feljegyzései.  
71 Vö. J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, Egy hírhedt lesvető, Kösze Gyurkó és zsámbéki akciója, Hadtörténelmi Közle-
mények, 125(2013), 2. sz., 481–509. 
72 Az igali portyáról lásd részletesen, FENYVESI László, Az igali portya és a körmendi kónyavetye balkáni 
tanulságai = Magyar és török végvárak 1663-1684, szerk. BODÓ Sándor, SZABÓ Jolán, Eger, 1985, 199–
228. 
73 A zsámbéki akcióról lásd részletesen, J. ÚJVÁRY, Egy hírhedt lesvető, i. m. 
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Az alábbiakban azokat a portyákat veszem számba, amelyekről Batthyány Ádám 
töredékesen fennmaradt másolati könyve, illetőleg itineráriuma74 alapján vannak 
értesüléseink. Nyilvánvaló, hogy ez a katonai „itinerárium” meglehetősen hiányos, 
hiszen 1633-ból való az első adatunk – ez talán az az összecsapás lehetett, amellyel 
a fiatal gróf megbotránkoztatta a fehérvári béget –, de a következő feljegyzés hat 
évvel későbbről való. A közte lévő években Batthyány nyilván sokszor csatázott a 
törökökkel, csupán nem maradt fenn azokról adat.  

BATTHYÁNY I. ÁDÁM TÖRÖK-ELLENES PORTYÁINAK LEÍRÁSA  

1. 1633. augusztus 20-án Batthyány I. Ádám Székesfehérvár alá ment 
1155 lovassal és 340 gyaloggal, összesen: 1495 fővel. Az udvari seregből 
145, a körmendiekből 100, a csákányiak és a szentpéteri lovasok közül 
80, Fáncsy Pál és Högyösy vezetése alatt 70, Vadas István, Kun Boldizsár 
és Rajki Imre alatt 50-50, illetőleg 70 lovas, míg Eőrsy Zsigmond vezér-
lete alatt 200 lovas indult. Ezekhez 50 győri és bodahelyi75 lovas csatla-
kozott. A gyalogosok gerincét – 210 főt – a körmendiek alkották. 76 

2. 1639. november 4-én a főúr Rumnál77 átkelve a Rábán, Kanizsa alá 
ment 1340 lovassal és 1147 gyaloggal, összesen: 2487 fővel.78 A lovasok 
közül a legtöbben – 250 fő – az udvari seregből kerültek ki, valamint az 
úr udvari hadnagyai (az udvari zászló alá tartozó „házi uraim”) 
lovasszereikkel voltak jelen: Fáncsy Pál (30 lóval), Gáspár Deák (47 ló-
val), Tevely István (74 lóval) Vadas István (58 lóval), Palásty Péter és 
Hertelendy Ádám (87 lóval), Keczer János (84 lóval). Nádasdy III. Fe-
renc 70 lovast küldött, Szarvaskendi Sibrik Pál akkor még egerszegi ka-
pitány, a Kanizsa ellen vetett végvidéki vicegenerális (1640-től győri vi-
cegenerális79) a végbelieket vezette (200 lovast és 300 gyalogot). A sü-
megiek, keszthelyiek és szentgróti lovasok és gyalogok mellett Zrínyi 
Péter 100 lovasa is részt vett. A gyalogosok derékhadát a körmendiek 
(210 fő), a csákányiak és a szentpéteriek (95 fő), valamint az udvari gya-
logok alkották (77 fő), de Nádasdy is hozott 100 gyalogot. Ennyi kato-
nával nyilván maga Nádasdy is részt vett az akcióban. Azonban Ádám 
gróf megjegyezte, hogy ez a szám akkor volt igaz, amikor Rumnál átlép-
ték a Rábát, de mire Kanizsa alá értek, „megtöbbültek” legalább 2600 

                                                           
74 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/ A. és B., továbbá: P 
1315/2. , Batthyány I. Ádám itineráriuma, 1643–1654, 1657. 
75 Talán Bodéról van szó Veszprém megyében, de valószínűbb, hogy a Pozsony megyei Bodakról, amely 
közel van Győrhöz. FÉNYES, Magyarország, i. m., I. 140. 
76 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/B, p. 159. 
77 Rum: Vas megyei mezőváros a Rába mentén. FÉNYES, Magyarország, i. m., II., 304. 
78 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/B, pp. 160–161. 
79 PÁLFFY, Kerületi, i. m., 278. 
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főre.  A portya során a seregből 4 főnek vették fejét, 2 embert elfogtak,80 
de a törökökben – ahogy Ádám gróf leírta – sok kár esett: 4 eleven törö-
köt és 4 fejet hoztak. Innét az úr saját maga is hozott egy török rabot.81  
Batthyány részletesen összegezte a magyar veszteségeket, amelyeket a 
nyereségből egyenlítettek ki. A Kanizsa alóli portyából november 8-án 
tértek meg.  

3. 1641. január 30-án Batthyány udvari hadnagyaival, így Vadas Istvánnal, 
Keresztúry Györggyel, Palásty Péterrel, Hidasy Andrással, Niczky Boldi-
zsárral, Heölgy Imrével, Keczer Jánossal, a végbeliekkel (egerszegiekkel, 
egerváriakkal, pölöskeiekkel, lentiekkel, kiskomáromiakkal, szalavá-
riakkal, szentgyörgyváriakkal, devecseriekkel, veszprémiekkel), vala-
mint a körmendi, csákányi, szentpéteri és ország gyalogjaival, átkelvén a 
Rábán, a palánkkal kerített Igal82 felé vonultak. E sereghez csatlakoztak 
a pápaiak, sümegiek, keszthelyiek, szigligetiek, valamint Nádasdy sere-
ge, s így együtt, összesen 2987 főt alkotott a portyázó had.83 Február 2-
án elfoglalták Igalt, ahonnét óriási zsákmánnyal, 295 rabbal, 68 levágott 
török és rác fejével, valamint majdnem 2000 juhval, 240 kecskével, 90 
sertéssel, 114 tehénnel, közel 400 tulokkal, borjúval, ökörrel, s több 
mint 50 lóval, valamint török fegyverekkel és egyéb portékával tértek 
meg. Az igali teljes nyereség a kótyavetyék alapján 14.257 forint 37 dé-
nárt tett ki. 84 A portyát egyébként a főkapitány Esterházy Miklós nádor 
személyes utasítására határozta el egyrészt megtorlásként, másrészt el-
rettentetésként a rabló rác félkatonai telepek ellen, amelyeknek Igal volt 
a központja.85 „… az mint Bottjany Uramnak megh hattam vala, hogi az 
annja temetesenek Színe alatt eoszve giüjtesse az hadakat, mingiart 
masnap az Temetes utan mennyen altal az Balaton Jegen es rabolion va-

                                                           
80 A magyar veszteségről két nappal később datálva, november 6-áról is maradt fenn feljegyzés. E sze-
rint: 2 embert megöltek, 2 katona megsebesült – nyilván ezek belehaltak a sérüléseikbe, mert különben 
nem jön ki a 4 fő emberveszteség.  13 lovat lőttek meg, néhány pisztolyt és pallost vesztettek. Minden 
halottért, sebesült katonáért, lóért és fegyverért elégtételt fizettek, összesen 388 magyar forintot – nyil-
vánvalóan a zsákmányból. MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 
1315/4/B, pp. 184–185.    
81 Vö. MOL, Batthyány család levéltára, Török vonatkozású iratok, P 1313/248, No 92. 
82 Igal: Somogy megyei település, rácok lakta, palánkkal kerített török erődítmény volt benne.  Semmi-
lyen török anyaga nem maradt meg. Vö. HEGYI Klára, A török hódoltság várai és várkatonasága I-III, 
História, MTA Történettudományi Intézete , Bp., 2007, II, 422.  
83 MOL, Batthyány család levéltára, Török vonatkozású iratok, P 1313/248, pp. 317–350.; Batthyány I. 
Ádám másolati könyve, P 1315/4/B, pp. 317–324. Vö. VARGA J., Szervitorok, i. m., 105.  
84 A zsákmány és a több helyszínen megtartott kótyavetyék részletes leírása: MOL, Batthyány I. Ádám 
iratai, Batthyány I. Ádám másoltai könyve, P 1315/4/B., pp. 325–350. Az igali portyáról lásd részletesen, 
FENYVESI., Az igali, i. m. 
85 FENYVESI, Az igali, i. m., 201. 
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lami Raczfalukat el magokat S – marhaiokat elhozvan, hogi akar chak az 
Innen – elvitt rabokat azokon valthassuk megh.”86 

4. 1641. szeptember 25-én Batthyány a Rábaközön át Esztergom alá ment 
portyázni 1200 lovassal, s mellette 24 főembere vett részt az akció-
ban:87 Hidasy András, Vadas István, Fáncsy Pál, Niczky Boldizsár, 
Palásty Péter, Gáspár deák, Tevely István, Hertelendy Ádám, Heölgy Im-
re hadnagyai stb. és id. Felsőkáldi Káldy Ferenc dunántúli vicegenerá-
lis.88 A seregben Nádasdy III. Ferenc 210 fős lovasszere is jelen volt. 
Fennmaradt a lovasszerek útvonala és az éjszakai szállások rendje, de a 
zsákmány nagyságáról nem tudunk.  

5. 1644 februárjából is tudunk egy rövid törökellenes portyáról, de csupán 
említés szintjén.89  

A Batthyány 1644 októberében egész hadával táborba szállt, de nem 
a törökök, hanem az erdélyi fejedelem ellen, s Felső-Magyarországra, 
Tapolcsány90 és Nyitra környékén táborozott. Így ebben az időben nem 
portyázhatott a törökök ellen. Batthyány Ádám az év végére hazatérhe-
tett, mert 1645 februárjában már Bécsben tárgyalt Pálffy Pállal, s intézte 
dolgait.91 1645 augusztusában ismét táborba szállt, hadaival: Dévénynél 
átkelt a Dunán, majd Bazinon, Farkashidán, Semptén, Újlakon át Nyitrá-
hoz és Lévához ment. Szendrőn92 és Osgyánban93 is táborozott, majd 
visszafordult, s Lévától Pozsonyon át jött vissza a Rábaközön át a többi 
főúrral együtt. Azonban ez a táborba szállás sem a törökök ellen irá-
nyult.94 

6. 1645. november 10-én Batthyány Ádám, miután már két napja 
Szentgróton múlatta az időt, korán reggel indult katonáival a törökök 
után „Szagorhidához”,95 „de az Szagorhidától el nem jövén az török”, a 
főkapitány „Salonvárra”,96 majd onnét Körmendre vonult vissza.97 

