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CZIGÁNY ISTVÁN 

A Kanizsával szembeni végvidék védelmi 
rendszere a XVII. század közepén 

Az oszmánok Eger (1596) és Kanizsa (1600) elfoglalásával északon és délen 
óriási rést ütöttek a Magyar Királyság török ellenes védelmi rendszerén. A tizenöt 
éves háború (1591-1606) oszmán sikert hozott. A hódoltság két új végvidékkel, az 
egri- és kanizsai vilajetekkel bővült. Eger kiesését a felső-magyarországi végvidék 
várainak megerősítésével ellensúlyozták. Szerepét a főkapitányi székhely, Kassa 
mellett Ónod, Tokaj és Szendrő vette át, majd a háború lezárását követő évtizedben 
a Bocskai István által Szabolcs vármegyében letelepített hajdúkat is a végvidék vé-
delmi rendszerébe integrálták.  

A török által elfoglalt főkapitányi székhellyel, Kanizsával szemben azonban újjá 
kellett szervezni a végvidéket. 1600 őszén a Grazi-, az Udvari Haditanács és a stájer 
rendek több tervezetet is benyújtottak erre vonatkozólag. A magyar rendi vezetők 
között, így a Dunántúl legnagyobb politikai és katonai hatalommal rendelkező fő-
urai közül, 1582 és 1598 között a dunántúli kerületi és végvidéki főkapitányi posz-
tot betöltő Zrínyi VI. György és az aktuális dunántúli kerületi főkapitány Nádasdy II. 
Ferenc vázolták elképzeléseiket, de bevonták a munkába a fiatal kora ellenére jelen-
tős katonai tapasztalatokra szert tett Batthyány II. Ferencet is.1  

Végül Nádasdy javaslatából kiindulva Sárvár és Körmend központokkal új vé-
delmi rendszert hoztak létre, amelyhez hozzácsatolták a kanizsai végvidék keresz-
tény kézen maradt erődítményeit: Egervárt, Kapornakot, Lövőt, Pölöskét, 
Szentgrótot és Zalavárt.2 Irányításával sárvári főkapitányként a kitűnő hadvezért, a 
rendi hadügyekért is felelős dunántúli kerületi főkapitányt, Nádasdy II. Ferencet 
bízták meg. Körmendet és a hozzátartozó erődítményeket Nádasdy alárendeltségé-
ben a vár főkapitányaként, Batthyány II. Ferenc igazgatta.3 1601-ben a végvidék 
tizenhét erősségben összesen 2607 főnyi királyi őrség, 958 lovas és 1649 gyalogos 
szolgált.4 Ekkor még úgy gondolták, hogy az új védelmi rendszer csak ideiglenes 

                                                           
1SIMON ÉVA, Magyar nagybirtokosok tervezetei a Kanizsával szembeni végvidék kiépítéséről = Zalai Gyűj-
temény 42., Zalaegerszeg, 1997, 65–75. A továbbiakban SIMON, 1997.; KELENIK JÓZSEF, Egy végvidék szüle-
tése = Az értelem bátorsága, Tanulmányok Perjés Géza emlékére, szerk. HAUSNER GÁBOR, Argumentum, 
2004, 319–357;  PÁLFFY GÉZA, A Batthyány család a törökellenes határvédelemben a XVI–XVII. században, 
Hadtörténelmi Közlemények, (122)2009/2.  328–229. A továbbiakban PÁLFFY, 2009. 
2 PÁLFFY GÉZA, A magyarországi és a délvidéki végvárrendszer 1576. és 1582. évi jegyzékei, Hadtörténelmi 
Közlemények, (108)1995/l. 170–171. 
3 PÁLFFY GÉZA, Kerületi és végvidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16–17. 
században, Történelmi Szemle, (XXXIX)1997/2, 269.; 279–280. A továbbiakban PÁLFFY, 1997. 
4 SIMON, 1997, 80–82. 
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megoldás. Ősszel azonban nem sikerült Kanizsát visszafoglalni, így az a felszabadító 
háború végéig oszmán kézen maradt. Az új végvidéki határokat a status quo alapján 
megkötött zsitvatoroki békében (1606. november 11.) rögzítették.   

A háború kiújulásának réme azonban még évekig lebegett a Magyar Királyság 
lakosainak feje felett. Az oszmán és Habsburg fél a béke szövegét eltérően értelmez-
te, így kétségessé vált annak ratifikációja. Ráadásul a keleti országrészben küszöbön 
állt a hajdúk újabb felkelése, és súlyos konfliktus alakult ki II. Rudolf német-római 
császár (1576–1612) és Mátyás osztrák főherceg között. 1608 végére azonban 
jelentős politikai fordulat következett be; nemcsak a törökkel kötött béke ratifikáci-
ójának ügyében történt előrelépés, hanem az ország belső viszonyait is sikerült 
konszolidálni. Az 1607 őszén kitört második hajdúfelkelést, Bocskai István privilé-
giumai megerősítésének ígéretével és újabb hajdútelepítésekkel, valamint a hajdú 
katonák zsoldba fogadásával sikerült leszerelni. Lezajlott a hatalomváltás az Erdélyi 
Fejedelemségben, ahol Rákóczi Zsigmond (1607–1608) lemondása után, a hajdúk 
támogatását élvező Báthory Gábor (1608–1613) került hatalomra. Lezárult a bel-
háborúval fenyegető Habsburg testvérviszály is. Mátyás főherceg a magyar, az oszt-
rák és a morva rendek fegyveres támogatásával kikényszerítette bátyja lemondását 
(1608. június 25.) a Magyar Királyságáról, az osztrák Örökös Tartományokról és 
Morvaországról.5  

A magyar rendek a Mátyás főhercegnek adott politikai és katonai támogatást és 
királlyá választását meggyengült pozícióik visszaszerzésére használták fel. Az 1608. 
évi országgyűlésen még a koronázás előtt (november 16.) törvénybe iktatták a 
kiváltságaikat biztosító bécsi békét és a vallásszabadságot, amely az ország véghe-
lyeinek katonaságára is kiterjedt. Emellett garanciát kaptak a Magyar Tanács szere-
pének növelésére, valamint a Magyar Kamara függetlenségének visszaállítására. A 
koronázást követően (november 19.) újabb rendi jogosítványokat és számos, az 
ország hadügyeit, így a végvidékeket is érintő rendelkezést fogadtattak el az ural-
kodóval.6  

Bár a hadügyek központi irányítása továbbra is az Udvari Haditanács kezében 
maradt, de az 1608. évi országgyűlés törvényei a rendek politikai és katonai vezető-
iknek nagyobb szerepet biztosítottak a végvidékek irányításában. Törvény szava-
tolta, hogy a véghelyek kapitányi és főkapitányi pozícióit – a győrit kivéve – magyar 
honossággal rendelkezőkkel töltik be (11. tc.), az idegen katonaságot kivonják az 
országból, (12. tc.), az uralkodó pedig a karokkal és rendekkel együtt gondoskodik a 
véghelyek ellátásáról (21. tc.).7  

                                                           
5 Az erdélyi trónért folytatott küzdelemre nézve lásd: PAPP SÁNDOR, Homonnai Drugeth Bálint, Rákóczi 
Zsigmond és Báthory Gábor küzdelme az Erdély feletti hatalomért 1607-ben, Századok, (142)2008/4, 
807–848. 
6 ÁGOSTON GÁBOR–OBORNI TERÉZ, A 17. század története, Bp., Pannonica Kiadó, 2000, 30–31.; SZAKÁLY FE-

RENC, Magyar intézmények a török hódoltságban, Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 21, 
MTA Történettudományi Intézete, Bp., 1997. 136–137. A továbbiakban SZAKÁLY, 1997. 
7 A végvárak számára végzendő ingyenmunkák beosztásáról a koronázás utáni törvények között ren-
delkeztek 1608:15. tc. Corpus Juris Hungarici, Magyar Törvénytár 1608–1657 évi törvényczikkek. Fordí-
tották és utalásokkal ellátták, DR. KOLOSVÁRI SÁNDOR–DR. ÓVÁRI KELEMEN, magyarázó jegyzetekkel kíséri DR. 
MÁRKUS DEZSŐ, Bp., 1900, 16–1 7., 22–23., 32–35.  A továbbiakban CJH. 
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A nádor katonai jogosítványait nem sikerült bővíteni (pl. a győri főkapitányság-
ra), de a többi végvidéki főkapitányságot – a győrit, horvátot és a szlavóniait kivéve 
– az elkövetkezendő években magyar főnemesek irányították. A külhoni katonaság 
állomásoztatása körül ugyan időről-időre fellángolt a vita, de a következő években 
néhány stratégiai fontosságú erődítmény (Komárom, Érsekújvár, Léva, Fülek, 
Szendrő, Szatmár) kivételével az idegen, vagyis a császári (német) katonaság távo-
zott az országból. 

 A rendek 1608. évi „hatalom visszavételét” és a több mint fél évszázados dua-
lisztikus kormányzást számos kül- és belpolitikai körülmény tette lehetővé. Ezek 
között említhető Bocskai István hajdúfelkelésként induló eredményes rendi sza-
badságküzdelme, valamint a Habsburg Birodalom belső válsága és a harminc éves 
háború (1618–1648) lekötöttségei. Sőt a királyság politikusai az Erdélyi Fejedelem-
séghez való ambivalens viszonyt, illetve az oszmán fenyegetettséget ügyesen hasz-
nálták fel a Habsburgok sakkban tartására. 

A rendi hatalom előretörése számos változást eredményezett a királyság had-
ügyének legfontosabb területén, az oszmán ellenes védelmi rendszerben. A kettős 
hadügyi struktúra helyi irányítása egy kézbe került, mivel az azonos területen mű-
ködő végvidéki és a kerületi főkapitányságokat ugyanaz a személy töltötte be. Vég-
vidéki főkapitányként az Udvari Haditanácsnak alárendelve változatlanul az igazga-
tási területükön fekvő várak és erődítmények királyi zsoldon lévő őrségeit irányí-
tották. Felértékelődött azonban a kerületi főkapitányi szerepköre, amelybe az ille-
tékességük alá tartozó vármegyék hadügyeinek (nemesi felkelés, hadiadó) intézése 
és a rendek által megszavazott hadiadóból fenntartott főkapitányi kontingens irá-
nyítása tartozott.8 Mivel a Habsburg uralkodó a Monarchia belső problémái és a 
harmincéves háború miatt nem tudott kellő részt vállalni a török elleni védelem 
finanszírozásában, megerősödött a feudális alapon szervezett katonai egységek 
jelenléte és szerepe a török elleni határvédelemben. Bár a királyi és rendi érdekek 
összeegyeztetése sokszor komoly gondot jelentett a főkapitányok számára, de a 
meglehetősen praktikus irányítási rendszer a század első felében viszonylag olajo-
zottan működött. 

A Kanizsával szembeni végvidéki- és a dunántúli kerületi főkapitányságot a XVII. 
században magyar főurak, zömében dunántúli nagybirtokosok töltötték be. A vég-
vidéki és kerületi főkapitányi tisztet elsőként egyidejűleg Nádasdy Pál viselte 
(1627–1633), őt követte Batthyány I. Ádám, akit 1633-ban neveznek ki mindkét 
posztra, de csak 1637-ben iktatták tisztségébe. Batthyánynak 1655-ben azonban 
sikerült elérnie, hogy halála után utódai mindkét főkapitányságot örökölhessék.9    

                                                           
8 PÁLFFY GÉZA,  A török elleni védelmi rendszer története a kezdetektől a 18. század elejéig. (Vázlat egy 
készülő nagyobb összefoglaláshoz), Történelmi Szemle, (XXXVIII)1996 /2–3., 163–217. A továbbiakban 
PÁLFFY, 1996.   
9 PÁLFFY, 2009, 331–332.  
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A század első évtizedében újjászervezett végvidéket egyre inkább a Kanizsával 
szembeni főkapitányságként említették.10 Nádasdy II. Ferenc halálát követően a 
sárvári végvidéki főkapitányság irányításával Marcus (Marx) Beck von Leopolds-
dorf ezredest bízták meg (1604–1605), de ezt követően a tisztséget már nem betöl-
tötték be,11 de az irányításban másfél évtizeden át jelentős volt a kerületi főkapi-
tányok szerepe. 

Batthyány II. Ferenc, akit Nádasdy II. Ferenc halálát (1604) követően neveztek 
ki a dunántúli kerület élére, mint a körmendi várkörzet parancsnoka, minden bi-
zonnyal kapott valamilyen jogosítványt a végvidéki főkapitányság egészének irányí-
tására. Ezt látszik igazolni, hogy az Udvari Haditanács a kanizsai és körmendi végvi-
dék katonaságának hadi keretlétszámáról („Kriegs Statt”) készült 1606 végére, 
1607 elejére datálható kimutatásban a királyi és császári őrségek mellett feltüntet-
ték a Körmenden állomásozó kerületi főkapitányi kontingenst is.12  

Batthyány II. Ferencet Széchy Tamás (rimaszécsi) váltotta (1609–1618) a kerü-
leti főkapitányi poszton, amelynek hatásköre nemcsak a Kanizsával szembeni, ha-
nem a győri végvidék területén fekvő vármegyékre is kiterjedt. Jelenlegi ismerete-
ink szerint Bánffy Kristóf (alsólendvai) volt az első, akit a végvidéki főkapitányi 
tisztségre (1620–1625) kineveztek.13 

A „NYITOTT” HATÁR  

A tizenötéves háború befejezése nem hozott igazi fegyvernyugvást, a nyílt hábo-
rút felváltotta a határvidéki kisháború. A magyar-oszmán határvidék bármely pont-
ján, bármelyik pillanatában kirobbanhattak a fegyveres összetűzések, amelyet a 
falvak, városok feldúlása, az állatállomány elhajtása, rabszedés kísért. Bár a szem-
ben álló felek egymásra hárították a felelősséget, ám óvakodtak attól, hogy a kishá-
ború nagy háborúvá váljon. Bécs és Isztambul más irányú háborús lekötöttségei 
nem kívánt a Magyar Királyságban nyílt háborúba bonyolódni, így a zsitvatoroki 
békét fél évszázad alatt hatszor újították meg.14 

A zsitvatoroki békeegyezményekben nem jelöltek ki pontos határvonalat, erre 
csak a század végén, a karlócai béke (1699) után került sor.15 Ezt követően mintegy 
varázsütésre megszűntek az előző századot jellemző határvidéki kisháborús állapo-
tok. A „varázsütést” a századvég törökellenes háborúja idézte elő, amely felszabadí-

                                                           
10 A sárvári végvidéki főkapitányságot a tizenötéves háborút követően „Kanizsa ellen vetett végházak-
nak” nevezték. Németül „Gegen Canischa Ligendten Gränitzen” néven is felbukkan az iratokban, de szá-
mos helyen egyszerűen csak ”Canisischen Gränizen werts” néven említették. 
11 PÁLFFY, 1997, 280. 
12 ÖStA, KA, AFA 1607–13–ad 16. 
13 PÁLFFY, 1997, 269., 280. 
14 Bécs 1615, Komárom 1618, Kőhídgyarmat 1625, Szőny 1627, Szécsény-Buda 1628-29, Szőny 1641. 
15 A karlócai békekötést követő határ kijelölés munkálataira nézve lásd bővebben F. MOLNÁR MÓNIKA, Az 
Oszmán és a Habsburg Birodalom közti határ kijelölése a karlócai békét követően (1699-1701), Doktori 
(Phd) Disszertáció, ELTE, 2008. 
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totta a hódoltságot, megszűntetve azokat a sajátos hatalmi- és birtokviszonyokat, 
amelyek a magyar-oszmán végvidéket és a hódoltságot jellemezték. 