                                                           
86 Esztergom, Prímási Levéltár, Archívum Saeculare, Acta Radicalia, Classis X. Fasc. 1-4. No 196. Missiles. 
Titulus XIV. No 12. Esterházy Miklós levele Lippay György esztergomi érsekhez, Sempte, 1641. február 6.  
Idézi, FENYVESI, Az igali, i. m., 201. 
87 MOL, Batthyány család levéltára, Batthyány I. iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/B. 
pp. 312–314. 
88 Id. Felsőkáldi Káldy Ferenc 1637 és 1651 között viselte a dunántúli vicegenerálisi tisztet. PÁLFFY, 
Kerületi, i. m., 270. 
.89 Vö. VARGA J., Szervitorok, i. m., 102. , MOL, Batthyány család levéltára, P 1315/2. 1644, f. 77. 
90 Nyilván a Nyitra megyei mezővárosról van szó. FÉNYES, Magyarország, i. m. , II., 174.  
91 MOL, Batthyány cslaád levéltára,  P 1315/2., Batthyány I. Ádám fogalmazványai között Batthyány 
Ádám itineráriumának töredéke, 1644-1654. f. 124. v.–126. v.  
92 Borsod megyei vár. 
93 Rimaszombathoz közel, Gömör és Kis-Hont megyei település. FÉNYES, Magyarország, i. m., II., 170. 
94 MOL, Batthyány csaléd levéltára, P 1315/2. cs, Batthyány I. Ádám itineráriuma, f. 129.v. 
95 Alsó- és Felső-Zágorhida, Zala megyében puszta. FÉNYES, Magyarország, i. m., II., 318. 
96 Salomvár, a Szala vize mellett magyar falu Zala megyében. FÉNYES, Magyarország, i. m., II., 6 
97 MOL, a Batthyány család levéltára, P 1315/2., Batthyány I. Ádám itineráriuma, f. 131. 
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7. 1646. január 29-én a főkapitány Németújvárról Körmendre utazott, 
mert a törökök felől kapott híreket; nem hiába vitték neki a hírt, mert 
másnap, 30-án reggel a törökök után eredt egészen „Porszombatig”.98 
Nem tudjuk, hogy összecsapott-e az ellenséggel, mindenesetre a más-
napot szintén Körmenden töltötte, ahol hadnagyaival „napestig vígan is 
voltonk” – írta.99  

8. 1646. február 19-én Batthyány, mielőtt Zrínyi Miklós lakodalmára in-
dult volna, a törökök rablásait akarta megakadályozni, de nem érte utol 
őket, így ez csak egy sikertelen próba lehetett.100  Érdekes, hogy bár az e 
havi itineráriuma is fennmaradt, Ádám gróf erről az összecsapásról 
mégsem tesz említést, csupán arról, hogy „dolgait” látta el, no és igen 
„vígan is laktunk”.101 

9. 1647. szeptember 11–12-én a főkapitány Csákányban és Körmenden 
mustrát tartott a sereg fölött, majd 20-án ismét Körmenden lévén, a vi-
tézeivel „csak csatáról szóltonk”, nyilván előkészítették azt az összecsa-
pást, amelyet másnap vívtak, Batthyány saját szavaival kifejezve: „csatát 
bocsátám”.102  A főkapitány még egy napig Körmenden maradt, s a felté-
telezhetően sikeres összecsapást esti mulatozással ünnepelte meg tiszt-
jeivel együtt.103 Ezzel az összecsapással lehet, hogy éppen a 
szécsiszigetiek megrablását bosszulta meg. Onnét ugyanis 30 lovast, 
hajdút, asszonyt és gyermeket vitt el a török, a vajdának fejét vették, a 
hostáton pedig 63 házat égettek föl.104 

10. 1647. október 12-én a dunántúli főkapitány ismét csatára indult 
Rohoncról. Az első éjszakát Pécelen, a másodikat Szilen töltötte. Onnét 
14-én délután indult tovább, s ment egészen virradatig, míg Makkba105 
ért. Mivel egy portyázó sereg számára csak az éjszakai út volt biztonsá-
gos és sikerrel kecsegtető, hiszen annak legfontosabb feltétele az volt, 
hogy a csapat észrevétlenül közelítse meg az ellenséget, ezért Batthyány 
15-én este indult tovább, s kelt át a Vértesen, s „Számoli”106 táján várták 
a martalékot. Ekkor, 16-án össze is csaptak a székesfehérvári törökök-
kel. Batthyány itineráriumában annyit jegyez meg, hogy „egész éjjel 
mind jöttönk”. A portyázó seregnek, miután csatába bocsátkozott az el-
lenség előcsapataival, tartania kellett attól, hogy a székesfehérvári török 

                                                           
98 Pór-Szombat, falu az Alsó-lendvai uradalomban, Zala megyében. FÉNYES, Magyarország, i. m., II., 252. 
99 MOL, a Batthyány család levéltára, P 1315/2. cs, Batthyány I. Ádám itineráriuma, f. 132. 
100 MOL, Batthyány Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/B, numerus nélkül, 
Batthyány  Ádám fogalmazványa Bessenyey Istvánhoz (?), Németújvár, 1646. február 19. 
101 MOL, a Batthyány család levéltára, P 1315/2. cs, Batthyány I. Ádám itineráriuma, f. 132. v. 
102 Uo., f. 142. 
103 Uo. 
104 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/A, p. 219.  
105 Makk: Komárom megyei puszta. FÉNYES, Magyarország, i. m., II., 61. 
106 Zámoly: magyar falu Fejér megyében, Székesfehérvártól északra kétórányi járásra. Uo., 320.  
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várőrség sajátjai segítségére siet, s hátba támadja őket. Ez nyilván nem 
történt meg, hiszen Batthyány maga 12 rabot hozott.107 Ha nagy lét-
számú ellenséges sereg támadta volna meg őket, akkor nem tudtak vol-
na ekkora zsákmánnyal hazaérkezni. Október 17-én már Récsen108 vol-
tak, majd az estét Csornán töltötték nagy vigadozással.109 

11. 1648. február 11-én Ádám gróf Szentpéterről110 indult Kanizsa felé 
1178 lovassal, 609 gyalogossal, valamint 65 dragonyossal, összesen: 
1852 fővel, akikkel már Zrínyi Miklós katonái is együtt voltak.111 A fő-
kapitány ismét erős sereget vezetett a törökök ellen. A mindenben ala-
pos és precíz Batthyány Ádám ehhez a portyához is pontos tervezetet 
készített, mindent előre kigondolt, s leírt, ám az erről szóló feljegyzések 
nem maradtak fenn teljes egészében. Több részletben maradtak fenn 
egyes egységek éjszakai szállás-beosztásáról azon személyeknek nevei, 
akik az úrral elmentek, s azokról is, akik Újvárott maradtak.112 Azon lo-
vak listája is többször fennmaradt, amelyek „alá és vezetékre valók is”. 
Jelen esetben ezek a következők voltak: Czorbazia, Akmedany, Sahir 
giraj és Budai ló, Dobrisai és Koppani paripa. E 6 lovon kívül másik 12 
lovat is vitt magával szolgái alá, illetőleg kölcsönbe. A gondos gazda a 
Rohoncról Újvárig elvitt lovakat is összeíratta. Az „úr alá való” lovak: 
Budai és Izpahoglan ló, továbbá Fejérvári és Pribék paripa. További 5 
paripát a lovászai alá vitte.113 A főkapitány a kölcsön-lovakat azoknak 
vitette magával, akiknek nem volt saját lovuk, sőt kölcsön fegyverekről 
is gondoskodott.  

A sereg az ún. udvari seregből állt, élén kedves hadnagyaival, Keczer 
Jánossal, Francsics Gáspárral, Fáncsy Pállal, Hertelendy Ádámmal, Káldy 
Péterrel, Sagody Istvánnal, Niczky Boldizsárral, Salamon Ferenccel, 
Tevely Istvánnal és Palonyay Istvánnal, összesen 702 lovassal, továbbá 
295 csákányi, szentpéteri és körmendi gyaloggal. A végbeliek közül 324 
lovast és gyalogost vitt magával. Az akcióban Zrínyi Miklós személyesen 
is részt vett 364 fő saját udvari emberével, továbbá 120 gyalogjával és 
65 „dragonyával” (dragonyosával), összesen 531 fővel.  

Egy-egy ilyen nagy harci megmozduláson pontosan előre ki volt dol-
gozva, hogy mely csapat hol fog megszállni, ki mikor indul tovább, s 
mennyi élelmiszert és abrakot visznek magukkal. A főkapitány teljes fel-
szereléssel és komoly udvari személyzettel vett részt: vele voltak étek-

                                                           
107 Tarkó Ilonától való az adat. Vö., TARKÓ, Rabkereskedelem, i. m., 60–62.  
108 Récse, Pozsony megyei mezőváros. FÉNYES, Magyarország, i. m., II., 283. 
109 MOL, Batthyány család levéltára, Batthyány I. Ádám iratai, P 1315/2. itinerárium, f. 142. v. 
110 Az Őrség tartománybeli Szentpéterről van szó, ma Őriszentpéter. Szentpéterre Batthyány Ádám 
hajdúkat telepített, hogy azok szabad katonaelemekként szolgálják őt.    
111 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/A, p. 118.  
112 Uo., pp. 118–122. 
113 Uo., pp. 118–119.  
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fogói lovastul, szolgástul és a „házi uraimék” is. A sereggel volt – a fel-
jegyzés szerint – 7 trombitás és egy rézdobos is.114 

12. 1648. május elején Batthyány I. Ádám hadnagyainak a következő 
ordinanciát küldte szét: „Isten Ő Szent Fölsége akarattjából úgy 
resolváltuk magunkat,115 hogy megindulljak…”116 Természetesen, a tö-
rök elleni újabb kicsapást már jóval korábban elkezdték megszervezni, 
de az indulás 1648. május 9-én, illetőleg 11-én történt. A főkapitány és 
emberei ismét Kanizsa felé mentek portyára 1251 lovassal és 1381 gya-
logossal (összesen: 2632 fővel), akik között még a környékbeli várakból, 
Keszthelyről (40 lovas és 100 gyalog), Sümegről (30 lovas és 100 gya-
log), „Türjékről”117 (50 gyalog) és Devecserből is jöttek katonák. Érde-
kes, hogy ebben az akcióban a gyalogosok – szokatlan módon – többen 
voltak, mint a lovasok. Természetes, hogy egyes csapatoknak előbb kel-
lett elindulniuk, hogy a kijelölt helyen találkozhassanak a fő erőkkel. Az 
egerszegi 100-100 lovasnak és gyalognak, valamint az egervári 20 lo-
vasnak és 30 gyalognak május 10-én, vasárnap előtt el kellett indulniuk, 
hogy a gyülekezőhelyre, Pózva118 nevű pusztára érjenek. (A főkapitány 
Egerszegről a várvédőknek háromnegyedét, 350 főből 200-at, Egervár-
ról pedig a katonák kétharmadát kivonta.) A következő alakulatoknak 
szombaton este kellett elindulniuk, hogy vasárnap, virradat előtt meg-
érkezzenek Szentmihály-Szigetibe,119 ahol majd a napot eltöltik, s be-
várják Batthyányt: Szalavárról 8 lovas, 50 gyalog; Szentgyörgyvárból 4 
lovas és 30 gyalog; Szentgrótról 26 lovas és 68 gyalog; Kemendről 10 
lovas és 30 gyalog; Kapornakról 25 lovas és 30 gyalog; Pölöskéről 10 lo-
vas és 25 gyalog. Ezeket a főkapitány Eördögh István és Vasticz paran-
csolatára bízta. A lövői és magyarosdi 10-10 gyalogot Kerpacsics Ist-
vánnak kellett magához hívnia, hogy együtt menjenek az úrhoz. (Bat-
thyány Szentgyörgyvárból, Szentgrótról, Kemendről és Kapornakról 
szinte a teljes őrséget, a többiből a katonák felét vagy valamivel több, 
mint a felét kirendelte.)  Mivel a főkapitány észak-nyugat felől készült 
megközelíteni Kanizsát, ezért az oszmán fővárat közvetlenül karéjozó 
várbelieket nem hívta; nyilván jobbnak látta, ha a lentiek, a 
szécsiszigetiek, a lindvaiak, a kányaváriak, a tótfalusiak és közvetlenül a 
Kanizsa „szájában” lévő kiskomáromiak a helyükön maradnak. Az ud-
vari seregnek (200 lovassal), a körmendieknek (100 lovassal és 200 

                                                           
114 Uo., pp. 118–123.  
115 Elhatároztuk magunkat. 
116 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/A/p. 130. A portya és a 
sereg teljes leírása, pp. 123–138. 
117 Türgye vagy Türje. A Zala megyei Szentgyörgyvár mellett fekvő egykori prépostság megerősített 
helye. FÉNYES, Magyarország, i. m., II., 226. 
118 Pózva: község Zala megyében, negyedórányi járásra Egerszegtől. FÉNYES, Magyarország i. m. II., 260. 
119 Máskor Puszta-Szent-Mihálynak említette Batthyány a helységet. Több Szent-Mihály nevű település 
van Vas megyében. FÉNYES, Magyarország i. m. II., 112. 
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gyaloggal), a csákányi és szentpéteri gyalogosoknak (150 fővel), vala-
mint 80 lovasnak, továbbá 100 ország gyalogjának és 30 lovasnak, va-
lamint az udvari hadnagyoknak120 lovasaikkal és a vajdáknak szomba-
ton este felé kellett a szecsődi mezőn lenniük.121 A főkapitány előírása 
szerint mindenkinek három napra való élelmiszert és abrakot kellett 
magával hoznia. Batthyány nemcsak a fent említett, szokásos kedves 
udvari hadnagyaival és „házi uraimmal” kelt útra, hanem kedvenc lovait 
is magával vitte, ahogyan leírásában – szokása szerint – azt is megörökí-
tette: „az kanisai útra ki lovakot, paripákat magammal elviszek, és micso-
da féle szerszám is leszen rajtok katona módra, [s] az, kiket mások alá is 
adtam akkor kölcsön. Magam alá, vezetékre is: 1. Csorbazia ló, hegyestőr 
és pár pisztoly; 2. Akmedám ló, hegyestőr és pár pisztoly; 3. Podolyai pari-
pa, pallos, pulhák 1, pisztol is 1; 4. jancsár ló, pallos, pár pisztol is; 5. Budai 
ló hegyestőr, pulhák 1, pisztol is 1; 6. Furkó paripa, pallos, pisztol is.”122 
Ebben az akcióban a 7 trombitás és egy dobos mellett 2 sípos is részt 
vett. 

A lista végén a főkapitány ekként összegezte az akciót: május 10-én, 
vasárnap, a Zalán 853 gyalog és 1047 lovas123 kelt át. Puszta- Szentmi-
hálynál124 várakozott rájuk 243 fő végbeli gyalog, továbbá a sümegi, 
keszthelyi, türjei és devecseri gyalogok, 285-en. A végbeli lovasokkal (98 
fő) és a sümegi, keszthelyi és devecseri lovasokkal (106 fő) együtt a tel-
jes sereg – mint azt fentebb már említettük – 2632 főt tett ki. „Anno 
1648. die 11. Maii csak fordultunk, s úgy jöttünk hazafelé, mint oda men-
tünk, igen kicsin volt az ott abban a’ dologban akkor oszt.”125 Nyilván 
nem sikerült sem nagyobb török egységet kicsalni a megmozdulással, 
sem igazi lesvetést végrehajtani. 

13. Az 1648. június 30-án kelt feljegyzése szerint a főkapitány újólag levele-
ket íratott főembereinek, hadnagyainak és vajdáinak (összesen: 855 lo-
vas),126 hogy július 6-án, hétfőn délután egy részük a Zala megyei 

                                                           
120 Káldy Péter 26 lóval, Sagody István 48 lóval, Palotay Péter 14 lóval, Salamon Ferenc 26 lóval, Fáncsy 
Pál 65 lóval, Niczky Boldizsár 50 lóval, Tevely István 48 lóval, Palonyay István 40 lóval, illetve lovassal 
vett részt.  
121  Ezen portya leírása Batthyány Ádám másolati könyvének másik kötetében található. MOL, Batthyá-
ny I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/A, pp. 123–130. 
122  MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/B, pp. 123–137. 
123 Egerszegről és Egervárról: 124 lovas; Sagody István, Salamon Ferenc, Káldy Péter és Palásty Péter 
vezetésével 113 lovas; Keczer János 153 lovassal; Batthyány Ádám udvari lovasaival, 222 fővel; 
Francsics Gáspár vezette 200 lovas; Fáncsy Pál és Niczky Boldizsár 142 lovassal, Tevely István és 
Palonyay István 94 lovassal.    
124  Vas megyei horvát-német falu Körmend közelében. FÉNYES, Magyarország i. m., II., 112. 
125 Sajnos itt megszakad a szöveg.  
126 Fáncsy Pál 70 lovassal, Tevely István 70 lovassal, Palonyay István 50 lovassal, Niczky Boldizsár 70 
lovassal, Hertelendy Ádám 50 lovassal, Sagody István 30 lovassal, Salamon Ferenc 30 lovassal, Palásty 
Péter 25 lovassal,  Káldy Péter 30 lovassal, Francsics Gáspár 150 lovassal, Keczer János 80 lovassal, az 
újvári sereg 200 lovassal (összesen: 855 fő) jöjjenek – szól az utasítás.  
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Szentgrótnál legyen, más részük Rumnál, míg ő Dobronyból127 megy a 
sereghez, hogy napnyugta után „onnét oda mehessünk, ahová aka-
runk”,128 s elrendelte, hogy mind a lovasság, mind a gyalogság129 (430 
fő) 4–5 napra való élést hozzon magával.130 A főkapitány a végbeli lova-
sok és gyalogok közül az egerszegieket (120 lovast, 100 gyalogot), az 
egerváriakat (20 lovast, 30 gyalogot), a szalaváriakat (8 lovast és 60 
gyalogot), a szentgyörgyváriakat (4 lovast és 50 gyalogot), a 
szentgrótiakat (40 lovast és 50 gyalogot), a kemendieket (6 lovast és 25 
gyalogot), a kapornakiakat (20 lovast, 25 gyalogot), a pölöskeieket (20 
lovast, 25 gyalogot), a bérieket (10 gyalogot), a lövőieket (6 lovast, 10 
gyalogot), a magyarosdiakat (10 gyalogot) és a kiskomáromiakat (40 
lovast és 150 gyalogot) – összesen 284 végvári lovast és 545 végvári 
gyalogot – nagyrészt a dobronyi pusztára, kisebb részben Egerszegre 
rendelte, hogy együtt mehessenek az ellenségre. A Zala menti végvári-
aknak, akiknek Szentgrótra kellett menniük, a főkapitány azt is meg-
hagyta, hogy „oly helyen is menjenek el, hogy lator polgár és kém ember 
ne lássa őköt meg.”131  Az előző portyához hasonlóan, de nem teljesen 
ugyanazok végváriaknak – kivéve a lenti, szécsiszigeti, lindvai és kánya-
vári katonákat – kellett részt venniük az akcióban.  A májusi megmozdu-
láshoz hasonlóan íratott a keszthelyi, a „somogyi” [!]132, a türjei és a 
veszprémi várba is. Batthyány íratott a Gyöngyös mellett lakó „házi ura-
imnak” is,133 akik általában 3-5 lóval szolgálták. Ők összesen 172-en vol-
tak. Batthyány más rendbéli lovas szolgáit is hívta, 51 főt, továbbá a 
Lápinc mellett lakóknak is üzent, akik 52 lovast tettek ki.134 Többeket 
azonban otthonra rendelt védelem céljából. Amikor Csákányba mentek 
szekerekért, híreket is kaptak, hogy a törökök rabolni készülnek. A se-
reghez tartozott még 16 étekfogó 30 lóval, továbbá a trombitások, sípo-
sok és egy dobos 13 lóval. Egyes „házi uraim” Csákányba mentek (46 ló-
val), továbbá a főkapitányt kísérő szekereken ült két deák, szakács és 
inasa, tálhordó, pohárnok, valamint egyéb legények, összesen: 11 fő. 
Még más szekér is kísérte a menetet, amelyen egy ferences barát, deá-

                                                           
127 Zalaegerszegtől nem messze lévő település. FÉNYES, Magyarország i. m., I.,  271.  
128 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/A, p. 138. 
129 Körmendi gyalogság 200 fővel, csákányi gyalogság 150 fővel, Tegyey Mózes gyalogjai (60 fő), Király 
Tamás gyalogjai (60 fő), Tankó János gyalogjai (60 fő), ország gyalogjai (100 fő). Ez utóbbiak Körmendre 
menjenek be Francsicshoz – hangzik az utasítás. 
130 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/A, p. 139.  
131 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/A, p. 140. 
132 Feltehetőleg: a sümegi várról van szó. 
133 Balogh András (5 lóval), Pethő Miklós (4 lóval), Polyáni Lajos (4 lóval), Pataki Ádám (4 lóval), Kun 
István (3 lóval), Szecsődi Ádám (2 lóval), Pataki Gergely (2 lóval), Jeremiás Deák (2 lóval), Gondor 
György (4 lóval), Káldy Miklós (3 lóval), Tulok Gábor (3 lóval), Tereszjén Ádám (3 lóval), Póka György (3 
lóval), Rajki István (4 lóval), Rajki László (2 lóval), Sicz Ferenc (3 lóval), Börsönyi Tamás (4 lóval) stb. 
Összesen: 172 lovas. Uo., pp. 141–144. 
134 Az összeírás szerint 52 lovas, de saját számításom szerint: 49 fő. Uo., p. 145. 
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kok, talán kis fegyverhordozók ültek, továbbá két „konyhakocsi” kísérte 
a menetet.  Batthyány I. Ádám a kedvenc lovait és kölcsönlovakat is ho-
zott Csákányba, majd onnét a törökök elleni útra. A sereg – nem számít-
va a keszthelyi, veszprémi, türjei, sümegi segéderőket, mert azok szá-
mát nem írták meg, valamint a szekereken ülő kiszolgáló személyzetet – 
1503 lovast és 974 gyalogot számlált, tehát a főkapitány ismételten jó-
val több, mint 2500 fővel vonult az ellenség ellen. Ehhez tegyük még 
hozzá a következőket: Batthyány íratott még Nádasdy III. Ferenc kapi-
tányának, Rátky Györgynek, valamint a győri generálisnak, s a tervet tu-
datta a Vas vármegyei alispánnal és a Sopron vármegyeiekkel is. Sajnos 
e hosszas és gondos előkészület végeredményről nem maradt fenn fel-
jegyzés.  

14. 1648. november 22-én Batthyány szétosztotta katonái között egyrészt a 
posztót, másrészt kiadta az utasítást, hogy ki mely falukra szállhat ab-
ban az esetben, ha Simontornya avagy Esztergom felé mennek.135 Az 
előbbi esetben 2430 katonával számolt. Ez a portya azonban a kijelölt 
időben nem következett be, mert  „…a’ sok árvizek, sem penig az utak 
rossz volta nem engedé, hanem most az mint időnek mivoltát látjuk lenni, 
lészen alkolmatosságunk reá, s ebbéli szándékunkot Isten kegyelmességé-
ből véghez vihetjük.”136 Az akció 1648. december legvégén kezdődött, de 
még 1649. január 2-án is tartott. 1246 lovassal indultak útnak. Véged-
nél137 történt meg az összecsapás – „lőn valami lármánk” –, ahonnét Ali-
bánfa138 felé, majd Pölöskéig139 és Balásig,140 mintegy 40 km-en át haj-
tották a Kanizsa felé menekülő törököket, akiket azonban nem értek 
utol. Ebben az akcióban a következő alakulatok vettek részt: 1. sereg 
Sagody István és Palásty Péter vezetésével, 2. Keczer János a 
csákányiakkal és a szentpéteriekkel, 3. Batthyány a maga seregével, 100 
lovassal, 4. „Az gróff serege az maga Cornétájával”,141 (a gróf titulus alatt 
a későbbi veje, Esterházy László értendő, aki maga is részt vett), 5. Hor-
váth András az udvari sereg élén, 6. Hertelendy Ádám serege, 7. Káldy 
Péter és Salamon Ferenc serege, 8. Francsics Gáspár a körmendi sereg-
gel, 9. a körmendi, csákányi s az ország gyalogjai 8 zászlóval, 10. az 
egerszegi gyalog és lovas sereg, amely Alibánfánál csatlakozott.142 Mivel 
a törököket nem érték utol, az egerszegieket Pölöskénél hazabocsátot-
ták, a többiek pedig Szentgrótra mentek, majd onnét ki-ki a maga szállá-
sára.  