1526 után az oszmánok hiába foglalták el a Magyar Királyság középső és déli ré-
szeit, azt nem sikerült birodalmukba integrálniuk. Ennek legfőbb oka, hogy a XVI. 
század végére a magyar államnak részben sikerült reorganizálnia vármegyei in-
tézményeit, a földesuraknak birtok- és birtokigazgatási hálózatuk egy részét; a vég-
vári és földesúri katonaság segítségével pedig tovább adóztatták az oszmánok által 
elfoglalt vidékek zömét. Jóllehet az oszmán haderő támaszpontrendszere biztosítot-
ta a határt és erdélyi vazallusa támogatására is volt ereje, de a hódoltság belső vidé-
keit egyre nehezebben tudta ellenőrizni. Idővel a magyar fegyveresek jelenléte 
olyan nyomasztóvá vált, hogy helyőrségeik közvetlen környékén kívül a törökök 
nemigen tudták biztosítani területeiket. A magyarországi határvidékeken kialakult 
viszonylagos erőegyensúly mellett a katonai és politikai racionalitás is arra késztet-
te az oszmánokat, hogy eltűrjék a magyar adóztatást, intézményeinek és a hozzájuk 
ezer szállal kapcsolódó városi és falusi önkormányzatok működését. E hatalom-
megosztásért „cserébe” az oszmánok a hódoltsági keresztény peremvidékek hódol-
tatásával és adóztatásával igyekeztek kárpótolni magukat.16 

A magyar-oszmán hatalmi osztozkodás következtében a hódoltságban és pe-
remvidékein létrejövő „kettős uralom” és a „kettős birtoklás”, vagyis a 
kondomínium rendszere azonban olyan sajátos helyzetet teremtett, amely egyik 
legfőbb oka és okozója lett a békeidőszak határvidéki nyugtalanságainak, kishábo-
rús akcióknak. Ennek megakadályozására a zsitvatoroki, majd az elkövetkező évti-
zedek béke- és határrendezési megállapodásai a katonai status-quo megőrzése 
mellett, a hódoltsági peremvidékek határviszonyait igyekezett rendezni.  

A tizenötéves háborút lezáró békeszerződés a szemben álló felek határváraihoz 
tartozó birtokok alapján jelölte ki a két birodalom közti határt. A nógrádi várak 
(Fülek, Somoskő, Ajnácskő, Divény, Szécsény, Gyarmat, Kékkő, Palánk, Nógrád) és 
Vác királyi, míg Eger, Esztergom és Kanizsa oszmán fennhatóság alatt maradtak. 
Kanizsa esetében a birtokviszonyok még az átlagosnál is zavarosabbak voltak, mert 
a vár gyakorlatilag beékelődött a keresztény végvidékbe. Ezért a békeegyezmény 
úgy intézkedett, hogy Batthyány II. Ferenc dunántúli kerületi főkapitány és Ibrahim 
kanizsai pasa tárgyalásain rendezzék a vitás kérdéseket.17   

Külön rendelkeztek a peremvidékek kettős adóztatásáról is, mindkét fél számá-
ra megtiltva az egymás területén történő adószedést. Ezt a falusi bírák kötelességé-
vé tették, de az adó elmaradása esetén a végvidék illetékes katonai vezetőinek vagy 

                                                           
16 SALAMON FERENCZ, Magyarország a török hódítás korában, Bp.,1885. 324–384.; SZAKÁLY FERENC, Magyar 
adóztatás a török hódoltságban, Bp., 1981. 60–139. A továbbiakban SZAKÁLY, 1981; HEGYI KLÁRA, Török 
berendezkedés Magyarországon, História Könyvtár Monográfiák 7, Bp., 1995, 145–163. A továbbiakban 
HEGYI, 1995.; A hódoltsági magyar intézményrendszerek továbbélésére összefoglalóan lásd SZAKÁLY 

FERENC, Magyar intézmények a török hódoltságban, Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 21, 
Bp., 1997. A továbbiakban SZAKÁLY, 1997. 
17 SALAMON FERENCZ, Két magyar diplomata a tizenhetedik századból, Pest, 1867, 260–261. A továbbiak-
ban SALAMON, 1867. ; SZAKÁLY, 1981, 159–163. 
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a „társföldesúrnak” kellett gondoskodnia annak beszedéséről. Ha mindez nem ve-
zetett eredményre, csupán akkor engedélyezték a közvetlen adóbehajtást.18  

Már a békeszerződés ratifikációja is sokáig húzódott, ráadásul 1608 nyarára ki-
derült, hogy az oszmánok Bocskai Istvánnal és a császár béke biztosaival a szerző-
dés olyan török nyelvű példányát írattattak alá, amely számos lényegi pontban el-
tért az ő okmányaiktól. A határok szempontjából a keresztény kézre került nógrádi 
várakhoz tartozó falvak ügye volt a legsúlyosabb, amelyek – a törökök példánya 
szerint – továbbra is nekik adóztak volna.19 Később olyan kompromisszum szüle-
tett, hogy a nógrádi várak azon falvai fizessenek adót a törököknek, amelyeket Eger 
elfoglalása után (1596) hódoltattak meg.  

Az Esztergommal szembeni keresztény végvidék esetében az oszmánok, az I. 
Szulejmán szultán (1520–1566) idejében készült defterek alapján, százötvennyolc 
keresztény falura tartottak igényt. Behódoltatásuk már a háborút követő években 
megkezdődött, s a fokozódó katonai és diplomáciai nyomás következtében a ma-
gyar fél az 1615. évi béketárgyalásokon hatvan falut átengedett a törököknek.20 

Bár Batthyány II. Ferenc és Ibrahim pasa Kanizsa várának birtokai ügyében foly-
tatott tárgyalásait nem ismerjük, de minden bizonnyal ekkor egyeztek meg annak a 
bizottságnak felállításáról, amelynek munkáját a kőhídgyarmati (1625) béke-
egyezmény megerősítette.21 II. Mátyás magyar király (1608–1619) 1609 elején 
bizottságot küldött ki a dunántúli végvárakhoz tartozó javak, köztük az egykor Ka-
nizsához tartozók összeírására. Ekkor rendelték Kiskomárom várához Berényt, 
Iharost és Újudvart. Mindhárom falu a töröknek hódolt, az első kettő a kanizsai 
vilajet, míg a harmadik a Kanizsával szembeni főkapitányság peremvidékén he-
lyezkedett el.22 Sárkány István (ákosházi) kiskomáromi kapitány ekkor már több 
hódoltsági magyar falut is adózásra kényszerített, sőt 1607-ben ezt még az elnépte-
lenedett somogyi területekre betelepített rácok esetében is megkísérelte. Noha a 
rác lakosság és a török tisztségviselők is tiltakoztak a magyarok adószedése ellen, 
de úgy tűnik, a Dunántúl déli részén a rácok lakta falvak jelentős részét mégis sike-
rült Baranya, Tolna és Somogy vármegyék magyar részre történő adófizetésre 
kényszeríteni, amelyet az oszmánok az 1618. évi komáromi békeegyezményben is 
elismerték.23  

Nem tudjuk, hogy a törökök hány falu hódoltatására tartottak igényt a Kanizsa 
ellen vetett főkapitányság területén. A Kiskomáromhoz rendelt Berény, Gelse, Iha-
ros és Újudvar már Kanizsa eleste előtt is a töröknek adózott.24 Arról is maradtak 

                                                           
18 Az adók beszedésének fent említett módját az 1615. évi bécsi békeszerződésben is megerősítették. 
SALAMON, 1867, 261.; 267-268. 
19 KARL NEHRING, A zsitvatoroki szerződés története, Századok,  (120)1986/1, 12–14., 30–33. 
20 Az átengedett hatvan falu névszerinti listáját az 1618. évi komáromi békeszerződéshez csatolták. 
SALAMON, 1867, 267, 279–280.; SZAKÁLY, 1981, 164–165. 
21 JÁSZAY PÁL, A gyarmati béke, Tudománytár, Új folyam,Első év, Második kötet, Buda, 1837. 71. 
22 SZVITEK RÓBERT JÓZSEF, Kiskomárom végvár szerepe a dél-dunántúli védelmi rendszerben. Doktori (Phd) 
disszertáció, ELTE, Bp., 2008, 134. A továbbiakban SZVITEK, 2008. 
23 SALAMON, 1867, 277–278.; SZAKÁLY, 1981, 178–185. 
24 SZAKÁLY FERENC, Kanizsa és uradalma a vár török kézre jutása előtt, Zalai Múzeum/4, Zalaegerszeg, 
1992, 25.; SZVITEK., 2008, 29., 134. 
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fenn források, hogy a törökök már 1584-ben hódoltatásra szemelték ki Körmendet, 
Sárvárt, Németújvárt és Szombathelyt.25 Evlia Cselebi 1664-ben úgy tudta, hogy a 
kanizsai vilajetnek hét szandzsákja van, ebből kettő, Egerszeg és „Kemenvár” (való-
színűleg Körmend) „az ellenség kezében van”.26 Evlia Cselebi nem állított valótlan-
ságot, mert Egerszeg városa és környéke valóban adózott a törököknek, sőt a legna-
gyobb helyőrséggel rendelkező Kiskomárom mögötti falvak zöme is meghódolt.27 A 
török adóztatás azonban mélyen benyúlt a keresztény erődítményrendszer mögé. 
A Szentgotthárdhoz közeli Kéthely és Zsida települései például 1610-es évek elejé-
től a török ellenes felszabadító háborúig rendszeresen adóztak a törököknek.28  

Az oszmánok folytatták az előző évszázad azon gyakorlatát, hogy katonáik, első-
sorban a szpáhik javadalmazására a keresztény végvidékeken lévő falvakat utaltak 
ki.29 1646-ban egy Ibrahim nevezetű szpáhink például Batthyány Ádám kapornaki 
uradalmának két faluját kapta meg a szultántól.30 Ibrahim levélben jelentkezett is 
főkapitánynál és kérte, engedélyezze a falvak behódolását, ellenkező esetben el-
pusztíthatja a helységeket.31 A történet végkifejletét nem ismerjük, de Batthyány 
Ádám véleménye egy hasonló eset kapcsán ismert: „…mivel miénk ez az föld és or-
szág, [ti] csak jövevének vattok benne. Más az hogy az békesség előtt a[z] kik 
holdultak voltak, azoknak beholdulásokat mi sem ellenezzök, de hogy az békesség 
alatt hodultassatok, azt meg nem engedjök”.32  

Batthyány szavaiban ott rejlett a magyar-oszmán határvidék egyik legfontosabb 
sajátossága. A békében a várakhoz tartozó falvak alapján állapították meg a határt. 
Az új hódoltatásokat tiltották, ám a háború előttieket lehetett adóztatni, vagyis a 
kettős hatalmi és bitokviszonyok miatt gyakorlatilag „nyitott” határzóna jött létre. 
Lezárásához vagy szoros ellenőrzéséhez rettentő sok katona kellett volna. Ehhez 
egyik birodalomnak sem volt megfelelő anyagi és katonai ereje, hiszen még a meg-
lévő, jóval kisebb fegyveres erő fenntartása is jelentős gondokat okozott.  

A kisebb-nagyobb erőkkel végrehajtott gyors akciók ellen tulajdonképpen nem 
volt hatásos ellenszer. Egyik fél sem tudta a másik portyázói előtt lezárni a határo-
kat, vagyis a török védelmi háló legalább olyan lyukas volt, mint a magyaroké. Bár a 
határt a békeszerződések által elismert régi hódoltatások miatt sem lehetett „lezár-

                                                           
25 HEGYI, 1995, 44. 
26 Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai, fordította és jegyzetekkel kísérte, KARÁCSON IMRE, 
Bp., 1904, 504. A továbbiakban KARÁCSON, 1904. 
27 Maga Egerszeg városa is meghódolt a töröknek. KELENIK JÓZSEF, Királyi vár hódolt városban. Egerszeg 
mindennapjai Kerpachich István megbízott kapitány leveleinek tükrében (1647-1657) = Zalaegerszeg 
évszázadai, szerk, KAPILLER IMRE, Zalaegerszeg, 1997, 151–154.; 171–172. A továbbiakban, KELENIK, 1997. 
28 BARTA GÁBOR, A társadalmi és gazdasági fejlődés főbb vonásai 1526–1734, = Szentgotthárd, Helytörténe-
ti, művelődéstörténeti, helyismereti tanulmányok, Szombathely, 1981, 94. A továbbiakban BARTA, 1981. 
29 HEGYI, 1995, 152–157.;  J. ÚJVÁRY ZSUZSANNA, „Csak az nevét viseljük az békességnek…” Oszmán hódoltatás 
és hódítólevelek a Dunántúlon a XVII. században = Mindennapi élet a török árnyékában, Kora újkori társa-
dalom és életmódtörténet, Pázmány Történelmi Műhely, Történettduományi Doktori iskola, KHRONOSZ 1. 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 2008, szerk. J. ÚJVÁRY ZSUZSANNA, 
24 –29. A továbbiakban ÚJVÁRY, 2008. 
30 Kapornak (Krplivnik) Vas vármegyei falu, ma Szlovéniához tartozik.  
31 J. ÚJVÁRY, 2008, 24. 
32 Batthyány Ádám levélfogalmazványát idézi: J. ÚJVÁRY, 2008, 28. 
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ni”, a határvédelem hatékonyabbá tétele állandóan napirenden volt. Ez elsősorban a 
kisebb-nagyobb őrhelyek hálózatának sűrítése, a birtokosok fegyveres erejének 
fokozottabb igénybevétele és a lakosság felfegyverzése révén volt lehetséges. A 
Kanizsával szembeni végvidéken szintén ebből az eszköztárból merítettek. 