                                                           
135 Uo., pp. 153–164. 
136 Uo., pp. 155–156.  
137 Véged: Zala megyei falu Sümeghez közel. FÉNYES, Magyarország, i. m. II., 286. 
138 A Zala folyó mentén falu Egerszegtől egy órányi járásra.  Uo. I., 20. 
139 Zala megyei végvár Egerszeg mellett.  
140 Szentbalázs: falu Zala megyében. FÉNYES, Magyarország, i. m. II., 93. 
141 Kornyéta: lovassági zászló. 
142 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/B., pp., 153–164. 
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15. 1649 augusztusában a főkapitány Segesd143 alá készült. Batthyány a kö-
vetkező levelet írta hadnagyainak: „Akaránk Kegyelmedet ez levelünk ál-
tal requirálnunk. Érkezének nemű nemű [!]144 bizonyos híreink, s 
egyébaránt is mind szándékunk, s mind dolgaink végett utunk vagyon 
előttünk, mellyet el nem múlathatunk. Annak okáért vevén Kegyelmed ez 
levelünköt, hagyja meg mindjárást alatt lévő katonáinknak, hogy készen 
és helyben legyenek…”145 – a többit szóban akarja közölni a kapitányai-
val. A tervezet szerint szeptember 16-án Rohoncról indulnak Rumba, a 
második napon Dobronyba érnek, a harmadik napon Szentmár-
tonba,146 majd Nemesdióba,147 végül a sereg az ötödik napon Segesd alá 
érkezik, ahonnét Kiskomáromba vonulnak vissza. A „dandárban” 1410 
lovas 19 zászló alatt, 1255 gyalog 21 zászló alatt, összesen: 2665 vitéz 
vett részt az akcióban. Batthyány magával vitte kedves hadnagyait azok 
lovasaival, így Fáncsy Pált, Niczky Boldizsárt, Tevely Istvánt, Palonyay 
Istvánt, Hertelendy Ádámot, Sagody Istvánt, Salamon Ferencet, Palásty 
Pétert, Káldy Pétert, a „continuus udvar népét”, a „házi uraimékat”, a 
végbeliek egy részét, Nádasdy III. Ferenc katonáit és a szokott kíséretet.  
A segesdi zsákmány viszonylag szerény volt: 243 tehén, 16 bivaly, 111 
juh, 9 kecske, 9 ló (abból kettő sebesült) és egy török lovas.148  

16. 1649 szeptemberében a főkapitány alighogy hazatért Segesdről, már 
ismét készült Buda vagy Esztergom alá, ahová Nádasdyt is hívta. Azon-
ban – ahogy maga írta – „parancsolat ért onnét feljül, és kételen el kellett 
múlatnom”, vagyis el kellett halasztania a portyát.149 Azonban nem so-
káig tartotta meg a tiltó parancsolatot. Október 11-én összeíratta a Rá-
baközi falvakat – hogy melyek vannak egymáshoz közel – a célból, hogy 
a portyázó sereg egységeit hová ossza szét éjszakázni, majd október 14-
én már a tervet is papírra vetette. Leveleket íratott a kapitányoknak, 
hadnagyoknak, a „házi uraim”-éknak: október 19-én, kedden „Isten 
akarattjából és segedelméből Rohonczról meg kölletnék indulni, die 19 
hálni az Rába mellett.”150 A körmendi és csákányi lovasoknak, 
Hertelendynek, Sagodynak, Káldynak, Palástynak és Salamonnak 
ugyanakkor kell indulniuk, mint az úrnak, s ugyanúgy a Rába mellé kell 

                                                           
143 Segesd: a Somogy megyei palánk a XVI. században a szigetvári szandzsákhoz tartozott, 1566–1686 
között volt török kézen. 1600 után átkerült a kanizsai vilajetbe. A XVII. század első felében (az 1630-as 
években) kb. 440 oszmán katona állomásozott benne. HEGYI, A török hódoltság várai, i. m., III, 1595–
1600. 
144 Értsd: némi-nemű 
145 A sereg leírása, MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/B., pp. 
164–187, 165.  
146 Somogy megyei helység. FÉNYES, Magyarország i. m., II., 108. 
147 Azonosítatlan helység Somogy megyében. 
148 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/B., pp. 165–184. 
149 Uo., p. 187. 
150 A menetrend leírása: MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 
1315/4/B., pp. 188–200. 
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érniük. Fáncsy és Niczky lovasai, valamint Sárkány, Ányos és a végbeliek 
a Kemenesalja szélénél kell, hogy éjszakázzanak, hogy másnap Batthyá-
nyval együtt mehessenek be a Rábaközbe. A főkapitány a veszprémi, 
pápai, devecseri és győri vitézeket is hívta, de ekkor még nem tudta 
pontosan, hogy hol lesz a helyük. A terv szerint a seregnek a második 
nap kell a Rábán átkelni, hogy a Rábaközben már együtt legyenek. A fő-
kapitány szerint a harmadik napon a Rábaközből virradatra kell Vas-
dinnyébe151 érni. A negyedik napon nappal megbújnának, este pedig 
megindulnának a Vértesen át a Veszprém megyei Bozsókhoz, azután az 
ötödik napon, október 23-án, szombaton „kölletnyék lenni az derék pró-
bánál, ha Isten mi jó áldássát és szerencsét adna hozzája”. Batthyány 
hadnagyai, az udvari sereg és a környékbeli végbeliek – ezek 325 lovast 
számláltak –, valamint a győriek, veszprémiek, pápaiak és a devecseriek 
és egyéb alakulatok vettek részt az akcióban. A 19 étekfogó udvari em-
ber 40 lovassal, a zenészek (10 trombitás, egy dobos és 2 sípos) 17 lóval 
vonultak ki. A teljes létszámról nincsenek pontos feljegyzések és sajnos 
a végeredményről sem tudunk.   

Batthyány igen gyakran intézett kicsapást a török ellen, főleg 1647–
1649 között. Nyilván ennek egyik oka az volt, hogy az ellenség is ezek-
ben az években igen nagy pusztítást végzett a Kanizsa ellen vetett vég-
házakban, nem beszélve a falvak további hódoltatásáról; ebben a három 
évben Kiskomárom, Szalavár, Alsó-Lindva, Szécsisziget, Lenti, 
Gyentgyörgyvár stb. váraiból 414 embert vágtak le vagy hurcoltak el – 
egy másik összesítés szerint ez a szám csupán 1648–1649-re vonatko-
zik –, továbbá 150 marhát hajtottak el, 63 házat égettek föl, valamint 
kétszer rontották el a hídvégi kompot.152  

17. 1650 augusztusában a főkapitány ismét nagyobb sereggel tervezett in-
dulni a törökök ellen. Az iratok között fennmaradt a csapatok azon ösz-
szeírása (sajnos nem mindegyik), miszeint kinek hol kell megszállnia: 
Hídvégen, Hidashollóson, Molnaszecsődön stb.153 A hadnagyok között 
szerepeltek a szokásos kedves tisztjei: Fáncsy Pál, Niczky Boldizsár, 
Tevely István, Palonyay István, Salamon Ferenc, a „házi uraimék”,154 a 

                                                           
151 Azonosítatlan hely, feltehetőleg Győr megyében. 
152 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/A, pp. 218–230.  
Egy másik összesítés szerint 1647–1648 között 106 végbelit és őrségi hódolt polgárt vágtak le vagy 
vittek el, továbbá 27 lovat hajtottak el. 1648–1649 között csupán a végbeliek közül 415 főt öltek meg 
vagy hurcoltak el. Tehát ha a kétféle adatot összesítjük, akkor 521 fős veszteségről van szó.  A dunántúli 
korábbi kártételekről lásd részletesen ILLIK Péter, Török dúlás a Dunántúlon, Török kártételek a nyugat-
dunántúli hódoltsági peremvidéken a 17. század első felében, Bp., [2010]. Illik azt írja, hogy Kiskomáromról 
nincs kártételi lista 1646–1651 között. (167–169.)  Az általam idézett listán azonban szerepelnek ezek a 
károk.   
153 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/A,  pp. 327–331. 
154 Horváth János, Szili István, Sankó Miklós, Káldy Miklós, Szilágyi Miklós, Nagy Mátyás, Vincze Ádám, 
Kapronczai Márton  
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„continuus udvar népe”155 stb. Maga a főkapitány 6 vezeték lovával és 5 
lovászával, valamint trombitásaival és a szokásos kíséretével indult 
meg.  

18. 1651. március 14-éről is maradt fenn egy összeírás azon csapatokról, 
akikkel Batthyány Ádám Kányavár és „Becseke”,156 majd onnét Kanizsa 
felé indult. A következő kontingensek vettek részt a portyában: az udva-
ri sereg (229 lovassal), a körmendi sereg (100 lovassal), a csákányi és 
szentpéteri lovasok (80 fővel), Fáncsy Pál (70 lovassal), Tevely István 
(56 lovassal), Niczky Boldizsár (95 lovassal), Ságody István és Kotay Já-
nos (65 lovassal), Palásty Péter és Hertelendy Ádám (65 lovassal), ösz-
szesen 760 lovas, továbbá 337 gyalog – akik mellett ún, „szabad legé-
nyek” is jelen voltak. A végbeli lovasok 213, a gyalogok 419 főt számlál-
tak. Így a Kanizsa ellen portyázó sereg összlétszáma: 1729 fő volt, nem 
számítva a szabad legényeket és a 25 fős martalékot.157  

19. 1651 tavaszán Batthyány Ádám a következő híreket kapta, amelyet ka-
pitányainak és hadnagyainak ekképpen adott tovább: „Az Dunántúl, va-
lami Iszaszegh158 nevő helyet meg akarván az pogányság csinálni, hogy 
annyival inkább országunkban belljebb bocsátkozzék, a’ melly felől Ő Föl-
sége parancsolatot adott az napokban, hogy Forgách Ádám159 urammal 
egyet értvén, meg ne engednők, […], mellyre nézve nekünk is föl kelletik 
készülnünk és succurálnunk.160 S Kegyelmed mindjárt alatta valókkal jó 
módjával fölkészülvén szálljon […], hogy mind kiszállván hadnagink [!] 
megindulhassunk, és oda mehessünk, az hová a szükség kívánja.”161 A fő-
kapitány nem sokat várt, május 24-ére összehívatta embereit, s összeír-
ta, hogy kinek hová kell szállnia.162 Nyilván az akció egy kis erőfitogtatás 
volt a törökök felé. 