A KANIZSÁVAL SZEMBENI VÉGVIDÉK HADÜGYI STRUKTÚRÁJA 

Kanizsa oszmán kézre kerülése után nem emeltek új fővárat, hanem a meglévő 
erődítmények kisebb-nagyobb korszerűsítésével stabilizálták a védelmet. Annak, 
hogy miért nem építettek új erődöt, vagy miért nem építették ki valamelyik erőssé-
get fővárrá, elsősorban hadászati és pénzügyi okai voltak. Az Udvari Haditanács és a 
dunántúli főurak úgy vélték, hogy a Kanizsával szembeni végvidék háború esetén 
nem esik egy várható török támadás fő irányába, békében pedig a folyók, mocsarak 
által védett közepes és kisebb erődítményekre támaszkodva ellent tudnak állni a 
helyi török erők támadásainak.33 Egy új fővár kiépítése hatalmas összegbe került 
volna, s az állandó pénzszűkében lévő Habsburg Birodalom pedig örült, ha az osz-
mánok felvonulási útjába eső stratégia fontosságú várait, (Érsekújvár, Győr, Komá-
rom) korszerűsíteni tudja.   

Az országos tendenciához hasonlóan a Kanizsával szembeni végvidéken is jelen-
tős szerephez jutottak a feudális és rendi alapon szervezett katonai egységek, így a 
végvidék erődítményeinek jellege, tulajdonosi szerkezete, fegyverforgató rétegei-
nek jogállása, javadalmazása és képzettsége igen változatos formákat mutatott.  

A KIRÁLYI KATONASÁG 

Miután a zsitvatoroki békét követően a Kanizsa ellen szervezett erődítménylán-
colatból kivonták a császári katonaságot, a védelem a királyi, a földesúri és a rendi 
katonaságra hárult. A támaszpontrendszer gerincét a mintegy húsz királyi őrséggel 
ellátott erődítmény alkotta, de a védelem súlya döntően a négy nagyobb palánk-
erődre, Egerszegre, Kiskomáromra, Légrádra és Lentire hárult. Körülöttük szerve-
ződött meg a több kisebb erősséget is magába foglaló négy várkörzet.34 

Kiskomárom, amely alig húsz kilométerre északra feküdt Kanizsától, Zalavárral 
és Szentgyörgyvárral a Kis-Balaton mocsarai védelmében a Zala-folyó torkolatáig 
felügyelte a határvidéket. A Zala nyugat-kelet irányú szakaszát Egerszeg központtal 
a folyó bal partján Szentgrót, Bér, Kéménd, Egervár, Lövő és Magyarosd, illetve a 
jobb parton Egerszegtől keletre Kapornak és Pölöske biztosította.  Délen a Kerka 
folyó jobb partján Lenti központtal Alsólendva, Szécsisziget és Tótfalu, a bal parti 

                                                           
33 KELENIK JÓZSEF, A kanizsai védelmi övezet és természetföldrajzi adottságai a XVI. század 70-es éveinek 
végén = Studia Agriensia 15, Eger, 1995, 164–171. 
34 KELENIK JÓZSEF, A Kanizsa elleni végvidék katonai erejének változásai 1633–1638 = Hadtörténelmi Ta-
nulmányok, Zalai gyűjtemény 36/I. Zalaegerszeg, 1995, 6. A továbbiakban KELENIK, 1995.; VÉGH FERENC, 
Egerszeg végvár és város a 17. században, Zalaegerszeg, Millecentenáriumi Közalapítvány, 2010, 13 – 15. 
A továbbiakban VÉGH, 2010.   
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területen Kányavár igyekezett a vidéket lezárni a portyázók előtt. 1607 után a Kani-
zsa elleni végvidék déli szárnyán a Zrínyi család uralkodói segítséggel szervezte 
meg a Kanizsa elleni főkapitányságtól elkülönülő, Légrád-Muraközi Főkapitánysá-
got, amelyet később sokszor csak „Zrínyi végek” („Zerinische Grenze”) néven emle-
gettek. A Muraköz védelmének központja a Zrínyiek vára, Csáktornya volt, 
Goricsányban, Hodosányban, Kotoriban 100 lovasból és 200 gyalogosból álló királyi 
helyőrség állomásozott, a Mura jobb partján pedig a katonaparasztok által felügyelt 
őrhelyek un. („vigyázóház”,„góré”, 20-40 db) sorakozott.35 Kelet felöl a Dráva jobb 
partján, a Mura torkolatánál Légrád erőssége zárta a védelmet, amely elvileg Bat-
thyány hatáskörébe is tartozott.  

A királyi várőrségek létszámának meghatározása nem egyszerű feladat, mivel a 
személyi állományról két lajstrom készült, amelyek eltérő adatokat tartalmaznak. 
Az első kimutatás a szóban forgó végvidék királyi várak őrségeinek keretlétszámait 
tartalmazta. Kialakítását hosszas egyeztetések és viták előzték az Udvari Hadita-
nács, az Udvari Kamara, a rendek és a főkapitányok között. Figyelembe vették a 
hadászati, harcászati és nem utolsó sorban a pénzügyi szempontokat. A felfogadha-
tó katonák létszámának felső korlátját jelentő keretlétszám ismeretében készítették 
el a várakban szolgálók személyi lajstromát. Akit ebbe beírtak, a király „iratos” vité-
zének számított, és elvben jogosult volt az évi tíz havi zsoldra. Amikor a zsold kifize-
tésére sor került, a listára rávezették a leszolgált időt és az ezért járó javadalmazást, 
az elhalálozottak esetén pedig az özvegyeknek járó összeget. Ez utóbbi kimutatások 
tartalmazzák a várak tényleges létszámát, ám a késői korok historikusainak bánatá-
ra, ezekből maradt fenn a legkevesebb.36  

A végvidék királyi őrségek keretlétszámairól az 1608–1620-ig terjedő időszakot 
leszámítva 1655-ig rendszeres adatsorokkal rendelkezünk (1. táblázat). A 
tizenötéves háború befejezését követő esztendőben a Kanizsa ellen vetett végek 
huszonhárom erősségének királyi és császári őrségét 1060 huszár, 1482 hajdú, 670 
német gyalogos és 300 „Arkebusier”, (lovas lövész) alkotta, és ehhez számolták az 
akkori dunántúli kerületi főkapitány Körmenden állomásozó 150 lovasát és 100 
gyalogosát.37 (Ez összesen: 3762 főt jelentett.) 

A rendi hadiadóból fenntartott főkapitányi haderő később is a Kanizsa elleni fő-
kapitányság védelmi rendszerének része volt, amely az aktuális főkapitány valame-
lyik nagyobb birtokközpontjában állomásozott; Nádasdy II. Ferenc és Nádasdy Pál 
idejében Sárváron, Bánffy Kristóf alatt Alsólendván, Batthyány II. Ferenc és Bat-
thyány I. Ádám főkapitányságakor pedig Körmenden. 

                                                           
35PÁLFFY, 205.; PERJÉS Géza, Zrínyi Miklós és kora, Bp., 1965, 89–92. 
36 KELENIK JÓZSEF, A nemzetiségi megoszlás, a veszteségek és a fluktuáció mértéke tizennégy Kanizsa elleni 
végvár helyőrségében, 1633–1640 = Végvárak és régiók a XVI–XVII. században, Studia Agriensia 14, Eger, 
1993, 101–120.; KELENIK, 1995,  7–51., VÉGH, 2010, 42.  
37 ÖStA, KA, AFA, 1607-13-ad 16. 
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1. TÁBLÁZAT 

A KANIZSA ELLENI FŐKAPITÁNYSÁG KIRÁLYI 

VÁRKATONASÁGÁNAK KERETLÉTSZÁMAI 

Vár 160738 162139 162640 163041 
 L Gy N L Gy L Gy T L Gy 
Egervár 200 200 40042 25 50 25 50 1 25 50 
Egerszeg 50 50  200 150 200 150 7 200 150 
Pöleske 50 60 30 50 60 50 60 1 50 60 
Kaponak 50 50 30 50 50 50 50 1 50 50 
Zalavár  50 10  100  100  10 100 
Kiskomárom  100 100 100 100 240 150 240 5 150 240 
Kéménd 10 30  10 30 10 30  10 30 
Szentgyörgyvár 5 42  5 42 5 42  10 40 
Szentgrót 35 60  25 50 25 50  25 50 
Bér  10 30  6 20 6 20  6 20 
Lövő 10 50  6 20 6 20  6 20 
Magyarosd 10 50   20  20  6 20 
Szentpéter 50 50  50 50      
Hidvég  50         
Szemenye 50 100 50        
Dobri és Szentmiklós  50         
Kányavár  10 5 10  25  25 143 10 40 
Szécsisziget 50 50 40 50 150 50 100 1 50 100 
Lenti  200 200 300 100 100 100 100 2 100 100 
        
Csesztreg 25 50         
Tarnok 150 100         
Pusztaszentpéter  50         
Légrád     200  200  100 200 
Alsólendva      50 50    
Tótfalu           
Muraköz      100 200  100 200 
 1060 1482 970 677 1357 827 1507  908 1470 
Összlétszám 2542 970 2034 2334 19 2378 

  

                                                           
38 ÖStA, KA, AFA, 1607-13-ad 16. 
39 MNL OL, Batthyány család lt., P 1322, Familiárisokra, szervitorokra, hadinépre vonatkozó iratok, No. 
222. fol. 12–13. 
40 „Extract was auf allen Ihrer K. M. zugehörigen hernachgeschribnen hungarisch und windischen 
grenizen für khriegs volkh zu roß und fueß besoldt und underhaten ist“ ÖStA, HKA, HFU, RN 130 1626, 
Konv. Július fol 54–72. 
41 „Magyar országhban levő Veghaszaknak s Veghbelieknek szama” MNL OL, P1313, Katonai iratok, 252. 
cs. fol. 596–597.  A magyar rendek kérelme III. Ferdinándhoz az 1630. évi országgyűlésen végvári kato-
naság keretlétszámára vonatkozóan. Pozsony,1630. május 8. 
42 Egerszegen 200, Lentiben 100 német puskás lovas állomásozott. 
43 Egy várnagy 
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Vár 163744 163845 1639/4046 164947 165548 
 L Gy L Gy L Gy L Gy L Gy 
Egervár 25 50 25 50 25 50 25 50 25 50 
Egerszeg 200 150 200 150 250 150 200 150 300 150 
Pöleske 50 60 50 60 50 60 50 60 200 100 
Kaponak 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 
Zalavár 50 100 15 100 15 100 15 100 15 100 
Kiskomárom  150 240 120 240 120 240 150 240 150 240 
Kéménd 10 30 10 30 10 30 10 30 50 30 
Szentgyörgyvár 5 44 5 42 5 42 5 42 25 42 
Szentgrót 25 50 25 50 25 50 25 50 200 100 
Bér  6 20 6 20 6 20 6 20 30 20 
Lövő 6 20 6 20 6 20 6 20 80 78 
Magyarosd  20  20  20  20  20 
Szentpéter           
Hidvég           
Szemenye           
Dobri és 
Szentmiklós 

          

Kányavár  - - 10 35 10 35  50  20 
Szécsisziget 50 100 50 100 50 100 50 100 100 100 
Lenti  100 100 100 100 100 100 100 100 350 100 
       
Csesztreg           
Tarnok           
Pusztaszentpéter           
Légrád  100  200  200  200  200 
Alsólendva 50 50 50 50 50 50 50 50  50 
Tótfalu   2 8   2 8   
Muraköz       100 200   
 777 1184 724 1325 722 1317 844 1540 1625 1500 
Összlétszám 1961 2049 2039  2384 3125 

Az általunk ismert adatok szerint a királyi várkatonaság béke keretlétszáma 
(„Gräniz Statt”) 1621 és 1655 között csak kis mértékben változott, és a Muraközi 
őrhelyekkel együtt 2300-2400 fő között mozgott, vagyis az 1607. évi hadi keretlét-
számhoz („Kriegs Statt”) viszonyítva, alig 5-10%-kal volt kevesebb. Látható, hogy a 

                                                           
44 A végvidék királyi őrségeinek keretlétszámai III. Ferdinánd Batthyány Ádám Kanizsával szembeni 
végvárak főkapitánynak adott utasításában. Bécs, 1637. április 24. MNL OL, Batthyány család lt. P 1313, 
Törzslevéltár, Memorabilia, No. 1004/b.  
45 Az Kanizsa ellen való végházakban lévő lovas és gyalogok száma MNL OL, Batthyány család lt., P 1313, 
Törzslevéltár, 252. cs., fol. 648. 
46 MNL MOL, Batthyány cs. lt., P 1322 Familiárisokra, szervitorokra, hadinépre vonatkozó iratok, No. 
421/1. 
47 VÉGH, 2010, 156. 
48 A királyi őrségek 1655. évi országgyűlésen elfogadott keretlétszámai. CJH, 1655/3. tc.; Esterházy 
család hercegi ágának lvt.,  P 125, Esterházy Pál nádor iratai, 16. köteg No. 9827. fol. 66–67. 
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keretlétszám csaknem fele a négy várkörzeti központban, Kiskomáromban, Eger-
szegen (31%), Lentiben és Légrádon (17%) koncentrálódott.  

Batthyány Ádám az 1649. évi országgyűlésre két hadrendi tervezetet is készített 
(2. táblázat) a Kanizsával szembeni végvidék királyi katonaságának átszervezéssel 
egybekötött létszámemelésére.49 Az első, magyar nyelvű fogalmazványban a kis 
létszámú őrségekkel rendelkező erősségek (Alsólendva, Bér, Egervár, Kéménd, 
Lövő, Magyarosd, Szentgyörgyvár, Tótfalú) zömének megszüntetését vagy („refor-
málását”) tartotta szükségek. Nem tudni miért, de ebbe a csoportba került a helyet-
tes főkapitány székhelye, Egerszeg is. Nyolc vár (Kányavár, Kapornak, Kiskomárom, 
Lenti, Pölöske, Szécsisziget, Szentgrót, Zalavár) esetében diszlokáció és létszám-
emelés révén őrségük megerősítését javasolta. A Muraköz és Légrád, mint említet-
tük, felemás helyzetben volt, mivel azokat a Zrínyi család birtokolta. A Muraköz 
nem, de Légrád, amint Batthyány írta, az „én instructiómban inseráltatott”, ezért az 
ott lévő őrség megerősítését javasolta.50 

2. TÁBLÁZAT 

 
Batthyány első tervezete 

Batthyány második terve-
zete 

Vár L Gy L Gy E N 

Reformálni kell 
Régi 
létsz. 

Létsz. 
növ. 

Régi 
létsz. 

Létsz. 
növ. 