20. 1651 augusztusában a főkapitány Zrínyi Miklóssal és Hans Christoph 
Pucheimmel együtt ment az ellenség ellen.163 Batthyány kiadta embere-
inek az ordinanciát, hogy mikor és hová gyűljenek össze teljes készület-
tel. Szentgrótról indultak augusztus 28-án, majd Szabárra164 mentek éj-
szakázni. Elől járóban volt Zrínyi Miklós hada, azután a végbeliek és a 

                                                           
155 Sennyei Albert, Beniczky Tamás, Kemecsei László, […],  Francsics Mihály, Kisfaludy Ferenc stb.  
156 Máshol Batthyány Becsehelyet ír. Becsehely, Zala megyében lévő falu, közel Kanizsához. FÉNYES, 
Magyarország, i. m. I., 105. 
157 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/A, pp. 334–337.  
158 Talán Isaszeg? 
159 Forgách Ádám a dunáninneni kerületi és érsekújvári végvidéki főkapitányi posztot 1644 és 1663 
között töltötte be.  PÁLFFY, Kerületi,  i. m., 271.  
160 segítenünk 
161 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/A, pp. 330–331. Bat-
thyány I. Ádám fogalmazványa kapitányaihoz és hadnagyaihoz, Németújvár, 1651. május 16.  
162 Uo., pp. 331–333. 
163 Uo., pp. 337–356. 
164 Szabár: Zala megyei falu, nem messze Kanizsától. FÉNYES, Magyarország, i. m., II., 50.  
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veszprémi püspök, utánuk a német lovasok és gyalogok (2000 fő) 
ágyúkkal és szekerekkel, majd maga Batthyány Ádám következett Es-
terházy Lászlóval és hadával. Köztük volt Nádasdy 150 lovasa is. A sereg 
összlétszámát sajnos nem lehet egyértelműen megállapítani, mert Bat-
thyány egyes alakulatokat többször is összeírta; annyit biztosan lehet 
tudni, hogy 3440 lovas mellett több mint 2000 gyalog volt, valamint a 
németek is 2000 lovast és gyalogot számláltak. Tehát a sereg óriási lét-
számmal indult el célja felé. Augusztus 29-én délután Kiskomáromból 
jöttek ki, s virradatra értek Segesd alá. Augusztus 31-én fölégették a 
segesdi hóstátot, mire a törökök – megijedvén a hatalmas seregtől – 
még a vár zsindelyét is leverték. Zrínyi seregével „a szigeti útra vigyá-
zott”, vagyis Szigetvár felől fedezte a többieket, a németek az ágyúkkal a 
vár alatt voltak, Batthyány Ádám és Esterházy László pedig a kanizsaia-
kat „vigyázták”. A gyors és sikeres fegyvertét után, „a’ mint jöttünk, úgy is 
mentünk vissza megint Komárban, volt kis lármánk azon török miatt.” – 
jegyezte fel a főkapitány. Szeptember 2-án indultak tovább Kiskomá-
romból Puszta-Csányhoz,165 majd Szentgrótra, ahonnét Zrínyi hada és a 
végbeliek szétoszlottak. A német had egy része Győrbe, másik része 
Lentibe ment. Pucheim és Esterházy László viszont Batthyányval 
Rohoncra ment egy kis mulatozásra. 

21. 1652 januárjában Batthyány a vejével, Esterházy Lászlóval Fehérvár fe-
lé indult egy kis „próbára” 1047 lovassal (ebből László grófnak 97 lova-
sa volt).166 A főkapitány az ordinanciában kiadta, hogy ki mikor és le-
gyen: a csapatok január 25-én induljanak, majd Somló-Vásárhely167 és 
Pápa táján legyenek. A sereggel – Batthyány szokása szerint – hintó, 
konyha kocsi, társzekér, vivő- és vezeték lovak, vagyis a szokásos felsze-
relés ment. A főkapitány itineráriumában a következőt jegyezte föl: „24. 
die, Rohonczról csatára indoltom, Sarvarra mentönk Nadasdi Uramhoz. 
25. die, Sarvarról délután mentök [!] Kamondra.168 26. die, Kamondról 
Nagy Szeőleősre,169onnét az Baltoniban170 szálltonk, onnét Devecserben. 
27. die, Devecserből estvére Pápára mentönk, osztan egyött heában 
csak.”171 E szerint nem sikerült csatára kényszeríteniük az ellenséget. 

22. 1654 októberében a főkapitány ismételten nagy sereggel indult Fehér-
vár ellen: saját katonáin túl a veszprémiekkel, devecseriekkel, keszthe-
lyiekkel, győriekkel, pápaiakkal (Esterházy Pál vezetése alatt), néme-

                                                           
165 Csány falu és puszta Zala megyében. FÉNYES, Magyarország, i. m., I.  199. 
166  MOL, Battyhány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/A, pp. 368–369. 
167 Veszprém megyei mezőváros, közel Devecserhez. FÉNYES, Magyarország, i. m., II., 278. 
168 Kamond: magyar falu a Marcal mellett Veszprém megyében. Uo. I., 171.  
169 Szőlős, Zala és Veszprém megye szélén magyar falu. Uo. II., 155. 
170 Azonosítatlan helység. 
171  MOL, Batthyány család levéltára, Batthyány I. Ádám iratai, P 1315/2, itinerárium, f. 160. 
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tekkel és a vázsonyiakkal.172 A sereg létszáma túllépte a 2200 lovast,173 
a kótyavetye adatai szerint: 2578 fő volt.174 Batthyány, itineráriuma 
alapján, október 19-én indult el Rohoncról „csatára”, az első éjjel 
Pécölön175 hált, majd Somló-Vásárhelyen, azután pedig Veszprémben 
abrakoltattak., s innét indultak tovább. 26-ára ért vissza Rohoncra.176 Az 
egyhetes portya zsákmánya igen jónak mondható: 36 török rabot – köz-
tük sok ifjú legény volt, de akadt 2 aga, egy odabasa és néhány szpáhi is 
–, továbbá 60 lovat és sok egyéb portékát, fegyvert is hoztak. A kótyave-
tyén 6325 forint 16 dénár jött be. Ebből az elszenvedett károkért, sebe-
sülésekért és a szegény rabokért kifizettek 448 forint 70 dénárt. Szét-
osztásra maradt 5876 forint 46 dénár. Egy szablyára, azaz főre 2,27 fo-
rint nyereség jutott, ám csak 2 forintot számoltak, így fönnmaradt 720 
forint 46 dénár.177 Batthyány azonban itt kapott szélütést,178 amelyből 
felgyógyult, s ismét lóra tudott kapni.  

23. Batthyány I. Ádám 1656. szeptember 28-án újra parancsot adott ki, 
„Buda felé igyekezvén csatára”.179  Október 8-án Rohoncról indult el. Ve-
le volt Zrínyi Miklós 1200 lovasával, a főkapitány udvari serege (235 lo-
vassal) és hadnagyai, Nádasdy III. Ferenc udvarnépe (148 lovassal) Es-
terházy Pál szolgái 77 lovassal, a tataiak 25 lovassal, a győriek és a 
veszprémiek. Így a létszám összesen: 3006 lovast tett ki. A martalék 257 
lovasból állt, élükön Ságody István 26 lovassal, a körmendiek és csáká-
nyiak 46 lovassal, Káldy hada, Fáncsy Pál, Palonyay István, Tevely Ist-
ván, Niczky János, a hírhedten sok rabot szedő Kisfaludy Balázs és még 
mások szerük egy részével. Ezek Batthyány legkiválóbb hadnagyai vol-
tak. Ez a vállalkozás azonban nem túl nagy nyereséggel végződött: 
mindössze 6 rabot ejtettek és a kótyavetyén 684 forint 70 dénár jött 
be.180  

24. 1657 januárjában a főkapitány így írt: „Akarván egy fordulást avagy pró-
bát tenni Kaposvár felé, ahhoz készültünk…”181 Batthyány „continuus 
udvari népe”, a „házi uraim”, valamint hadnagyai mellett a körmendiek, 
csákányiak, szentpéteriek, a végházbeliek (410 lovas és 445 gyalog), to-
vábbá Nádasdy katonái együttesen több mint 3000 főt számláltak.  A 
Balatontól több mint 100 km-re fekvő Dombóig jutottak, bár Batthyány 

                                                           
172  MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/A, pp. 388–421. 
173 Uo., p. 402. 
174 Uo., p. 404. 
175 Pécöl: magyar falu Vas megyében a Gyöngyös mellett.  FÉNYES, Magyarország II., i. m.,  214. 
176 MOL, a Batthyány család levéltára, Batthány I. Ádám iratai, P 1315/2, itinerárium, f. 172. v.  
177 Uo. pp. 404., 413. 
178 KOLTAI A., Batthyány, i. m.,  630.  
179 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/A, pp. 422–435.  
180 Az összegzést én végeztem el a tételek alapján. 
181 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/A, pp. 435–453.  
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és Nádasdy csak Keszthelyig mentek együtt a sereggel. E portya a szó 
valódi értelmében zsákmányszerzés céljából indult.  

A hosszú békeidőben ugyanis mind a törökök, mind a magyarok egy-
egy hadat vagy bosszú vagy megfélemlítés vagy zsákmányszerzés céljá-
ból indítottak, hiszen mindkét fél saját alattvalóin túl a másikéból is pró-
bált megélni, hasznot húzni. Jelen esetben ez kitűnően sikerült, ugyanis 
óriási zsákmányra tettek szert: 180 rabot és 4014 marhát (360 ökröt és 
702 tinót és tehenet, 72 vemhes lovat és 2880 db juhot) hajtottak el, 
amiből egyharmad a két főurat illette meg, a többi a sereg katonáinak ju-
tott.182 Ez volt a főkapitányi harmad-rész. Ortelius szerint a portya a kö-
vetkező módon zárult: „150 rácot […]rabul ejtettek, több mint 100 főt le-
kaszaboltak, 7 falut fölgyújtottak, és majdnem 400 tehenet elhajtottak, 
miközben az övéik közül nem több mint négy személy veszett el.”183  

25. 1657. április 27. és május 3-a között Batthyány szintén úton volt, még-
hozzá fiaival együtt: részt vett egy Kösze Gyurkó nevű, a zsámbéki törö-
köktől az övéihez, a tataiakhoz visszaszökött „pribék legény” által kiter-
velt akcióban. Kösze egy, a törökökhöz átszökött, majd visszatért és 
mind a győri főkapitánytól, mind a dunántúli főkapitánytól kegyelemle-
velet kapott fiatal nemes ember volt, aki ezután Batthyány continuus 
udvari népe között szolgált több lóval.184  

A sereg Nádasdy III. Ferenc katonáival és a győriekkel együtt össze-
sen 2476 főt számlált. A vitézek mintegy 40 %-a Batthyány magánhad-
seregébe vagy közvetlen parancsnoksága alá tartozott. A főkapitány az 
akcióban végig személyesen vett részt, s feljegyzései között mind a ka-
tonai egységek névsora, mint a pontos menetirány, útvonal és a katonák 
elszállásolásának rendje fennmaradt.185 A magyarok veszteségéről 
nincs adatunk, a törökökéről Esterházy János győri vicekapitány Bat-
thyánynak a következőket írta: 52 fő budai, 14 fő zsámbéki, 16 fő váli 
„héjával vannak”, továbbá valamennyi érdi és ercsi186 katona is odave-
szett.187 Szép nyereségre is szert tettek, amelyekről a kótyavetye elszá-
molások is fennmaradtak: egy főre végeredményképpen 2,90 forint ju-
tott. Ortelius a távolból – természetesen kissé pontatlanul – ekként em-
lékezett meg az esetről: egy újból keresztény hitre tért pribék („mame-

                                                           
182 Uo., p. 445. 
183 OERTEL, Hieronymus–MEYER, Martin, Ortelius redivivus et continuatus Oder Der Ungarischen Kriegs–
Empörungen Historische Beschreibung, II. [1607-1665], Nürnberg–Frankfurt am Main, 1665, Vö., RMK III. 
7685. (A továbbiakban: ORTELIUS, i. m.) Idézi: KOLTAI, Batthyány, i. m., 469.  
184 A sikeres portya teljes leírását lásd részletesen, J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, Egy hírhedt, i. m. 
185 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám leveleskönyve, P 1315/4/A, pp. 454–464. 
186 Zsámbék, Vál, Érd (Hamzsabég, másként: Hamza bég szerája), Ercsi: Buda környéki török várak. 
(Pest-Pilis, Fejér vármegyékben). A várakról és létszámukról lásd részletesen HEGYI, A török hódoltság 
várai, i. m., II. A budai vilájet várainak adattára, 581–598, 614–626,  666–674.  
187 MOL Batthyány család levéltára, Missiles, P 1314, No 12.026. Esterházy János levele Batthyány 
Ádámhoz. Győr, 1657. május 8. 
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luk”) 300 törököt vitt csapdába Tata és Komárom között, a magyar csa-
patok Batthyány személyes jelenlétében „oly módon fogadták őket, hogy 
csupán a mamelukot és 32 embert, többnyire előkelő törököket ejtettek 
fogságba, a többieket egyetlen keresztény katona elvesztése nélkül leka-
szabolták.”188 

Batthyány 1658 februárjában elkészítette végrendeletét, s bár 1658. április 10-
11-én Körmenden megmustrálta főúri katonaságát,189 nincs arról adatunk, hogy 
vajon személyesen vezette-e még őket a törökök ellen, vagy ezután már csupán az 
égi hadak útját járta; ugyanis 1659. március 15-én Rohoncon örökre lehunyta sze-
mét.   

Batthyány I. Ádám igazán bátor, vérbeli katona volt; nem sajnálta testi épségét, 
életét kockáztatni a törökellenes akciókban, hiszen gyakran személyesen is részt 
vett azokban. Ha kellett hóban, fagyban vagy szúnyogokkal és legyekkel teli, forró 
nyári éjszakákon ott lovagolt vitézei élén. Élvezte a vitézi próbát, a vitézi életet, a 
harcot. Büszke volt lóra termett termetére, erejére, s nem hitt az oszmán főemberek 
mézes-mázas szavainak. Nem hitte, hogy a békességet be lehet tartani; tudta, hogy 
az oszmán-magyar kényszerű együttélés csak ideiglenes, s az ellenség kicsapásait 
inkább „megtromfolta”, minthogy megalázkodott vagy alkudozott volna velük. 
Ahogyan a „botja alá” tartozó főkaptányoknak írta főkapitányi utasításában: 
„…ollyan csatát […], ahun az török följőne és észben vevén, az után volnának, és azt 
űznék, mert ez szabad, ha az vérén érik,190 s mód vagyon benne, megbüntetni.”191 

Gyakran írta leveleiben: nem kell a töröknek hinni. Hangsúlyozom, személyesen 
vett részt a harcokban, s ugyan mindig nagy sereg élén vonult ki, de ez nem csök-
kenti érdemeit. Természetesen, be kellett biztosítania életét, hiszen ha 200 fővel 
csapott volna ki, könnyen az ellenség kezére kerülhetett volna, mert nyilvánvalóan 
„vadásztak rá”, mint annak idején vitéz Thury Györgyre. Tisztéhez, nevéhez méltó-
an nem is csaphatott volna ki holmi maroknyi sereggel, hiszen az ország számára 
igen fontos posztot töltött be, s élete, működésének korai elvesztése nagy csapás 
lett volna a dunántúli végvidék népe számára. Másrészt a reprezentáció szempont-
jából is fontos volt a nagy létszámú sereg, hiszen az nemcsak az ő országos tisztét, 
hanem saját nagyúri voltát is fémjelezte.  Rabkönyvbeli bejegyzései alapján a por-
tyák során saját maga 17 török és rác foglyot ejtett, illetve vitt haza.  Ez is azt mutat-
ja, hogy szablyája, hegyestőre nem hiába függött az oldalán, illetőleg lapult lova 
nyerge alatt. Az 1650-ben tett körmendi hajdúk alapítólevelében ekként írt végső 
céljáról: „Látván az pogány török ellenségnek ellenünk való keménységét és dühössé-
gét, aki minden ereivel és hamis practicaival azon vagyon, fárad és mesterkedik a’ 
mint kedves Hazánknak minden részeiben beljebb bocsátkozzék és maga igája alá 

                                                           
188 ORTELIUS II., i. m., 175. Idézi: KOLTAI, Batthyány, i. m., 470.   
189 KOLTAI, Batthyány, i. m.,  630. 
190 utol érik 
191 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/B. pp. 117–122. Bat-
thyány I. Ádám főkapitányi utasítása, 1638. szeptember 6. Lásd a Mellékletek-ben teljes szöveggel.  
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vegyen mindeneket. Ezeknek azért, hogy igyekezetjeket a’ mennire tűlünk lehetne, 
Istennek segétségéből meggátolhatnánk, és az körül való darab föld lakossinak 
securitást192 adhassunk, az mi keörmendi várasunkban […] katonákkal és hajdúkkal 
akarjuk megszállétani…”193 Amikor 1659-ben eltávozott az élők sorából, valóban 
nagy veszteség érte az oszmán uralom alatt nyögő hazát. 

MELLÉKLETEK194 

I. BATTHYÁNY ÁDÁM ÁLTAL KIADOTT UTASÍTÁS195 

„Anno 1638 die sexta mensis Septembris196 

Gróff Battyani Adam, az Ő Fölsége Duna innenső részeinek és Kanisa ellen vetett 
végvárainak főgenerálissa és kapitánnya, egyben gyűjtvén az megnevezett véghá-
zaknak kapitánnyait, proponálván197 és elolvasván az Ő Fölsége mandátumit, és 
megmagyarázván serio198 megparancsoltatott Kapitány Uraiméknak, hogy minde-
nek ahhoz alkolmaztassák magokat, egyébaránt kit mi büntetés ér, magokra és nem 
másra vessenek. Az mandátumok continentiája,199 hogy Ő Nagyságátúl az végház-
beljiek rendessen és az mint az Ő Fölsége szovai vannak, zabolán tartassanak és 
viseltessenek. Articulatim200 tiltatik az török ellen való csatázás és fegyvernek be-
adása. Mellyek után proponáltottak201 ez következendő punctumok, hogy azok 
ellen senki ne transgrediálljon,202 ha törvénynek büntetésétűl  ónyi203 akarja magát. 

Megengedtetik az végbeli Uraimnak, ha mi csavargók találtatnak az végházak 
köröl, kik vagy az törököt háborétónak az szent békesség ellen avagy az szegénysé-
get nyomorétónak és fosztónak, hogy azokat megfogassák, és nálok lévő rabokkal Ő 
Nagysága, mint generális kezéhez vitessék az büntetésre, kire szorgalmatos vigyá-
zások is legyen Kapitány Uraiméknak. Itt az helyen nem kell ollyan csatát érteni, 

                                                           
192 biztonságot 
193 MOL, Batthyány család levéltára, Majoratus, Ladula 1, No 40., Acta Antiqua, Ladula 6, No 72.  Batthyá-
ny I. Ádám körmendi hajdú alapítólevele. Kiadta, IVÁNYI Béla, Képek Körmend múltjából,  Körmend, 
1943, 149.; ZIMÁNYI Vera, Adatok a dunántúli hajdúk történetéhez, Századok, 94(1960), 1–3, 286–302. 
Erről lásd részletesebben TÓTH István György, Jobbágyok, hajdúk, deákok, A körmendi uradalom társa-
dalma a 17. században, Akadémiai, Bp., 21–23. 
194 A szöveget a mai helyesírási szabályzat és központozás alkalmazása mellett a régies kiejtést, hangzást 
megtartva adom közre. „Ő Fölségét”, a főkapitányi és kapitányi megszólítást, illetőleg az egyéb megszólí-
tást nagybetűvel írom. Batthyány I. Ádám az utasításában általában önmagáról is egyes szám harmadik 
személyben szól. A kapitányokhoz szóló levélbeli megszólításokat, illetve megnevezéseket, titulusokat is 
nagybetűvel írom, mivel a szövegben is következetes módon így fordul elő: „Ő Kegyelmek”.   
195 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/B. pp. 117–123. 
196 1638. szeptember 6. 
197 javasolván 
198 komolyan, súlyosan 
199 tartalma 
200 articulusok szerint 
201 javasoltattak 
202 ellenkezzen 
203 óvni 
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ahun az török följőne és észben vevén, az után volnának, és azt űznék,204 mert ez 
szabad, ha az vérén érik,205 s mód vagyon benne, megbüntetni. 

1. Sok az panasz az ide föl való emberektűl, és ott az végek körül is mennyi go-
nosztevő emberek vannak, mellyekben, ha mikor valamellyek ha megfogattatnak is, 
nem hogy azok érdemek szerént büntetődnének, de inkább ollyaktúl kedvezésbűl 
avagy valami kevés fizetésért elbocsáttatnak, melly cselekedeteknek megbünteté-
séért félő, hogy Isten magunkat és az végházakat is ne büntesse. Hogy azért ezek 
többször ne legyenek, szükséges, hogy minden kapitány a’ latrot érdeme és törvény 
szerént kedvezés nélkül megbüntesse, úgy felelnek meg hivatalljaknak; az törvény 
se halladjon,206 az mennyire lehet sokára. Azok penig, az kik halálra ítéltetnek, tör-
vények, annyival inkább executiójok207 az Ő Nagysága hírével legyen, az appellans 
personákat208 Ő Nagysága eleiben bocsássák az régi jó szokás szerént. 

2. Kapitány Uraimék, ki-ki maga helében való fogyatkozásokat írásban adjon be, 
kiről intettek is az előtt Ő Kegyelmének, hogy mast együtt lévén Ő Kegyelmekkel, ha 
mit Ő Nagysága igazétásban vehet, eligazétsák. Ha penig Ő Fölségét lészen szükség 
megtalálni róla, azt sem múlatj [!]209 el, ezt penig ez után is mindenkor megcsele-
kedjék Kapitány Uraim, mikor olly notabilé210 fogyatkozását láttják az végháznak. 