    

Egerszeg 200  150  200 150 8  
Alsólendva 50  50  50 50 1  
Kéménd  10  30  10 30   
Szentgyörgyvár 5  42  5 42   
Egervár 25  50  25 50 1  
Lövő 6  20  6 20   
Magyarosd   20   20   
Tótfalú 2  8  2 9   
Bér 6  20  6 20   
Meg kell hagyni         
Kiskomárom  150 50 240 60 200 300 8 200 
Zalavár 15  100 100 65 150 2  
Szentgrót 25 75 50 50 80 100   
Kapornak 50 50 50 50 100 100 1  
Pölöske 50  60 40 50 100   
Szécsisziget 50 50 100 50 50 100 1  
Lenti 100 100 100 100 200 150 2  

                                                           
49 MNL OL, Batthyány család lt., P 1315, Batthyány I. Ádám másolati könyve, A., pp. 209–217.; a kanizsai 
végvidék átszervezési tervezetét említi: SIMON ÉVA, Zalalövő története 1566–1690  =  Zalalövő története. Az 
ókortól napjainkig , Szerk, MOLNÁR ANDRÁS, Zalalövő, 1998, 127.  A továbbiakban SIMON, 1998. 
50 MNL OL Batthyány család lt., P 1315, Batthyány I. Ádám másolati könyve, A., p. 211. 
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Kányavár   10 50  10 35 1  
Szentpéter     50 50   
Körmend     150 100   
Muraköz és 
Légrád 

100  400   200 1  

Összlétszám 844 335 1540 450 1259 1776 2651 200 

Batthyány Ádám a végvidék átszervezéséről konzultált a királyság politikai és 
katonai vezetőivel, többek között Pálffy Pál nádorral, Zrínyi Miklós horvát bánnal, 
Forgách Ádám érsekújvári és Wesselényi Ferenc felső-magyarországi főkapitány-
okkal, valamint a dunántúli főurakkal, Nádasdy III. Ferenccel, Esterházy Lászlóval és 
Csáky Lászlóval.   

Minden bizonnyal ezt követően született meg az Udvari Haditanács részére ké-
szített német nyelvű átszervezési változat. Ebben öt kisebb véghelyről (Alsólendva, 
Bér, Lövő, Magyarosd, Tótfalu) a királyi őrség kivonását, indítványozta. Bér palánk-
ját pedig szükségtelennek ítélte, annak lerombolását tanácsolta. Egerszeg várát 
változatlan keretlétszámmal megtarthatónak vélte, Egerváron, Kéménden és 
Szentgyörgyváron viszont a királyi helyőrség megerősítését javasolta. Nyolc erő-
dítménynél (Kapornak, Kiskomárom, Pölöske, Szentgrót, Szécsisziget, Lenti, Kánya-
vár, Zalavár) konkrét létszámemelést indítványozott. Batthyány két saját várát, 
Körmendet és Szentpétert is a végvári hadrendbe sorolta, amelyeknek őrségét a 
király fizette volna.  

Az 1650-es évek elején több javaslat is készült a magyarországi végvidékek át-
szervezésére. A végvidéki főkapitányok és a királyi országrészben szolgáló magas 
rangú császári tisztek meggyőzték a bécsi kormányzat, elsősorban az Udvari Kama-
ra hivatalnokait, hogy a végvárak királyi őrségének bővítésével és a lovasság szá-
mának gyarapításával növelni lehet a határvédelem hatékonyságát. Hosszas tárgya-
lások eredményeként, az uralkodó végül hozzájárult a végvári hadrend hiányzó 
katonáinak pótlásához, valamint lovasság létszámemeléséhez.52  

A Kanizsával szembeni végvidék esetében tervbe vették a védelmi rendszer át-
szervezését, amelyhez felhasználták Batthyány előterjesztését. Hét véghelynél – 
ebből hat (Alsólendva, Egerszeg, Kéménd, Magyarosd, Tótfalu) a főkapitány javasla-
tában is szerepelt (ld. 2. táblázat), hetedikként pedig a tíz gyalogossal rendelkező 
Kányavár került a listára – az őrség átdiszlokálását tervezték. A tervezet szerint a 
fenti várak gyalogságának felét az újonnan toborzandó 60 hajdúval Kiskomáromba 
akarták átvezényelni. Egerszegre kisebb helyőrséget irányoztak elő, csak a magyar 
gyalogság fele és a német muskétások maradtak volna. A végvidéki helyettes főka-
pitány rezidenciát pedig Szentgrótra akarták áthelyezni. A várakból kivont lovassá-
got az újonnan verbuválandó 300 lovassal együtt a többi véghelyre osztották volna 
szét. 

                                                           
51 Ebből 16 tüzér. 
52 CZIGÁNY ISTVÁN, Kísérletek a magyarországi katonaság beillesztésére a Habsburg Birodalom haderejébe 
1600–1700, Balassi Kiadó, 2004, 100–101. A továbbiakban CZIGÁNY, 2004. 
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Az elképzelések megvalósíthatóságáról Rank fizetőbiztosnak kellett meggyő-
ződni, aki 1652 augusztusában tíz havi (négy hónap pénzben, hat hónap posztó-
ban), azaz egy évi zsolddal érkezett a végvidékre.53 Nem tudjuk, hogy a fizetőmester 
milyen jelentést tett az Udvari Haditanácsnak, de végül megmaradtak a régi őrhe-
lyek, így Körmendre és Szentpéterre sem került királyi őrség. A sok vitát kiváltott 
hidvégi kompnál, amely Kiskomáromot kötötte össze a végvidékkel, új őrhely léte-
sült.54   

Végül a főkapitány tervezetéhez képest (1259 lovas és 1776 gyalogos) szeré-
nyebb létszámemelést hajtottak vére. Kiskomárom gyalogságának megerősítésére 
nem került sor, mindössze tíz fővel bővült a feltölthető keret állomány. A lovasság 
keretlétszáma azonban – egy 1654. évi kimutatás szerint – 1024 főre emelkedett.55 
Elsősorban Egerszegre, Kapornakra, Kiskomáromba és Lövőbe toboroztak új lova-
sokat.56  

A végvidékek királyi helyőrségeinek további létszámemeléséről az 1655. évi or-
szággyűlésen döntött az uralkodó. Azt, hogy a muraközi őrhelyek nélkül 3125 főre 
tervezett végvári hadrendből végül mi valósult meg, a további kutatásoknak kell 
tisztázniuk.57 Egy 1661-re datált összeírás szerint azonban a Kanizsával szembeni 
végvidék királyi helyőrségeinek keretlétszáma 3123 fő volt, amely még akkor is 
magasabb az 1654. évi kimutatásnál, ha az tartalmazza a muraközi őrhelyeket is.58 
A keretlétszámok fegyvernemi arányai (1287 lovas és 1836 gyalogos) viszont „visz-
szarendeződtek” az 1655. évi rendelkezéshez képest (ld. 1. táblázat), vagyis újra a 
gyalogság került túlsúlyba.  

A CSÁSZÁRI KATONASÁG 

Jelenlegi ismereteink szerint 1607 után – Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 
(1619–21) támadását leszámítva – három évtizedig nem állomásozott császári 
katonaság a Kanizsával szembeni végeken. 1638 tavaszán az Udvari Haditanács 

                                                           
53 MNL MOL Batthyány család lt., P 1315 Batthyány I. Ádám másolati könyve, A., pp. 377–379.; ÖStA, KA, 
HKR, Prot Exp., 1652, május, fol. 149.;  Prot Reg, 1652. május 18., fol. 66.  
54 ÖStA, KA, HKR, Prot Exp, 1652, május fol., 149.; IVÁNYI BÉLA  Zalavár és a balatonhídvégi átkelő a török 
időkben = A Göcseji Múzeum jubileumi emlékkönyve 1950–1960, 168–173. 
55Az adatokban nincsenek benne a  muraközi és a légrádi őrség keretlétszámai. VÉGH, 2010, 156.;  MNL 
MOL , Batthyány cs. lt., P 1322, Familiárisokra, szervitorokra, hadinépre vonatkozó iratok, No. 1221.; A 
Kanizsával szembeni végvidék 1652 májusi tényleges létszámkimutatása is 941 főnyi lovast mutat ki, 
több mint az 1649. évi keretlétszámok. TAKÁTS SÁNDOR, A magyar gyalogság megalakulása, Bp., 1908. 
201–202.  
56 KELENIK, 1997, 161.; SIMON, 1998, 128. 
57 A Kanizsa elleni végvidék 1658. évi keretlétszámai több helyen is eltérnek, az 1655. évi törvényben 
elfogadottaktól. Egerszeg esetében nincs eltérés: 300 lovas, 150 gyalogos, 3 tüzér, 5 rendkívüli alkalma-
zott. Gehaimbe Instruction vor einem angehenten Hoff-Cammer Rath d. d. Wien letzten Octobris 1658. 
ÖNB, Handschriftensammlung, Cod. 8025. fol. 15–23.Vö. VÉGH, 2010, 42.; I. Lipót császár és magyar 
király kormányzása első felében az udvari elszámolásokhoz az u.n. Hofstaatokhoz csatolták  a magyaror-
szági végvárak keretlétszámait. Ezek forrásértékével kapcsolatban már régebben kifejtettük kételyein-
ket.  CZIGÁNY, 2004, 103– 104.       
58 ÖStA, KA, AFA, 1661-13-13. 
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200 német katonát szándékozott a végvidékre küldeni.59 Bessenyei István 
kiskomáromi kapitány arról számolt be Batthyány Ádám főkapitánynak, hogy az 
uralkodó 200 németet ad ”az nagyságod generálissága alá” Kiskomáromba 100, 
Zalavárba 50, Pölöskére és Kányavárra 25-25 főt.60 Az Udvari Haditanács elrendelte 
a katonák toborzását az Udvari- és a Magyar Kamara pedig a pénz előteremtésén 
fáradozott. Időközben a toborzandó németek számát 300 főre emelték, ám a kato-
nák fizetését és ellátását nehezen tudták megoldani.61 Kiskomáromba végül 1640 
novemberében érkeztek német katonák, de számuk a következő években mindösz-
sze 20 fő volt. Minden bizonnyal ekkor vezényeltek Egerszeg és Lenti helyőrség-
ének megerősítésére egy-egy kisebb német egységet.62 

Jelentősebb létszámú császári katonaságot a harmincéves háború befejezését 
követően 1650-től vezényeltek a magyarországi végvidékekre. 1652 tavaszán há-
rom gyalog (Baaden, Pucheim, Stahremberg) és négy lovasezredet (Gonzaga, Götz, 
Philip, Walter), 4560 főt helyeztek el a határvidéki erődítményekben.63 A Kanizsá-
val szembeni főkapitányság váraiba zömmel a Pucheim ezred alakulatai kerültek. 
Kiskomáromba 96, Egerszegre 61 főt, de jutott belőlük Légrádba és Lentibe is.64 
Körmendre egy századnyi gyalogost vezényeltek, de ezen a környéken állomásozott 
a Montecuccoli lovas ezred három kompániája is.65 A várakba helyezett császári 
gyalogos egységeket Batthyány Ádám parancsnoksága alá rendelték, ő intézkedett 
a katonaság ellátásáról és elhelyezéséről, adott esetben harci bevetésükről.66 

A FÖLDESÚRI ÉS RENDI KATONASÁG 

A Kanizsával szembeni főkaptányság határvédelmi struktúrának szerves részét 
alkották a világi és egyházi főurak várai és magánkatonasága. A Nádasdyak sárvári 
és kapuvári, valamint a Batthyányak körmendi és szentpéteri erődítményét az or-
szággyűlési végzések az ország véghelyei közé sorolták. Körmend és Sárvár a főka-
pitányi haderő állomáshelyeként automatikusan bekerült a végvári hadrendbe, de 

                                                           
59 ÖStA, HKA, HFU, RN. 158. 1638 Konv. Szeptember, fol. 93–107. 
60 IVÁNYI BÉLA, Végvári élet a Dunántúlon a XVII. században, Bp. 1958, (Kézirat), Magyar Tudományos 
Akadémia Kézirattára, Ms. 5301/7, 27. 
61 ÖStA, HKA, HFU, RN 159. 1639 Konv. február fol. 197–198., 205–206.; HFU, RN, 164. 1641. Konv. 
október, fol. 17. 
62 SZVITEK, 2008, 93–94.; VÉGH, 2010, 43–44.;  
63 CZIGÁNY, 2004, 100. 
64 A Lenti környékén lakó nemesek panasza a várban lévő német katonák ellen.  Zala vármegye közgyű-
lése, Körmend, 1651. január 11. TURBULY ÉVA, Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 2. 
1611-1655  = Zalaegerszeg, 1996, Zalai gyűjtemény 39. 114–115. A továbbiakban TURBULY, 1996. 
65 KELENIK JÓZSEF, Körmend a hadtörténelemben 1526-1711 = Körmend a hadtörténelemben, VESZPRÉMY 

LÁSZLÓ, KELENIK JÓZSEF, HERMANN RÓBERT, BENCZE LÁSZLÓ, Körmend,1992, 68.; SZVITEK, 2008, 94.; VÉGH, 2010, 
43. 
66 MNL MOL, Batthyány család lt., P 1315, Batthyány I. Ádám másolati könyve, A., p. 386–387.; Batthyány 
Ádám1658. évi zsámbéki portyájára a Körmenden állomásozó német gyalogszázadot is mozgósította.  J. 
ÚJVÁRY ZSUZSANNA, Egy hírhedt lesvető a XVII. századból. Kösze Gyurkó zsámbéki akciója, HK 2013/2.  493. A 

továbbiakban, J. ÚJVÁRY, 2013.  
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az országgyűlés ingyenmunkákra vonatkozó végzései akkor is véghelyként említet-
ték a négy földesúri erősséget, amikor birtokosuk már nem volt főkapitány.67   

Amikor a Kanizsával szembeni végvidék váraiba királyi őrségeket helyeztek, 
azok fenntartását részben vagy egészében átvette tulajdonosaiktól az uralkodó. Az 
óbudai prépost birtokában lévő Kiskomárom és a bencés rendhez tartozó Zalavár 
1565-ban, Kapornak 1570-ben került az uralkodó ellenőrzése alá.68 Kanizsa elestét 
követően a veszprémi püspök egerszegi mezővárosában létesült királyi helyőrséget 
befogadó erődítmény. A püspök, mint földesúr, továbbra is tartott néhány fegyve-
rest a városban, sőt ahhoz is ragaszkodott, hogy a várban szolgáló, de gazdálkodó 
katonák megfizessék az egyházi tizedet.69 

A királyi őrség eltartása, a vár védműveinek építése és karbantartása az Udvari 
Haditanács és a királyi kormányszervek feladata volt. Az már a tulajdonos ügyessé-
gén, anyagi erején és kapcsolatrendszerén múlott, hogy meg tudta-e szerezni várá-
nak királyi kapitányságát. Perneszy Ferenc lövői vára esetében ez csak később sike-
rült, ellenben Eördögh István hamar megkaparintotta a pölöskei várába helyezett 
királyi katonaság feletti kapitányságot és az ezzel együtt járó javadalmazást.70  

Szécsisziget a Széchy família birtoka volt, királyi őrségének kapitányai is a család 
tagjaiból kerültek ki. 1639-ben például a vár akkor 48 lovast és 106 gyalogost szám-
láló helyőrségének (fő)kapitánya Széchy Dezső, aki nyolc lovasával, valószínűleg 
szervitoraival, állt a király szolgálatában.71 Szécsiszigeten Zrínyi Miklósnak is volt 
részbirtoka, aki uradalmának őrzésére saját fegyvereseket tartott.72 Nem tudjuk, 
hogy Zrínyi emberei közül szolgáltak-e a várban, de számos példa van arra, többek 
közt Keszthely várában, hogy a királlyal közös fenntartású erősségekben a vár tu-
lajdonosai mellett a részbirtokosok is tartottak néhány fegyverest az erősségben.73  

Szentgrót vára a Hagymásy (berekszói) család birtoka volt. A vár kapitánya 
Hagymásy István, testvérei Batthyány Ádám főkapitány familiárisaiként katonás-
kodtak. Hagymásy János 1644 őszén 82 lovasból álló szerrel vett részt az I. Rákóczi 
György fejedelem (1630–1648) elleni hadjáratban, de elképzelhető, hogy 
Hagymásy Péternek is külön egysége volt.74 1649 májusában, amikor Batthyány 
Ádám egy nagyobb portyát vezetett Kanizsa vidékére, a sereglajstromba feljegyez-
ték, hogy „a Hagymási urak” a vár 96 szentgróti katonájával együtt vonultak had-

                                                           
67 CJH 1608/15. tc.; 1609/61.tc.; 1613/8.tc.; 1618/49. tc.; 1622/36. tc.; 1635/92.tc.; 1649/85. tc.; 
1655/16. tc.; Szentpéteren 1608-ban még királyi őrség állomásozott. (ld. 1. táblázat). 
68 Szvitek, 2008, 26. 
69 VÉGH, 2010, 45.; 50. 
70 SIMON, 1998, 115–116. 
71 MNL MOL, Battlhyány család lt., P 1322, Familiárisokra, szervitorokra, hadinépre vonatkozó iratok, 
No. 420.; Széchy Dezső még 1651-ben is a vár kapitánya volt.  ÖStA, KA, HKR Prot. Exp. 1655, fol. 255. 
72 Zrínyi Miklós Batthyány Ádámhoz, Csáktornya 1651. január 6. IVÁNYI BÉLA, A két Zrínyi Miklós körmen-
di levelei, Bp., 1943, Új Magyar Levelestár, 182. 
73 VÉGH FERENC, Birodalmak határán – a Balaton partján Keszthely végvárváros a XVI–XVII. században, Bp., 
2007, 192–93. A továbbiakban VÉGH, 2007. 
74 MNL MOL, Batthyány család lt., P 1322, Familiárisokra, szervitorokra, hadinépre vonatkozó iratok, No. 
680. 
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ba.75 A főkapitánynak több szervitora is lakott Szentgróton, akik fejenként két lóval 
katonáskodtak seregében. 1648 júniusában négy, egy évvel később hat főt szólított 
hadba uruk, ez utóbbiak Fáncsi Pál hadnagy parancsnoksága alatt szolgáltak.76  

Szentgyörgyvár Nádasdy II. Ferenc felesége, Báthory Erzsébet révén került a 
család tulajdonába és Kanizsa elestét követően került királyi őrség az erődítmény-
be.77 Ezt követően a Nádasdyak fegyveresei a királyi vitézekkel együtt vigyázták a 
várat. Rendszeresen részt vettek a Batthyány főkapitány vezette portyákon, mint 
például 1648 májusában, amikor húsz fő csatlakozott a Kanizsa vidékére induló 
sereghez.78 

A Kanizsával szembeni végvidék legnagyobb földesúri haderejét a Batthyány 
család tartotta fenn. Batthyány I. Ádám főkapitányi kinevezését követően fokozato-
san növelte katonái számát, amely 1634 és 1658 között megduplázódott, ezerről 
több mint kétezer főre növekedett.  Magánhadserege lényegében három csoportra 
oszlott. Az elsőt udvari egységek alkották, ide tartoztak többek között az udvarnál 
katonai szolgálatot teljesítő szervitorok („continuus uraimék”) és a saját birtokai-
kon élő, de bármikor mozgósítható familiárisok („házi uraimék”). A főkapitányi és 
mezei hadnagyságok alakulatai („szerei”) a második, míg a három Batthyány „vég-
vár” (Csákány, Körmend, Szentpéter) helyőrsége a harmadik csoportba tartozott.79 
A három „végvár” mellett a birtokközpontokban, Dobrán, Rohoncon, Szalonakon és 
Németújváron állandó őrségként néhány tucat darabontot is tartottak, sőt ez utóbbi 
erősségben jelentős fegyvertár működött.80 

Batthyány Ádám 150 lovast és 100 gyalogost számláló kerületi főkapitányi csa-
pata szervesen beépült magánföldesúri haderejébe. Káldy Ferenc (felsőkáldi), majd 
Keczer János (radováni) a főúr katonaságának főkapitányi tisztje mellett a helyettes 
kerületi főkapitány posztját is betöltötték. Az ifjabb Káldy Ferenc szintén Batthyány 
familiárisaként kezdte katonai pályafutását, majd 1654-től helyettes kerületi főka-
pitány lett.81 

A földesurak katonáságának egyik legfontosabb és legolcsóbb utánpótlási forrá-
sa a jobbágyságságuk volt, akiket a fegyveres szolgálat fejében mentesítettek az 
úbéri szolgáltatások alól.82 Batthyány Ádám széleskörűen élt ezzel a lehetőséggel: 
Körmend, Csákány és Szentpéter őrségeinek jelentős részét a környező falvak job-

                                                           
75 MNL MOL, Batthyány család lt., P 1315, Batthyány I. Ádám másolati könyve, A., pp. 128–129. 
76 MNL MOL Batthyány család lt. P 1315, Batthyány I. Ádám másolati könyve, A., pp. 150., 171.  
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79 VARGA J. JÁNOS, Szervitorok katonai szolgálata a XVI–XVI. századi dunántúli nagybirtokon, Bp., 1981, 
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80 A legtöbb darabont Németújvárban szolgált, 1640/41-ben: 36 fő a várban, 6 fő pedig a városban. MNL 
MOL, Batthyány család lt., P 1322, Familiárisokra, szervitorokra, hadinépre vonatkozó iratok, No. 538. 
81 KOLTAI, 2012, 267–273.; VARGA J, 1981. 179. 
82 CZIGÁNY ISTVÁN, Katonai szolgálat és a társadalom militarizációja Felső-Magyarországon és a Tiszántúlon 
1600–1660. Hadtörténelmi Közlemények, 2004/4., 1215. 
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bágyaiból állították ki.83 A főkapitányi csapat személyi állományának egy része is 
ilyen katonaparasztokból került ki. Káldy Péter, aki hadnagyaként szolgált az ország 
lovasainál, egységének nagy részét szabadosaival és katonaparasztjaival töltötte 
fel.84  

Batthyány Ádám sógora, Csáky László a fegyveres szolgálat fejében, 1628-ban 
mentette fel szentgotthárdi uradalmának jobbágyait kötelezettségeik alól. Katona-
parasztjait tizedekre osztva gyalogos egységbe szervezte, élükre pedig vajdát állí-
tott. Egyik érdekesség, hogy katonai kötelmeik mellett a levélhordást négy magyar 
mérföldön (33 km) túl is teljesíteni kellett.85  

Szentgotthárdon több alkalommal is állomásozott katonaság, sőt Batthyány II. 
Ferenc 1617-ben állandó helyőrség felállítását tervezte a városban.86 Elképzelése – 
úgy tűnik – nem vált valóra, mert Csáky azért szervezte meg uradalma védelmét, 
mivel véleménye szerint a helység „praesidium nélkül” veszélyes volt. Elgondolko-
zató azonban, hogy az 1630. évi országgyűlés véghelyként említette a várost.87 Ha-
sonló megoldással élt Sárkány János (ákosházi) keszthelyi (fő)kapitány, később a 
Kanizsával szembeni végvidék helyettes főkapitány is, aki vasvári erősségét szintén 
szabadosaival őriztette.  

A katonaállítás bevett gyakorlatát az egyházi méltóságok is követték. A veszp-
rémi püspökséghez tartozó Türjén az 1640-es években az ötven-száz fő között 
mozgó őrség legnagyobb része katonaparaszt, de szabad legények is folyamatosan 
szolgáltak a várban.88 Széchényi György 1656-ban, veszprémi püspökként a Tapol-
ca mezővárosában, 1658-ban pedig győri püspökként a Tüskeváron lakó jobbágyait 
kiváltságolta fegyveres szolgálatuk fejében.89 

A dunántúli kerületi főkapitány rendelkezett azon katonai egységek felett is, 
amelyeket a vármegyék a nemesi felkelés, illetve a portális katonaság keretében 
állítottak ki. Viszonylag tekintélyes, de nem állandóan fegyverben tartott haderőről 
volt szó, mai szóval élve: amolyan területvédő milíciáról, amelyet veszély esetén 
mozgósítottak. Erre a magyar-török határvidéken azonban szinte minden évben 
sor került. 

A nemesség személyes felkelésének, valamint a portális katonaság kiállításának 
változatos módjairól, annak eredményességéről és a végvidék védelmi rendszerébe 
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való beillesztéséről keveset tudunk, s azt további kutatásoknak kell tisztázni. Jelen 
tanulmányunkban a tendenciákat illusztrálandó mi is csak néhány adatot tudunk 
felvillantani.   

A korszak egyre jellemzőbb gyakorlata lett a személyes felkelés pénzzel való 
megváltása. Hódoltsági portáik után, illetve a taxás és kurialista nemesektől már 
eleve pénzt szedtek, 1643-ban Zala vármegye a hódolt porták után például két ma-
gyar forintot, a birtokkal nem rendelkező nemesektől pedig taxájuk összegét.90 
Nyilvánvaló volt, hogy a birtokos nemesség egy jelentős része nem tud személyesen 
hadba szállni, mivel már a királyi- vagy magánföldesúri haderőben szolgált. A kato-
nai célszerűség is azt diktálta, hogy a fegyverforgatás mesterségében kevésbé jártas 
nemesek helyett képzettebb embereket fogadjanak. Másrészt a nemesség felkelé-
sének megváltására felajánlott pénzösszeg tulajdonképpen egyfajta önkéntes adó-
ként funkcionált, s erre egyre inkább számítottak a megyék és az állam. 

Zala és Somogy vármegye közgyűlése 1619 októberében a jobbágyokból min-
den királysági és hódolt porta után egy gyalogos, a nemességből nyolc hódolt és 
négy szabad porta után egy lovas kiállítását rendelte el, akiknek az ingyenmunkára 
kijelölt várakba kellett vonulniuk.91 1643-ban azonban a portánként kivetett egy-
egy gyalogos megváltására már pénzt szedtek, és az így befolyt összegből Batthyány 
Ádám kerületi főkapitány 2 forint 50 dénárért fogadott zsoldosokat. 1645-ben a 
Zrínyi és a Bánffy családok, valamint a muraközi és a zalai nemesek a személyes 
felkelés helyett fizetett pénzből két hónapra nyolcvan mezei katonát fogadtak fel.92 
Vas vármegye esetében a kiállítandó katonai kontingenst is ismerjük. 1633-ban a 
megye 150 lovas és ugyanannyi gyalogos, a következő évben viszont már 1000 
fegyveres kiállítását ígérte azzal a megkötéssel, hogy katonáikat nem lehet a me-
gyéből kivinni.93  

Az 1649. évi országgyűlésen a rendek a rovásadó és a részleges nemesi felkelés 
helyett országos méretű katonaállításáról határoztak. Három éves időtartamra, 
vagyis a következő országgyűlésig, a kerületi főkapitányságokban 3900 főnyi (felső-
magyarországi 1200 fő, a dunáninneni 1700 fő, a dunántúli 1000 fő) haderő felállí-
tását vállalták.94  

A dunántúli főkapitányságra rótt ezer katonát a pozsonyi tárgyalásokat követő-
en a csepregi részgyűlésén (1649. július 1.) osztották fel a dunántúli vármegyék 
képviselői; összesen 685 lovast és 315 gyalogos toborzásához és eltartásához szük-
séges összeget ajánlottak meg. A legtöbb lovas költségét Batthyány Ádám (90 főt), 
Esterházy László (80 főt), Nádasdy Ferenc (80 főt), Zrínyi Miklós és Péter (75 főt) és 
Draskovich György győri püspök (60 főt) vállalta. A gyalogosok több mint felének 
felállítására két vármegye (Vas megye 50 főre, Sopron megye 40 főre) és két szabad 
királyi város (Sopron 60 főre, Kőszeg 30 főre) ígért pénzt. A felajánlott összegek 
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azonban nehezen folytak be Rauch Dániel fizető biztoshoz, akit a rendi katonaság 
pénzügyeinek kezelésével bíztak meg. Noha a törvény értelmében a katonákat au-
gusztus 1-jéig kellett felfogadni és a várakba vezényelni, ám a lovasokra szánt pénz 
több mint fele, a gyalogosok summájának pedig harmada szeptember végéig még 
nem érkezett meg Rauch hivatalába. A Zrínyi fivérek, Esterházy László és Nádasdy 
Ferenc még a teljes összeggel tartoztak, Sopron városa pedig a rá rótt gyalogság 
javadalmazásának harmadával volt hátralékos.95 

Pálffy Pál nádor az ügyben többször is levelet váltott Batthyány Ádámmal és a 
hátralékos összegek kifizetésének rendezésére újabb részgyűlést rendelt el. Ennek 
eredményéről csak annyit tudunk, hogy a Széchényi György veszprémi püspök által 
megajánlott 27 lovast felfogadták, mert a főpap kérte, hogy ezekből 25 főt vezényel-
jenek a sümegi várába.96 

A következő országgyűlést hat év múlva, 1655-ben tartották, ahol a király a vég-
vári katonaság keretlétszámának megemeléséről határozott. A rendek viszont az 
előző diétán elfogadott kondíciók mellett már csak 1450 fegyveres kiállításáról 
döntöttek. Ebből a dunántúli kerületi főkapitányságra mindössze 200 lovas és 100 
gyalogos esett.97  