3. Meghallván Ő Kegyelmék az előbb Ő Fölsége parancsolatit olvasni, megértik 
abbúl, hogy Ő Fölsége minden vigyázásában és az Ő Fölsége dolgainak véghez vite-
lében, mellyek az végházbeli állopotokat illetik, Ő Nagyságának, mint Generá-
lissának immediate211 parancsol, és nem más személly által. Kívántatik azért, tiszti-
nek meg akarván felelni, Ő Nagysága kihez képest parancsolja is Ő Kegyelmeknek, 
hogy ha mi dolgok történnének, kiket Ő Fölségének vagy Hadakozó Tanácsnak212 
avagy palatinus Uramnak Ő Nagyságának kölletik tudni, azt nem magok cselekedjék 
és írják, hanem Ő Nagysága kezéhez küldjenek mindeneket immediate, hogy mind 
Ő Fölsége, mind egyebek Ő Nagyságátúl értsék az dolgot. Illetlen az az generális 
tisztinek viseléséhez, hogy a’ mit itt alatt kölljetnék tudnya és érteni, azt onnéd 
fölljül hozzák meg Ő Nagyságának. Ezek már megtörténtenek; ezután, hogy ne le-
gyenek, azért intetnek azok, kit az előtt cselekedtenek, ha büntetéstül magokat 
óni213 akarják. Érti Ő Nagysága, hogy némellyek hizlalják azzal magokat nagy helen 
is, hogy az Ő Nagysága büntetésétűl nem félnek; abban mód nincsen, és hogy ők 
csak úgy vannak, hogy Ő Nagyságával egyet értsenek. De nemhogy Ő Nagysága alatt 
volnának, és abban Ő Nagyságátúl várnának az büntetésnek módját megtalálni, 

                                                           
204 Eredetiben: űsznék. Batthyány és közvetlen környezete, leveleinek másolója is „z” helyett sz-t hasz-
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210 feltűnő, kiemelkedő 
211 közvetlenül, mindjárt 
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hagyják azt Ő Nagyságára, mivel az installatiónak214 idején minden végházbeli kapi-
tány az Ő Fölsége szolgálottjára nevezendő dolgokban Ő Nagysága bottja alá ada-
tott. Senkit ki nem vevén, instructiója is azt tarttja Ő Nagyságának, kinek meg akar Ő 
Nagysága felelni. Az mast elolvasott Ő Fölsége mandatumi215 sem azt tarttják, hogy 
valamellik társul adatott volna Ő Nagyságának, hanem hogy (curae tuae 
subjectos).216 Kívántatik azért, hogy mindenék [ti. mindenik] ahhoz alkolmaztassák 
magokat. 

4. Igen abusus217 és rendetlen dolog az is az végházak alkolmatos gondviselésé-
re, sőt sok fogyatkozására is találtatik az végházaknak, hogy Kapitány Uraim akkor 
mennek ki az végházakbúl, az mikor magok akarják, és addig késnek kinn, míg ked-
vek tartja, melly dolgot nem akar Ő Nagysága egyáltalljában ennek utána lenni. Ha, 
ha [!] méltó és igen szükséges, hogy az alattok való Ő Kegyelmek híre és engedelme 
kívül az végházbúl ki ne mennjenek, és arra az üdőre ismég [!] helekre álljanak, az 
mikorra engedelmek és parancsolattjok lészen. Szükségesb és kívátatik is inkább, 
hogy külömbet se cselekedjenek Ő Kegyelmek ezután, hogy mü hírünk és engedel-
münk kívül Kapitány Uraimék ki ne mennjenek helekbűl, egyébaránt, ha magok 
szabadságán járnának, nem tudná Ő Nagysága kinek parancsolni, ha hertelen kel-
letnék az Ő Fölsége szolgálattjára. Hanem, ha némellyiknek kapitány Uraimék közül 
olly hertelen és elmúlhatatlan uta218 [!] találkoznék, az Úr Ő Nagysága tanúbban [!] 
lévén, mivel vicegenerális Uram köztök lakik, annak hírével és engedelmével kime-
hessen, kiről az Urat vicegenerális Uram mindjárt tudósétsa és arrúl is, kire bízatott 
az gondviselés abban az helben. De ki-ki az kimenetelben úgy járjon, hogy az melly 
üdőre terminus adatik neki, arra be siessen menni. Ha penig történetbűl219 abban 
más akadállya történnék, hogy arra az üdőre be nem mehetne, arrúl az Urat és 
vicegenarálist is tudósétsa, hogy az végházra való gondviselésben fogyatkozás ne 
essék. Ha ki penig kapitány Uraim közül hosszabb üdőre való kinn maradást kíván-
na magának bizonyos okokbúl, akkor nem vicegenerálisnak csak, hanem az Úr Ő 
Nagyságának hírével következzék, ki jó rendben hagyván az végházat. Itt nem csak 
az kapitányok értetnek, hogy hír nélkül ne járjanak az végház kívül, hanem minden 
tisztviselők és azok alatt való vitézlő rend, kik annak az végháznak kapitánya híré-
vel és engedelmével járjanak, az mellyben laknak, illendő. Történnék néha, hogy 
valamelly tisztviselő kéredzének [!] kapitánnyátúl, ki ellen az kapitány holmi 
dologbúl való bosszúját akarná űzni, és ki nem bocsátná, az ollyannak szabad lészen 
az Úrtúl avagy vicegenerálistul következni [!],220 kinek ha megengedtetik, meglássa 
mindazáltal, úgy cselekedjék, hogy ha kéredzés által olly hírek érkeznének, hogy ott 
benn kívántatnék szolgálattja, ki ne mennjen, hanem az hírnek lecsöndesülését 
várja és azután mennjen el.   
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5. Az töröknek való írásnak avagy izengetéseknek fő és vicegenerálisok enge-
delme és híre nélkül mindennek békét hagyjanak, hanem ha köröl álló faluknak 
dolgában járna, az sem engedtetik másnak, hanem az helnek kapitánnyának avagy 
annak hírével és engedelmével. Nagy szabadságot vettek az polgárok, hogy 
akármelly hitván ember is rabot hoz ki, melly miatt egész faluknak esik és történik 
búsulásuk, pusztulások is; arra vigyázás legyen Kapitány Uraiméktúl, hogy a’ féle 
rabot visszaűzzenek, és az polgárt érdeme szerént büntessék Ha rab akar kijőni, 
annak dispositiója221 és ítéleti lészen, ha kijöhet-e az polgár kezességen vagy nem, 
az mellyre ki akar jőni, és az, melly kapitánnak ír felőle, hogy ne essenek ennyi 
alkolmatlanságok az szegény rabok dolgában, mint ez ideig. Hasomló dolognak, ha 
mikor láttja szükséges az kapitány vicegenerálissát avagy magát is az Urat 
informállja. 

6. A mi véletlen állopotok történnek az végházak köröl az törökkel avagy magok 
között is, azokrúl ha írna is az török, az kapitány magátúl mindjárt ne resolvállja 
magát,222 hanem vicegenerállissának hírévé tegye, hanem olly dolog lészen, ha 
penig kérdezi Ő Kegyelme, hogy Ő Nagysága is tudniillik, minek előtte az töröknek 
válasz adatnék, Ő Kegyelme ítéleti lészen, tudósétsa Ő Nagyságát. Hasomló dolog-
ban nem dicséretes magátúl embernek mindjárt választ adni, avagy mást valamit 
inconsiderate223 cselekedni.  

7. Igen rendetlen állapot az is az végházakban, az ki nem régen jütt is be, 
némellyeknél, hogy akár lovas rend, akár gyalog rend legyen, ki holmi kicsin bosz-
szúságért avagy latorságért helyérűl elszökik, és más végházban megyen, onnénd ki 
nem akarják adni, hanem párttját fogják. Ezt [!] az abusus224 telljességgel 
tolláltatik,225 és ettűl fogva ezután valamelly végházbúl akármelly végházban men-
ne, megbizonyodván, hogy kapitánya híre nélkül ment el, tartozik az az kapitány, 
ahol találtatik, az legént kézben adni, és ott büntetődjék, a’ honnénd elment. 

8. Az szabad legények peniglen szintén úgy dependeálljanak226 azon végházbeli 
kapitántúl, az melly végházban vannak, az mint az Ő Fölsége lajstromában specifi-
kált227 vitézek, és excessusokért228 szintén úgy büntettessenek azon Ő Fölsége 
kapitánnjátúl, az mint az Ő Fölsége végvárában s fizetésén valók, kivevén az Szent 
Gróty szabad legényeket, kikről a’ kapitánnak magán való istrukció adatik.  

9. A gratuitus labornak229 beszolgáltatására és annak hasznos helre való 
épétésére avagy költésére minden kapitány olly szorgalmatos gondot viselljen, 
hogy arrúl mindennek számot kelletik adni, és ez után nagyobb vigyázás is lészen.  

10. Utolljára kívántatik, hogy ki-ki az Ő Nagysága személlyét, s mind penig vice-
generális Uramat respectállják, és annak authoritások és tisztek ellen semmit ne 
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228 eltávozásukért 
229 ingyen munkának 



41 

cselekedjék, hogy felelhetnek meg mindnyájan az Ő Fölsége szolgálottjának és az 
szerént Ő Nagyságátúl is és vicegenerálistúl is mindenben mindeneknek böcsületi 
megadatik, sőt ki-ki tisztiben s hivatalljában dícsérettessen előmehessen, minden 
assistentiáját230 ígéri Ő Nagysága, mindenütt, ahun és az kik előtt kívántatik.” 

II. A VÉGVÁRI KAPITÁNYOK VÁLASZA A BATTHYÁNY I. ÁDÁM FŐGENERÁLIS ÁLTAL 

KIADOTT UTASÍTÁSRA231 

„A Főgenerális Urunk Ő Nagysága kiadatott articulusinak 
continentiájára232 válasz tétele az végbeli kapitányoknak 

1. Az mi az első punctumot illeti, az Fölsége kegyelmes panacsolattja szerént, 
hogy senki ne csatázzon, se fegyvert ellenségnek be ne adjon. Mü az Ő Fölsége ke-
gyelmes parancsolattjának engedelmessek vagyunk. Ha ekkoráig az urak Ő Nagy-
ságok szolgái csatázván az szegény végbeliek közül is, némellyek ahhoz képest 
melléjek adván magokat, kapitányok híre nélkül lett, ha mi lett volna is. Kívántatik 
azért elsőben, hogy az urak szolgái tartóztassanak meg az csatázástul úgy, hogy az Ő 
Nagysága kiadatott articulusi szerént ezután senki ne csatázzon, és az Ő Fölsége 
parancsolattja az végbeli kapitányok, ha kit megkaphatnak, akárkik és hová valók 
legyenek, Ő Nagysága Főgenerális Urunk adjon hatalmat az végbeli kapitányoknak 
efféléknek megfogatására. 

2. Második punctum. Az mi az fegyvernek beadását illeti, az végbeli kapitányok-
nak szorgalmatos vigyázások és gondviselések vagyon erre; nincsen is hírekké a’ 
végvárakbúl, hogy efféle fegyver beadattatnék, hanem gróff Zríny233 Urak Ő Nagy-
ságok végházábúl, Legradrúl visznek, az mint hírünkké vagyon, az Urak Ő Nagysá-
gok magok is küldöttenek, gróff Banffi234 Uram Ő Nagysága tiszttartója, Görgő Bá-
lint is küldött, az mint hírünkké vagyon. 

3. Az mi az Úr Ő Nagysága harmadik punctját illeti, az latroknak megbünte-
tésérűl. Igen méltó és illendő az ő Nagysága kívánsága, és ha melly kapitány efféle 
dologban találtatik, az ki fizetésért törvény kívül az latrot elbocsátaná, Ő Nagysága 
efféle kapitány ellen törvény szerént procedálhat.235 Az mi az criminális236 törvé-
nyeknek executióját237 illeti, méltó és illendő, hogy effélének executiója az ő Nagy-
sága hírével legyen. 
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4. Az negyedik punctumot mi illeti, hogy ki-ki írásban adja be Ő Nagyságának 
difficultását.238 In genere239 az egész végházakban derekassabb difficultása és fo-
gyatkozása az nagy fizetetlenség, mint az végházakban az vitézlő népnek szűk és 
kevés volta, úgy hogy mü végbeli kapitányok az szükségnek idején nem felelhetünk 
meg az Ő Fölsége szolgálattjának és az Ő Nagysága parancsolattjának. Kérjük azért 
Ő Nagyságát, mint Főgenerális Kapitányunkat, hogy Ő Nagysága törekedjék Ő Föl-
ségénél fizetésünkért. 