Az 1655. évi országgyűlést követően készült az a kimutatás, amely a királyi vég-
zés artikulusaira hivatkozva a királyi őrségek megemelt keretlétszámait, illetve a 
kerületi főkapitányságok katonáinak várakba történő elosztását tartalmazza. A 
Kanizsával szembeni végvidék királyi katonaságának létszáma (3075 fő) megegye-
zik az országgyűlésen elfogadottal, de annak elosztása, illetve fegyvernemi arányai 
(1725 lovas, 1350 gyalogos) mósosultak (ld. 1. táblázat). A rendi haderő 390 lovasa 
Légrádon és Zalaváron, 20 gyalogosa Kányaváron állomásozott.98 

A KANIZSAI OSZMÁN VÉGVIDÉK 

Evlia Cselebi, amikor 1664-ben Kanizsán tartózkodott, a vilajet haderejének lét-
számát a 2700 várkatonával együtt több mint 8000 főre becsülte.99 A legújabb kuta-
tások szerint a kanizsai vilajet várkatonasága Batthyány Ádám főkapitányságának 
idején nagyjából 4500 fő körül mozgott.100 A központi zsoldjegyzékben szereplő 

                                                           
95 MNL MOL, Batthyány család lt., P 1315, Batthyány I. Ádám másolati könyve, A., pp. 268–273.  
96 Pálffy Pál Batthyány Ádámhoz, Bajnóc, 1649. szeptember 22., 23; Pozsony, december 20. Pálffy Pál 
nádor levelei (1644–1653) 1. k.,(Régi Magyar Történelmi Források), Összegyűjtötte, sajtó alá rendezte, a 
bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta, a mutatókat készítette, S. LAUTER ÉVA, Budapest, 1989., 102–
103., 106. A továbbiakban S. LAUTER, Pálffy Pál levelei. 
97 CJH 1655/5. tc.; 
98 A kimutatás Egervárra 125, Lentibe 350 lovast szánt, de az utóbbi erősségben nem tüntetett fel gyalo-
gosokat. MNL MOL, a herceg Esterházy család levéltára, P. 125, Esterházy Pál nádor iratai, 16. köteg, No. 
9827. ,fol. 66–67. 
99 Evlia Cselebi leírásába nem egyértelmű, hogy a vilajetre vagy csak Kanizsa várkatonaságára gondolt-e. 
KARÁCSON, 1904, 504. 
100 A szerző több helyütt is hangsúlyozza, hogy a Kanizsai Vilajet várkatonaság központi zsoldlistáinak 
létszámadatai meglehetősen bizonytalanok, valószínűleg nem a tényleges létszámokat fedik. HEGYI 

KLÁRA, A török hódoltság várkatonasága  I. kötet, Oszmán védelmi rendszer Magyarországon, (História 
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várkatonák mellett az oszmán végvidék haderejét gyarapították a birtokos szpáhik, 
a szandzsákbégek és beglerbégek fegyveres kíséretei, a rác katonaparasztok, illetve 
az erődítmények környékén élő, alkalmazásra váró fegyveresek.101 Egyes számítá-
sok szerint a szpáhik és katonai kíséretük a XVI. század második felében hozzávető-
legesen a hódoltsági török haderő mintegy negyedét alkotta. Mivel a következő 
században a szpáhi- és tímár-rendszer vesztett jelentőségéből, a török főurak kísé-
retének létszáma viszont megnövekedett, talán nem tévedünk nagyot, ha feltételez-
zük, hogy a várkatonaság és az egyéb alakulatok aránya nagyjából változatlan ma-
radt.102  

A kanizsai vilajet névadó fővára köré a tizenötéves háborúban nem sikerült vé-
dőgyűrűt kialakítani – Kiskomáromot a keresztény csapatok 1601-ben visszafoglal-
ták –, így az erőd közvetlenül a „magyarok torkában” maradt.  Jelentős, a vilajet 
várkatonaságának mintegy 40%-val (1600–1800 fő) rendelkezett, de a beglerbég 
katonaságának összlétszáma minden bizonnyal meghaladta a 2000 főt.103 Mögötte 
helyezkedtek el Babócsa 400 és Segesd 350, illetve Barcs 150 fős őrséggel rendel-
kező erődítményei. Feladatuk elsősorban a keresztény végvidékbe ékelődő fővár 
támogatása és utánpótlásának biztosítása volt. Ennek következtében mindhárom 
vár kedvenc célpontja volt a keresztény portyáknak. Kanizsa helyzete akkor vált 
nehézzé, amikor 1661-ben Zrínyi Miklós horvát bán az uralkodó tudtával és a Bel-
ső-Ausztriai Haditanács támogatásával Légráddal szemben,  a Mura bal partján 
hídfőerődöt emelt.104 

A „hátországot” viszonylag csekély erők védték; Szigetvár, Kaposvár, Pécs és Sik-
lós átlagosan 400, 300, illetve 200 és 150 fős őrsége. A közepes erődítmények háló-
zatát néhány tucat kisebb őrhely és rác katonaparaszti telep egészítette ki.105   

AZ ERŐEGYENSÚLY 

Kérdés, hogy Batthyány Ádám mekkora haderőt tudott mozgósítani a parancs-
noksága alá tartozó végvidéki és kerületi főkapitányságból, s az elegendő volt-e az 
ellenfél féken tartásához? 

A királyi várkatonaság keretlétszámai (ld. 1. táblázat) mellett, néhány kimuta-
tásból ismerjük az őrségek tényleges állományát is. 1638-ban a végvidék tizenkét 

                                                                                                                                                
Könyvtár Kronológiák, Adattárak 9.), Bp., 2007, 106–107.; 168. A továbbiakban HEGYI, 2007/I.; HEGYI 

KLÁRA, A török hódoltság várkatonasága  III. kötet, A temesvári, győri, pápai, egri, kanizsai, váradi és újvári 
vilajet várainak adattára, (História Könyvtár, Kronológiák, Adattárak 9.), Bp., 2007, 1525–1600. A továb-
biakban HEGYI, 2007/III. 
101 HEGYI, 2007/I. 171–172.; Ilyen rác katonatelepeket rohantak le 1641 februárjában az igali palánkvár 
mellett a Batthyány Ádám vezette portyázók. FENYVESI LÁSZLÓ, Az igali portya és a körmendi kótyavetye 
balkáni tanulságai = Magyar és török végvárak (16631684), Studia Agriensia 5., Eger, 1985, 209–216. A 
továbbiakban FENYVESI, 1985. 
102 HEGYI, 1995, 98–99.; HEGYI, 2007/I., 170–171. 
103 A kanizsai vilajet várainak pontos létszámait ld.: HEGYI, 2007/III.. 1535–1550. 
104 DOMOKOS GYÖRGY, Zrínyi-Újvár építése és pusztulása = Zrínyi-Újvár emlékezete, szerk. HAUSNER GÁBOR–
PADÁNYI JÓZSEF, Argumentum, Bp., 2012, 45–48. 
105 HEGYI, 2007/III., 1525–1600. 
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erősségének (Bér, Egerszeg, Egervár, Kapornak, Kéménd, Kiskomárom, Lövő, 
Magyarosd, Pölöske, Szentgrót, Szentgyörgyvár, Zalavár) lajstromai a királyi őrsé-
gek 83-94 %-os feltöltöttségét mutatják.106 A végvidék egészére vonatkozó 1643 
utolsó negyedévében készült szemlén – a muraközi és légrádi őrségekkel együtt – 
2103 királyi katonát vettek számba, a keretlétszám 85%-át.107 1654-ben a királyi 
katonaság tényleges állománya (a Muraköz és Légrád nélkül) 2174 fő, a keret 94 %-
a, 1661-ben pedig a végvidék teljes tényleges létszáma 2884 fő (91 %) volt.108  

Amint szóltunk róla, Batthyány földesúri haderejét a század közepén több mint 
2000 főre taksálta a kutatás. 1648 decemberében viszont 2430 lovas számára jelöl-
tek ki téli kvártélyt a főúr birtokain. Ha ehhez hozzávesszük a körmendi, szentpéteri 
és csákányi gyalogokat, akkor az aktuális létszám közel háromezer fő körül moz-
gott.109 

Batthyány I. Ádám kerületi főkapitányként – a főkapitányi csapaton kívül – elvi-
leg rendelkezett az egész Dunántúl rendi haderejével, ám ezeknek csak egy részét 
vethette be a Kanizsával szembeni végvidék védelmében. A vármegyei egységek 
nagyságát egy-két kivételtől eltekintve nem ismerjük, a rendek által megajánlott 
csapatoknak pedig csak a keretlétszámairól vannak forrásaink. Ennek ellenére úgy 
véljük, a végvidék hadügyi struktúrájának három meghatározó elemének a királyi-, 
a rendi- és magánföldesúri (Batthyány) katonaságnak átlagos létszáma összesen 
5000 fő körül lehetett.  

Az állandó háborús veszély és a török betörések nyomán a század közepére a 
végvidék társadalmának zöme militarizálódott. Ez nemcsak a katonáskodók szá-
mának jelentős mértékű emelkedését jelentette, hanem a lakosság egészének kato-
nai készenlététét. Vas vármegye 1639 októberében például elrendelte a jobbágyok 
katonai összeírását és tizedekbe szervezését, Muraszombatban pedig a földesurak 
szervitoraiból szervezett egység felállításáról intézkedett. A mezővárosban állomá-
sozó szervitori csapatnak a polgárokkal és a környék nemeseivel együtt kellett el-
hárítani a törökök támadásait.110     

A várak és mezővárosok környékén viszonylag nagy számban éltek a szabad-
legényeknek, „szabad hajdúknak” nevezett katonák. Ezek tulajdonképpen szabad 
zsoldosok voltak, akik zsákmányért vagy zsoldért bármilyen fegyveres szolgálatra 
kaphatók voltak. Sokszor belőlük egészítették ki a várak megfogyatkozott létszá-
mát, de gyakran saját szakállukra indítottak akciókat a hódoltság megrablására, 
azonban nem idegenkedtek a királysági területeket megsarcolásától sem. Sajátos 

                                                           
106 Az egyes várak esetében nagyobb a szóródás: Egerszeg (1633–1638) 77–94%, Lövő (1633–40) 65–
84 %, Szécsisziget (1639) 76%, Lenti (1639) 75% . KELENIK, 1993, 102–103; KELENIK 1999, 159–160.; 
SIMON 1998, 146.  
107 ÖStA, HKA, HFU, RN., 168, 1643. Konv. október-december, fol. 81–85. 
108MNL MOL, Batthyány család lt., P 1322, Familiárisokra, szervitorokra, hadinépre vonatkozó iratok, 
No. 1221. No. 420.; ÖStA, KA, AFA, 1661-13-13.; Ezen felül Batthyány parancsnoksága alá legalább 400–
500 császári katonát rendeltek. 
109 MNL MOL, Batthyány család lt., P 1315, Batthyány I. Ádám másolati könyve, A., p. 152–154. 
110 TÓTH, 1992, 217. 
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öntörvényű életmódjuk miatt komoly veszélyt jelentettek a közbiztonságra.111 Lete-
lepítésük és zsoldba fogadásuk folyamatos volt, de különböző okokból, ez a zömmel 
a társadalom perifériájára kerültekből verbuválódó réteg folyamatosan „újraterme-
lődött” a század folyamán. Jelenlétük a Kanizsa elleni végvidéken is folyamatosan 
kimutatható. Szentgrótról 1640 júliusában és 1657 januárjában egyaránt 70 szabad 
legény csatlakozott a török elleni nagy portyákhoz.112 Batthyány Ádám a körmendi 
vára mellett élőket zsoldba is fogadta. 1648 májusában a vár 200 gyalogosa mellett 
103 körmendi szabad legény is részt vett a Kanizsa tájára vezetett portyán. Szent-
györgyvárról viszont a Nádasdyak szolgálatában indult 35 szabadlegény az 1649. 
januári segesdi portyára.113 A főkapitány akcióit rendszeresen támogató keszthelyi, 
türjei és devecseri katonák zöme is a szabad „renden” szolgálók, vagyis a szabad 
legények közül kerültek ki.114 Egy 1690-ben készült lajstrom szerint az egykori 
Kanizsával szembeni végvidék tizennégy várában 326 szabad katona állomáso-
zott.115 Vizsgált korszakunkban azonban – amint a fenti adatok mutatják – jóval 
több szabadlegény élhetett, mint a század végén. 

Ha összesítjük az eddigi adatainkat, akkor a század közepén a királyi, magánföl-
desúri (a Batthyány, Csáky, Esterházy, Nádasdy, veszprémi püspök), rendi, várme-
gyei és császári katonaság összlétszáma a szabadlegényekkel, valamint a fegyveres 
parasztokkal együtt 7000 fő körül mozoghatott. Az egymással szemben lévő osz-
mán és keresztény végvidék fegyverforgatóinak száma tehát egyensúlyba került. 

Kérdés, hogy a Kanizsával szembeni végvidék a fegyverforgató rétegeiből hány 
embert tudtak mozgósítani. A végvidék haderejének jelentős részét, 2500-3000 
katonát felvonultató akciókra csaknem évente sor került. Ezek a hadműveletek a 
határvédelem leghathatósabb eszközei voltak; céljuk a zsákmányszerzésen és a 
török betöréseinek megtorlásán túl a végvidék katonai erejének demonstrálása is 
volt. Batthyány I. Ádám precíz tervezésének köszönhetően néhány esetben viszony-
lag pontosan ismerjük a nagyobb portyákon részt vett katonák létszámát: 1639 
novemberében Kanizsa ellen 2487 fő, 1641. január-februárban Igal ellen 2997 fő, 
1648 májusában Kanizsa ellen 2632 fő, 1649 januárjában Segesd ellen 2664 fő, 
1657. április-májusban Zsámbék ellen 2467 fő.116 

A legnagyobb haderő mintegy 7500 fő, Kiskomárom sikertelen török ostromát 
(1651. augusztus 15.) követően vonult fel oszmán területen. Ott volt a kanizsai vég-
vidék főúri haderejének zöme (Batthyány I. Ádám 1925 fővel, Zrínyi Miklós 1100 
fővel, Esterházy László 300 fővel, Nádasdy Ferenc 250 fővel, Széchényi György 

                                                           
111 VÉGH FERENC, A „szabad rend”.  A XVII. századi dunántúli katonatársadalom egy elfeledett csoportjáról, 
Hadtörténelmi Közlemények, 2009/2. 444–448. A továbbiakban VÉGH, 2009. 
112  MNL MOL, Batthyány család lt., P 1313, Katonai iratok, 252. cs., fol. 643.; P 1315, Batthyány I. Ádám 
másolati könyve, A., p. 443. 
113  MNL MOL, Batthyány család lt.., P 1315, Batthyány I. Ádám másolati könyve, A., po. 132., 167–168.   
114 MNL MOL, Batthyány család lt., P 1315, Batthyány I. Ádám másolati könyve, A., po. 128., 138, 442.; 
VÉGH, 2007.,187. 
115 VÉGH, 2009, 450–451, 455. 
116 MNL MOL, Batthyány család lt., P 1313, Katonai iratok, 252. cs., fol. 653–654.;  MNL MOL, Batthyány 
család lt., P 1315, Batthyány I. Ádám másolati könyve, A., pp. 120–135;  167–168,; FENYVESI, 1985, 209.; J. 
ÚJVÁRY, 2013, 492–495. 
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veszprémi püspök 232 fővel), 487 végvári vitéz és öt császári ezred, mintegy 2000 
katonával.117 Mivel béke volt, a sereg nem kezdett komolyabb hadműveletbe. A 
csapatok többsége Segesd alá vonult, (augusztus 29.) felgyújtották a várost, majd 
szeptember elején sok fogollyal és szép nyereséggel visszatértek a királyi végvidék-
re. 

Tanulmányunkat összegezve elmondható, hagy a Kanizsa elleni végvidék vé-
delmi rendszere alapvetően betöltötte funkcióját. Megtartották a határvárakat, 
biztosították a hódoltsági magyar uralmat, s megfelelő választ adtak a törökök meg-
lehetősen agresszív akcióira. Batthyány I. Ádám főkapitányságának utolsó éveire a 
Kanizsa elleni végvidék és a kanizsai vilajet potenciális és mozgósítható hadereje 
egyensúlyba került. 

A TANULMÁNYBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK 

AFA  Alte Feldakten 
Cs.  csomó 
E  egyéb 
Fol.  folio 
Gy  gyalogság 
HKA, HFU, RN Hofkammerarschiv, Hoffinanz Ungarn, Rote Nummer 
HHStA  Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
HKR   Wiener Hokriegsrat 
k  kötet 
KA   Kriegsarchiv 
Konv.   Konvolutum 
L  lovasság 
Létsz.  létszám 
Lt.   levéltár 
MNL MOL Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 
Növ.  növekmény 
ÖStA  Österreichisches Staatsarchiv 
Prot. Exp.  Protocollum Expedit 
Prot. Reg.  Protocollum Registratur

                                                           
117 MNL OL, Batthyány család lt.,P 1315, Batthyány I. Ádám másolati könyve, A, pp. 342–343 
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HEGYI KLÁRA 

A dunántúli török haderő a XVII. század 
első felében 

Sem az előadás, sem a belőle készített tanulmány nem szolgál új adatokkal, de 
összefoglalja a hatalmas adatsorokat. Azokon a publikált, adattárba rendezett forrá-
sokon alapul, amelyek 2007-ben láttak napvilágot.1 A kiadványban minden hódolt-
sági várőrség összes adata megtalálható a források levéltári jelzeteivel együtt, ezért 
a lelőhelyekre itt csak azokban az esetekben hivatkozom, amikor nem zsoldlisták-
ból és zsoldelszámolásokból merítek.  

Az erősen centralizált, a jövedelmeket begyűjtő és újraosztó Oszmán Birodalom 
a XVI. században óriási, mindenre kíváncsi és mindent számon tartó központi és 
tartományi intézményhálózatot működtetett, amely irathegyeket termelt. A hivatali 
„grafománia” a török kor első évszázadára bőséges iratanyaggal látja el a kutatót. A 
katonaságot számba vevő források nemcsak a várvédők számát, csapatnemét, cse-
rélődését, vallását és etnikumát, jó esetben életútját engedik felmérni, hanem még 
mindennapjait is az írnokok olyan bejegyzései révén, mint hogy a katonát hazaen-
gedték szüretelni, ám a visszatéréssel két napot késett, kétnapi zsold levonandó 
tőle. A jövedelemgazdálkodás azonban a századfordulón megváltozott, gyengült a 
centralizáció és nőtt a tartományi elit önállósága és felelőssége,2 ami az irattermelés 
vészes apadását vonta maga után. 1630-ig még támaszkodni tudunk az évtizedek-
kel korábbiaknál ugyan kevésbé tartalmas, de még elhihető és használható forrá-
sokra, később azonban minden anyag elenyészik. A változás éppen Batthyány  
I. Ádám idejére esik. Ezért azt vizsgálva, hogy a dunántúli főkapitány milyen helyi 
török erőkkel volt kénytelen nap mint nap viaskodni, csak elnagyolt válaszok adha-
tók.  

Az első évszázad szigorú központi ellenőrzésének egyik jellegzetes példája az a 
gyakorlat, hogy minden katonáskodó férfi, nemcsak a várkapitány, hanem a legki-
sebb martalóc, sőt még az adómentességet élvező katonaparaszt is csakis szultáni 
kinevezési okmánnyal, törökül beráttal állhatott szolgálatba, szultánváltozáskor 
pedig a birodalom sok tízezer berátját az új uralkodó nevében megújították. A kine-
vezettekről és a rájuk szabott illetékekről hosszadalmas listák készültek, amelyek a 

                                                           
1 HEGYI Klára, A török hódoltság várai és várkatonasága, I–III., Budapest, 2007. (História Könyvtár, Kro-
nológiák, adattárak 9.)  
2 A kérdéskör részletes feldolgozása FODOR Pál, Vállalkozásra kényszerítve, Az oszmán pénzügyigazgatás 
és a hatalmi elit változásai a 16–17. század fordulóján, Budapest, 2006. (História Könyvtár, Monográfiák 
21.) 
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következő évszázadra kurta összesítésekké rövidültek – ekkor már az ilyeneknek is 
örülnünk kell. Ezek egyike egy keltezés nélküli, az 1618. évi I. Musztafa – II. Oszmán 
szultánváltáshoz köthető, néhány lapos kimutatás az egész birodalom váraiban 
szolgáló, új berátot elnyert katonák számáról.3 A birodalom keleti felének összesíté-
se hiányosnak látszik, az európai oldalé viszont teljesnek (utóbb a budai fejezet üres 
felső sarkába az 1620 őszén visszavett Vác katonáit is beírták). A kimutatás szerint 
a birodalom európai felében összesen 31 934 védő kinevezését újították meg, a 
Balkánon 14 530, a magyarországi hódoltságban 17 404 katonáét. Mind a balkáni-
ak, mind a hódoltságiak tovább bonthatók. Az előbbiek bő háromnegyede, 10 302 
ember Bosznia váraiban szolgált, a Balkán összes többi területén mindössze 4228 
fő (ebbe még két fekete-tengeri körzet, Akkerman és Bender védőit is belekalkulál-
ták). A Dráva–Száva közére átnyúló magyarországi hódoltság nyugati és keleti fele 
között is jókora, bár ennél kisebb eltérés mutatkozik. A Dunántúl két tartományára, 
a budai és a kanizsai vilájetre 11 277, a két keletire, az egri és a temesvári vilájetre 
6 127 védőt számítottak. 

Most hagyjuk el egy időre ezt a kimutatást – még visszatérünk rá –, és ugyanek-
kor, 1618-19-ben készült zsoldlistákban és kincstári elszámolásokban nézzük meg 
közelebbről a dunántúli török várak katonanépét! 

Az Észak- és Dél-Dunántúl külön vizsgálatot igényel, és a Dél-Dunántúlt is érde-
mes tovább tagolni. Nyugati és keleti felét a Siófok–Kaposvár–Szigetvár vonal vá-
lasztotta ketté. Az ettől nyugatra fekvő várak védték közvetlenül a határt, még Sió-
fokot is határerődítésnek tekinthetjük, itt állomásozott ugyanis a balatoni török 
flottilla, a védelem fontos szereplője. E nyugati rész három kisebb várát a vizek vé-
delmére rendelték: a már említett Siófokot (a török forrásokban Fok, Foka alakban), 
Lakot, amely a Balatontól délre elterülő mocsárvilág és a járható szárazföld találko-
zását őrizte, végül Barcsot, a drávai flottilla állomáshelyét; a térségnek még két kis 
vára állt a Balaton partján, Endréd és Bolondvár. A többi viszont Karádot kivéve 
mind jó közepes, 250–500 védővel megrakott erődítés volt (Szigetvár 430 védővel, 
Babócsa és Berzence 400-400, Segesd 470, Kaposvár 400 körüli, Koppány 250 ka-
tonával), élükön a fővár Kanizsával (1590 védő). 1619-ben a Délnyugat-Dunántúl 
12 várában 4500 védővel számolhatunk.  

A Délkelet-Dunántúl, a Siófok–Szigetvár vonaltól a Dunáig és a Dráváig húzódó 
terület (amelybe a tolnai várakat is besorolom) ehhez képest csendes hátország 
képét mutatja. 23 várában és az eszéki Dráva-híd védelmében 1750–1800 katonát 
fizetett a kincstár. A délkeleti területen tehát kétszer annyi őrhely állt, mint a dél-
nyugatiban, katonaságuk viszont az ottaninak csak 40%-át tette ki. Kérdés, hogy az 
itteni katonanépet egyáltalán szabad-e a dunántúli magyar főkapitányokat nyugta-
lanító határvédők közé számítani. Különösen a Dunát és a mellette futó hadiutat 
vigyázó palánkocskák védőit, akikre nem a határ, hanem a szállítások és az utazók 
védelme hárult. Úgy vélem, joggal tesszük, mert a magyar végváriaknak a XVII. szá-
zadban sem szűnő portyázásai miatt a Duna menti palánkoknak sokszor kellett 
határvárként működniük, ahogy az itteni és a tolnai várakból a Batthyányak fogsá-

                                                           
3 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Isztambul (a továbbiakban BOA), MAD 4133, pp. 208–210. 
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gába esett katonák azt mutatják, hogy ők pedig messze nyugaton kalandoztak. A 
Dél-Dunántúl keleti felében 1620 körül már csak Pécs 250 fős őrsége számítható 
jelentősnek, fél évtized múlva azonban már ez is csak 180 védőt számlált. Az őrség 
nagysága még Siklóson (150 körül), Dombón (1613-ban 122), Simontornyán (154) 
és Földváron (107) haladta meg a száz főt, a többi palánkot 25–90 ember védte. A 
dél-dunántúli katonaság zsoldját a hódoltság vilájetjei közül legnagyobb deficittel 
küszködő budai és kanizsai kincstárból fizették: érthető, hogy nem a határon, ha-
nem ezen a viszonylag védett területen próbálkoztak az állomány csökkentésével. 

A határőrségek legfontosabb csapatnemét a lovas várvédők adták: az ő felada-
tuk volt az ellenséges terület állandó zaklatása, a királysági falvak erőszakos hódol-
tatása, meg a rabszedés, amely ekkorra már önállósodott bevételi forrássá, mond-
hatni gazdasági ággá változott – és nekik kellett (kellett volna) a magyar végváriak 
nem kevésbé erőszakos portyáit, adóztatását és rabszedését elhárítaniuk. Érdemes 
megnéznünk, hogy a két dél-dunántúli körzet őrségeinek mekkora hányadát adták 
a lovasok, a minden rendű magyar kapitányok és végváriak legközvetlenebb ellen-
felei. A számítás eredménye néhány adatban összefoglalható. A délnyugati várak-
ban mindenütt állomásoztak lovasok, még a vizekre szakosított Siófokon és Bar-
cson is, az ezen a vidéken megszámlált 4500 várvédő bő harmadát, 36%-át ők tet-
ték ki. A délkeleti régió 23 várából csak tízbe rendeltek lovasokat (még Pécsről is 
visszavonták őket, és a másik szandzsák-székhelyen, Szekcsőn sem találkozunk 
velük), ezen a tájon az összes védőnek csak alig ötöde, 17%-a szolgált lovon. 

Végül a két körzetet egyesítve a dél-dunántúli hódoltság váraiban 1619-ben 
6300 fő körüli várvédő katonaságot tudunk összesíteni. 

Ugorjunk nagyot, és vegyük szemügyre az észak-dunántúli védelmi övezetet! A 
vizsgálatból – talán önkényesen – kiveszem Budát. Őrségének a jelentéktelen pesti-
vel együtt nem az volt a dolga, hogy határt védjen, portyázzon, adóztasson és rabo-
kat szedjen, hanem hogy a hódoltság fővárosának elégséges és méltó védelmet 
biztosítson, emelje politikai és diplomáciai rangját. Mellesleg Buda katonasága is 
összezsugorodott: az 1541. évi, kerekítve 6800 védőnek ekkor már csak a harmada 
maradt meg, 2340 ember.  

Az észak-dunántúli régióban is szétválik egy külső és egy belső védelmi vonal. A 
külső Fehérvárból és mellékváraiból, Palotából, Csókakőből és Battyánból, valamint 
az Esztergom–Párkány (török neve Dzsigerdelen) erőd-együttesből állt: ezeknek 
összes hadereje 1619-ben 1920 helyi katonából állt, amelyet a két fővárban, Fehér-
váron és Esztergomban  tartományi szolgálatra rendelt portai egységek erősítettek, 
ezek a következő évben, 1620-ban 850 embert számláltak: a hat vár együttes had-
ereje 2770 védőt tett ki. A belső védelmi vonalat hat kisebb hely alkotta. Egy részük 
a Buda köré a XVI. században felállított védőgyűrűből maradt meg, másik részük a 
Duna és a hadiút Buda alatti védelmét látta el: Visegrád, a gellérthegyi erőd (törökül 
Gürzeljász), Zsámbék, Vál, Érd (Hamzabég) és a Csepel-sziget aljában Adony 
(Korkmaz). Katonaságuk alig nyomott valamit a latban, 520 védőt számlált. Az 
Észak-Dunántúl váraiban mintegy 3300 ember összesíthető, szemben a Dél-
Dunántúl 6300 várkatonájával. 
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Dél és észak eltérése másban is megmutatkozik. Az észak-dunántúli határt nem 
védte a délihez hasonló, többrétegű várláncolat, itt két fővár, az egyenként ezernél 
több katonával megrakott  Fehérvár és Esztergom viselt csaknem minden terhet; 
nem volt egyetlen közepes erejű, 300–500-as őrség sem (Palota a maga 190 kato-
nájával jelentősnek számított), a várak felében száznál kevesebb ember szolgált.  