5. Azon is kérjük Ő Nagyságát, hogy az minemő gabonát az nemes ország és az 
vármegyék rendeltenek az végházakra, Nagyságod osztatná ki az szegény legé-
nyeknek, ha kik penig meg nem adták volna, parancsolna Nagyságod az várme-
gyékre, hogy adnák be az Nagyságod kezéhez, mentűl hamarébb lehetne, hogy azt is 
kiadván Nagyságod, addig míg az fizetés elérkeznék, tengethetnék magokat vele. 

6. Az mi az oda föl való írást illeti, excepto Capitaneo Egerszergiensi et Kiskoma-
romiensi,240 mű az több végbeli kapitányok, az minthogy eddig is, úgy ennek utána 
is az Nagyságod parancsolattjához accomodálljuk magunkat241 úgy, hogy az Nagy-
ságod levelében vicegenerális Uram közöttünk lévén, Ő Kegyelme által 
mindenekrűl Nagyságodat tudóséttjuk. 

7. Az mi az kapitányok végházakbúl hír nélkül való kimeneteleket illeti: mivel Ő 
Nagysága Főgenerális Urunk távul lakván tűlünk, nem minden kapitánnak vagyon 
módja, hogy Ő Nagyságát fölkeresse, hanem köztünk lakván, Vicegenerális Uram Ő 
Kegyelme licentiájábúl242 következünk ki [!]243 az végházakbúl, és így Ő Kegyelme Ő 
Nagyságát tudósétsa  azon kapitánnak kimenetelérűl – ez volt az régi szokás köz-
tünk. Így Ő Nagyságát is kérjük, hogy Ő Nagysága is ebben tartson meg bennünket.  

8. Az mi az törököknek való írást illeti, abban is méltó és illendő az Ő Nagysága 
kívánsága, úgy, hogy valami öreg dolgok occurálnának,244 ki vagy végházak dolgát 
concernálnák,245 vagy az Ő Nagysága méltósága ellen, effélében méltó és illendő Ő 
Nagyságátúl és Vicegenerális Uramtúl licentiát246 venni. Hanem faluk dolgában és 
rabok sarcsai dolgában kérjük Ő Nagyságát, hogy ellent ne tartson, hogy ez miatt 
vagy falunak avagy végháznak valami kára ne következzék.  

9. Az mi az végházakbúl lovas és gyalog rend hír nélkül való kimenetelét illeti, ez 
az Ő Nagysága punctomja247 igen méltó és illendő, sőt kérjük, hogy Ő Nagysága ezt 
az régi jó szokást minden végbeli kapitánnál megtartassa. Ha ki penig e’ contra248 
cselekednék, Nagyságod, mint Főgenerális, megbüntesse. Ha penig valamelly 

                                                           
238 nehézségét 
239 általában 
240 Az egerszegi és a kiskomáromi kapitányokat kivéve. 
241 alkalmazzuk magunkat 
242 engedélyéből 
243 Félreírás, értsd: távozunk ki  
244 Nagy dolgok esnének, előfordulnának. 
245 látnák 
246 engedélyt 
247 pontja 
248 ez ellen 
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végházbúl promotióra249 más végházban az Ő Fölsége szolgálattjára akarna menni, 
ha azonban helben hasomló állapottja nem adatnék, ez [!] búcsú vevén,  tartozzék 
az kapitány elbocsátani. 

10. Az mi az szabad legények állapottját illeti, excepto Szent Grott,250 mindenben 
helyes és [!] az Ő Nagysága propositiója.251 Kérjük is Ő Nagyságát, hogy ebben meg-
tartson bennünket.  

11. Az mi az utolsó punctumot illeti; igen méltó és illendő az Ő Nagysága kíván-
sága, Ő Nagyságát mint Főgenerális Urunkat s mind Vicegenerális Uramat 
megböcsülljök. Azt is megszolgáljuk Ő Nagyságának, hogy kinek-kinek böcsületi 
megadására ígéri magát; kérjük is Ő Nagyságát és Vicegenerális Uramat is, hogy 
ebben megtartson bennünket.” 

III. BATTHYÁNY I. ÁDÁM FŐKAPITÁNY VÁLASZA A KAPITÁNYOK LEVELÉRE252 

„Az első punctumban azt kívánnjuk, az mellyet Kapitány Uraimék adtanak mi-
nékünk, illy formán megengedjük fogni azokat az katonákat vagy hajdúkat, az kik 
tudni illik kapitánnja híre nélkül kimegyen, és az szükség nem kívánnja, az ollyat 
fogják meg Kapitány Uraimék, de hogy az török kinn legyen, és az mü katonánk 
nyomozná avagy utána volna, aztott semmi úttal nem engedjük megfogni, mivel az 
mü emberinknek olly ember leszen mindenkor előttök, az ki hiteles lészen, és mód 
nélkül való dolgot nem enged cselekedni. 

Második: az mi az legradiak és Bamffi [!]253 Uraimék puska beadássát illeti, Bes-
senyei Uram is accusáltatik:254 mért hagyja az praedicatornak bevinni. Ezeket Ő 
Fölsége eleiben kell adnunk.  

Harmadik, negyedik [punctum, azaz pont] helén marad: készek leszünk Ő Fölsé-
génél is az fizetéssért törekedni. 

Ötödik punctum helén marad, és írtunk is az vármegyékre, ha magok közül egy 
avagy két kapitánt választanának, az mü levelinkkel nem fog ártani. 

Hatodik: kívántatik, hogy az kiskomari255 kapitány producallja256 az Ő Fölsége 
vagy az Hadakozó Tanács exemptióját,257 hogy ebben az több kapitányoktúl 
exemptus.258 

                                                           
249 előrelépésre 
250 Kivéve Szentgrótot. 
251 előterjesztése 
252 Ez az írás cím nélkül, a fentebbi levél folytatásaként van bemásolva Batthyány I. Ádám levelesköny-
vébe, amely lapjai – köztudomású módon – szétszóródtak, s a levéltár újrarendezése során nem lehetett 
teljes egészében sem helyreállítani, sem összerakni. Tartalma szerint viszont beazonosítható. MOL, 
Batthyány I. Ádám iratai, Batthyány I. Ádám másolati könyve, P 1315/4/B. pp. 126–127. 
253 Bánffy [Kristóf] 
254 vádoltatik 
255 kiskomáromi  
256 előadja 
257 kivételét, kivételezettségét 
258 kivételezett 



44 

 

Hetedik punctumot az mint mi is írásban adtuk, helén hagyjuk, hogy Vicegenerá-
lis Uramat talállják meg felőle, kicsin üdőre való licentiát259 adhat. Az mi peniglen az 
kapitány alatt való vitézeknek kimenetelét illeti, az szegény legény kapitánnja híre 
nélkül ki nem mehet, de az vicekapitánt, hadnagyot, vajdát, hírek miatt szükséges 
kimeneteli [!], az kapitány ki nem bocsátoná, találljon meg minket, és mü 
megláttjuk, szükség-e kibocsátani avagy nem, vagy Vicegenerális Uramat [kell meg-
keresniük]. 

Nyolcadik [punctum]: az mi az falukra való írásokat illeti, az kapitány írhat, és 
senki nem egyéb [az] adózás és szolgálot felől szokás szerént, s mind penig az 
gratuitus labornak beszolgáltatása felől. 

De az rabok kihozását az török rabságbúl sem kapitánnak, sem falubeli polgár-
nak meg nem engedjük, és ha megérttjük,260 büntetés nélkül nem hagyjuk, hanem 
találljon meg az kapitány minket, és mü megírjuk, mit kellessék cselekedni, de az 
kapitány minket az sarcsa felől mindenképpen informálljon, menni és micsoda mód 
lehet szabadulásában, holott penig az polgár az rabot kihozná, verjék vissza [!] mind 
rabostul, és szorgalmatos gondot viselljenek az kapitányok az illyen dologra. 

Kilencedik [punctum]: abban marad.261 
Tizedik [punctum]: helben marad. Az Szent Grottj állopoton kívül, mellyet az ott 

való kapitánnak írva adunk, [hogy] mihez tartsa magát. 
Tizenegyedik punctum: helben marad illy okkal; Kapitány Uraimék is előttök vi-

selvén az mü authotitásunkat,262 az mint tegnap is megmondtuk.” 

IV. „AZ SZENTGRÓTY KAPITÁNNAK, MIHEZ KÖLLESSÉG [!] MAGÁT ALKOLMAZTATNI 

NÉMELY DOLGOKBAN, AZ ADATOTT KI MI TŐLÖNK, GRÓFF BATTHYANI ADAMTÓL 

1. Elsőben, hogy az Ő Fölsége szolgái, akik az Ő Fölsége lagistromban263 [!] van-
nak, azoknak parancsoljon, és az maga földén való szabad legényeknek, az két 
őrhenek [!]264 földén való szabad legényekhez semmi közit ne ártsa, és semmi úttall 
őket ne háborgassa. Hanem, ha kik közülök, úgy mint az szabad legénnyek közül 
vagy lopó vagy embert öll vagy csatára megyen parancsolat kővöl,265 avagy valami 
egyéb más vétekben találtaték, az melly az kapitánnak nehézsségére vagyon avagy 
ellenére volna, találja meg az földesurát annak az szabad legénnek, és az törvény 
szerint megbüntesse. Hol penig meg nem büntetné, Főgenerális Urunkat találja 
meg, és Ő Nagysága módot talál annak böntetésére. Annak kívöle peniglen senkinek 
földére avagy szabad legényére hatalmassul ne küldjön, az mint annak előtte való 

                                                           
259 engedélyt, azaz eltávozási engedélyt 
260 Értsd: megtudjuk. 
261 helyben marad 
262 Értsd: a főkapitány felsőbbségét tartsák meg. 
263 lajstromában 
264 őrhelynek 
265 kívül 
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elejék között is szokás és rend volt, azt mindemben [!] megtartsa, és 
inviolabiliter266[!] [legyen]. 

2. Ha az Ő Fölsége szolgája, akinek neve az Ő Fölsége lagistromában vagyon, va-
lamit azt, akárki földén lakjék az, az kapitány házára küldhessen és megfoghassa, 
törvént látván reája, meg is büntetthesse. 

3. Ha mi olly bizonyos hír occurál267 vagy szökség kéványja avagy töröknek vár 
alatt való létele találkozik [!], strázsa-állás avagy várőrzés avagy török után való 
menés kévántaték, és valamely földesúrnak földén való szabad legény hátra vonnja 
magát268 az közenséges jónak végben viteléből és nem akarna egyet az többivel 
érteni avagy előállani, az kapitánnak szabadsága legyen megbüntetni. 

Mikor kimegyen az kapitán, az kulcsokat és az végháznak commendáját269 vaj-
dára avagy hadnagyára bízza, ha azok betegségbe avagy más ok miatt impedi-
áltatnék,270 úgyis Ő Fölsége hites emberséges szolgájára bízza, kölembet se csele-
kedjék. 

A kapu felnitásnak és betételének jele és bizonyos órája légyen, hanem ha valami 
nagy, bizonyos okért az megelőzni avagy tovább tartóztatni, de azt senki 
privatim271 bosszúságért ne légyen.”272 

                                                           
266 sérthetetlenül 
267 előjön, jelentkezik 
268 kivonja magát, vonakodik 
269 vezérlését, irányítását 
270 megakadályoztatnék 
271 csak magára nézve, magától 
272 A szövegnek hiányzik a folytatása. 