Az 1596-ban felállított egri vilájet érdemel még rövid vizsgálódást, hiszen ez is a 
királysággal nézett farkasszemet, hódoltatásban buzgó katonasága a felső-
magyarországi megyékben tört előre. Az egri tartomány várait csak 1606–1607-
ben ismerjük közelről, nem maradt róluk későbbi forrás. Ez még nem igazi békeál-
lapot. A háború alatt a fővárosból több ezer főt számláló portai egységeket telepítet-
tek a hódoltság nagyobb váraiba, amelyeket csak lassan, évek alatt hívtak vissza, 
1607-ben még a hódoltsági haderőt növelték. Ebben az évben a Dunakanyartól 
Szolnokig húzódó, nagyon levegős, egy rétegű várláncolatban (Hatvanban, Egerben 
és mellékváraiban: Sirokon, Szarvaskőben, Cserépvárban, azután Hevesen, Szolno-
kon és Szentmiklóson) 3000 fő körüli védősereget tartottak fegyverben, amelyhez 
1620-ban csatlakozott a visszavett Vác őrsége: a vilájet várkatonasága ekkor 3400–
3500 emberre tehető, nagyjából megegyezik az Észak-Dunántúlt védő haderővel.  

A végső tanulság: 1620 körül a hódoltság dél-dunántúli védelmi övezetében kö-
zel akkora, 6300 fősre tehető várkatonaság állt szemben a királyság nyugati sávjá-
val és az osztrák tartományokkal, mint amekkora a sokkal hosszabb északi határ-
szakaszon állomásozott Alsó- és Felső-Magyarország ellenében: Buda és Pest nélkül 
6700-6800 várvédő (velük együtt 9700–10 000 katona). 

Ezen a ponton térünk vissza az 1618. évi szultánváltozáskor megújított kineve-
zési okmányok összesítéséhez. Számai rendre eltérnek – hol kisebb, hol nagyobb 
mértékben – azoktól a létszámadatoktól, amelyeket az 1619-es zsoldlisták tartal-
maznak (részben azért, mert a portai egységek tagjai nem kaptak kinevezési ok-
mányt, én viszont velük is számoltam, részben azért, mert az általam vizsgált vé-
delmi körzetek többször átlépik a vilájetek határát). A berát-kimutatás a kanizsai 
vilájetben 3783, a budaiban (beleszámítva Budát, Pestet és Vácot) 7494, az egriben 
2448, vagyis a királysággal határos területen összesen 13 725 várvédővel számol (a 
maradék 3679 ember a temesvári vilájet katonanépe). De mind ezek a számok, 
mind a zsoldlisták végeredménye ugyanazt mutatja: az oszmán hadvezetés szemé-
ben a XVII. század első évtizedeiben is a Habsburgok (és a hátuk mögött Nyugat-
Európa) maradtak az első számú ellenség, legyőzésük hiába vesztett el minden 
realitást; az ellenfelek a Habsburgok, de elsősorban nem mint magyar királyok, 
hanem mint a Német-római Birodalom urai. Ellenük, az Örökös Tartományok és 
Bécs ellen tömték meg Bosznia és a Dél-Dunántúl török várait a Balkán és a hódolt-
ság minden más területéhez képest sokkal több katonával. Batthyány I. Ádámnak és 
az alája rendelt dunántúli magyar katonaságnak a munka neheze, a legszámosabb 
ellenfél kordában tartása jutott. 

Akár régiókról, akár egyes várakról van szó, a török forrásokból kiszámolható 
létszámok mindegyre csalódást okoznak: alacsonynak érezzük őket. Jogosan, mert 
a zsoldlistákban, a zsoldelszámolásokban és a birtok-defterekben csak a zsolddal 
vagy kollektív birtokok jövedelmével fizetett várkatonaságot tartották nyilván, a 
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haderő többi, szintén helyben állomásozó elemeit nem. A dunántúli magyar főkapi-
tányoknak, végváraknak és birtokosoknak a szpáhikkal, a beglerbégek és szan-
dzsákbégek fegyveres kíséreteivel és a várakat segítő, teljes vagy részleges katonai 
szolgálatban álló rác katonaparasztokkal is meggyűlt a bajuk. 

A szandzsákonként nyilvántartott javadalombirtokosokat a XVI. század több 
évében személyenként ismerjük, a XVII. században viszont birtok-defterek sem 
készültek, emiatt csak a mozgásukat tudjuk a birtokadományozási naplókban úgy-
ahogy nyomon követni, rétegük nagysága felmérhetetlen. 1570-ben a hódoltság hét 
dunántúli szandzsákjában (a fehérváriban, pécsiben, szigetváriban, szekszárdiban, 
simontornyaiban, koppányiban és szekcsőiben) 435 szpáhi élvezett birtokot és állt 
fegyverben; háborús helyzetben jövedelmük nagysága szerint előírt számú csatlóst 
kellett kiállítaniuk, velük együtt nagyjából kétezren voltak.4 A Dél-Dunántúl két 
nagy szandzsákjában 1570-ben és 1591-ben így alakult a szpáhik száma: a pécsiben 
az első időpontban 122, a másodikban 200, a szigetváriban 72, illetve 171 ziámet- 
és tímár-birtokos.5 Ekkora emelkedésnek sokféle oka lehetett. Az adóemelések 
több szétosztható jövedelmet hoztak, ettől a szpáhik száma is nőtt; elszaporodtak a 
kis és töredék jövedelmű birtokok, a birtokosok számát ez is szaporította; a király-
sági falvak tömeges és folyamatos behódoltatása is újabb szpáhikat tartott el. Az 
adóemelés és a behódoltatás 1590 tájára leállt vagy legalábbis lelassult, s ezután 
részbirtokot is kevesebbet osztottak. A XVII. században a Dunántúlon birtokos 
szpáhik számát nem ismerjük, nem lehettek többen az 1570-es szám kétszeresénél. 
A békeévtizedekben nem kellett csatlósokat tartaniuk, ami persze nem zárja ki azt, 
hogy portyáikra, zsákmányra éhes siserahad kísérte őket. A birtokos katonaréteg is 
a várak védelmi erejét erősítette, mert nem a falvaiban, hanem erődített helyeken 
lakott. 

A szultáni kegy a magas állások osztogatásánál érdemül tudta be, ha valaki saját 
költségen kiállított fegyveresekkel erősítette az állam katonai erejét, ezért a tarto-
mányi elit magas rangú tisztségviselői már a XVI. században is kisebb-nagyobb 
katonai kíséretet tartottak. Amikor a század végi változások megnövelték a begler-
bégek és a szandzsákbégek befolyását és szerepét a helyi döntésekben, súlyuk ka-
tonai vezetőként is növekedett, kíséreteik terebélyesedtek: a megbízhatatlanná vált, 
harci értéküket vesztett szpáhik helyett ezek lettek a háborúk és a helyi harcok 
főszereplői.6  

Végül ne feledkezzünk meg egy számában jelentős és önmaga újratermelésében 
utolérhetetlen félkatonai elemről, a hódoltság széles déli sávját elárasztó balkáni 
népességnek arról a rétegéről, amely teljes vagy részlege adómentesség, a vlahok 
esetében könnyített átalányadó ellenében katonai szolgálatokat is ellátott. Ennek a 
főleg szerb etnikumú és részben vlah jogállású parasztkatonaságnak a térnyerése a 
XVI. századi török adóösszeírásokban pontosan nyomon követhető.7 A XVII. szá-

                                                           
4 BOA Tapu 497, 180, 503, 505. 
5 Az 1591-es birtokdefterek BOA Tapu 638 és 652. 
6 DÁVID Géza, FODOR Pál, Az oszmán timár-birtokos haderő nagysága és összetétele a XVII. század máso-
dik felében, Hadtörténelmi Közlemények 117(2004), 2, 491–494. 
7 HEGYI K., i. m. I., 291–357. 
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zadban az összeírások is kimúltak, de a hódoltsági és határvidéki hadakozások ma-
gyar és török leírásai kétségtelenné teszik e réteg továbbélését. Batthyány I. Ádám 
is jól ismerte a török őrségek rác „bedolgozóit”. Amikor a török végváriak sorozatos 
békeszegéseit megbüntetendő 1641. február 2-án rárontott a Somogy megyei Igal-
ra, nemcsak a török palánk katonáit és lakosait tette rabbá, hanem négy szomszé-
dos rác falu lakóit is, akik minden bizonnyal Igal katonaparaszt védői voltak.8 
 

                                                           
8 FENYVESI László, Az igali portya és a körmendi kótyavetye balkáni tanulságai. (Adalékok a hódoltsági 
rác-vlach-vojnik problematikához, 1641) = Magyar és török végvárak 1663–1684, szerk., BODÓ Sándor, 
SZABÓ Jolán, Eger, 1985, (Studia Agriensia 5.), 199–218.  
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SEBESTYÉN HAJNALKA 

Az Őrség katonaparasztjai 
Batthyány I. Ádám idején 

A honfoglalás idején az Őrség népe elsősorban székely, a só és vas őrzésére tele-
pített gyalogos, őrálló nép volt. Fokozatosan épült ki a gyepű vonalszerű, erődítési 
rendszere földvárakkal és kővárakkal, ahol az őrállók már védelmi szerepet is kap-
tak, akiket először Szent László király (1077–1095) törvénykönyve említ.1 

1270-ben V. István király (1270–1272) adta ki számukra az első szabadalomle-
velet, amelyet 1286-ban IV. Kun László (1272–1290) megerősített. Ekkor 103 csa-
lád nyert nemességet katonai szolgálataikért cserébe.  

A határvédelemért az őrállók különféle királyi szabadalmakat is kaptak, így pél-
dául, hogy közvetlenül a király fennhatósága alá tartoznak. Az is privilégiumuk volt, 
hogy a királyi szükségletek fedezésére, hadak tartására általában nem kötelezik 
őket.2 Fegyvereiket azonban saját költségükön kellett beszerezniük. 

Élükön az őrnagy állt, aki alá tartozott a 18 község által választott esküdt és a pá-
ratlan számú testület. Ez volt egyben az őrségi bíróság és közigazgatási hatóság is. 
Az őrállóknak csak a királyi adó felét kellett fizetniük. Vámot és harmincadot csak 
annak kellett fizetnie, aki kereskedéssel is foglalkozott. A földnek tulajdonjoga nem 
volt, az egyes családoknál földbirtokot mindazok szerezhettek, akik részt vettek az 
őrszolgálatban. Ha az őrnagy az őrállók kötelékéből kilépett, pénzt az őrállóktól 
nem követelhetett, hacsak erre a királytól külön engedelmet nem kapott. A földet a 
meghalt őrálló után nem örökölhették nőágon, ha fia vagy férfi rokona nem volt; a 
fele juss a feleséget és leánygyermekeit és a fele az őrnagyot illette. Ha nem volt 
leánya, az egyharmad maradt a feleségé, a kétharmad az őrnagyé.3 

Az Árpád-kor végén a nyugati határvárak (Felsőlendva, Dobra, Németújvár) ki-
építésével a jobbára gyalogos őrök hadi jelentősége csökkent. Az Anjou-korban már 
csak maradékaikat találjuk meg. Felsőőr (Oberwart, Burgenland) megfogyatkozott 
őrnépének 1327-ben, Felsőőri Miklós vezetésével sikerült megtartani szabadságá-
nak jelentékeny részét.4  

Falvaikat Zsigmond király (1387–1437) Németújvár tartozékaként Saroi László 
tárnokmesternek, Lévai Cseh Péter apjának adományozta. Ekkor került az Őrség a 
németújvári birtokhoz, és lett királyi birtokból magánföldesúri tulajdonná. 

                                                           
1 HERÉNYI István, Magyarország nyugati végvidéke 800-1242, Argumentum Kiadó, Bp., 1996, 84. 
2 Dr. CSISZÁR Károly, Őrség, Vas megyei Idegenforgalmi Hivatal, 1983, 14. 
3 SOÓS Péter, Barangolások hazai tájakon, II. kötet, BUK Kft., Bp., 1994, 197–205. 
4 Az Őrség és a Vendvidék, B.K.L. Kiadó, 13.  
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Mátyás király (1458–1490) korában az Őrség districtus nobilitarius, vagyis újra 
nemesi terület lett, és az uralkodó emelte megfelelő rangra az addig csak megköze-
lítőleg nemesi kiváltságokat.5 

A felemelkedő Batthyány család egyik jelenetős tagja, I. Ferenc (1497–1566), aki 
II. Lajos király (1516–1526) udvarában forgolódott, a koronára szállt Németújvári 
uradalmat a hozzá tartozó Őrséggel együtt adományként megkapta a királytól 
1524-ben. A törökök terjeszkedése miatt az ország déli része közvetlenül uralmuk 
alá került, így a nyugati sávnak, azzal együtt az Őrségnek megnőtt a jelentősége és 
katonai potenciálja. 

1536-ban újabb adománylevelet kaptak I. Ferdinánd királytól, amelyet Papp 
Vilmos Őrségkutató, református tiszteletes talált meg az 1960-as években.6  

1595. március 22-én I. Rudolf királytól (1576–1608) kaptak adománylevelet, 
amely teljes egészében megmaradt, és több hiteleshely által kiadott másolata is van. 
Ez az adománylevél Mátyás király 1467-es adományát erősítette meg, amelyben ő 
elrendelte az őrségi birtokosok újbóli jogaikba iktatását.7 

A tizenöt éves háborúban (1591–1606) elesett Kanizsa vára (1600), amely ettől 
kezdve a törököknek a további előrenyomulást biztosító legfontosabb központjuk 
lett dél-nyugat felé; egyrészt a megmaradt Magyar Királyság széle, másrészt Stájer-
ország irányába. Kanizsa, az egykori magyar végvidéki központ 1600 után a magyar 
falvak ellen, hódoltatás céljából vezetett oszmán portyázások kiinduló helye lett. A 
Dráva vonalán fekvő várak eleste után többé már nem lehetett megakadályozni, 
hogy a Rába vonaláig terjedő, ténylegesen el nem foglalt területek is hódoljanak a 
töröknek. Az Őrség falvai is – 1603-tól kezdve a felszabadító háborúkig – kétfelé 
történő adózás alá estek.8 A törököknek való adózás egyet jelentett az adók folya-
matos emelésével. Az őrségiek 1642-ben, földesuruknak, Batthyány I. Ádám Kani-
zsa ellen vetett végvidéki és dunántúli főkapitánynak, a hozzá intézett előterjeszté-
sük kivonatában ekként panaszkodtak: „Eőrségiek fejenként jelentik, hogy az po-
gányság adójokat följebb akarja venni, most császár lisztet kérnek rajtok és tízkor egy 
török megizente az ispánnak, hogy ha az zalafejeken megvehetik, az többin könnyeb-
ben veszik meg, mert végezésekbűl ment ki az törököknek. Könyörögnek Nagyságod-
nak, hogy Nagyságod írna mellettek az kanisai pasának, hogy adójokat ne vernék 
följebb, hanem maradna az előbbeni állapotban.” Batthyány Ádám alattvalói pana-
szainak kivonatára szinte minden esetben saját kezűleg írta rá a választ, illetőleg 
döntést: „Az basának írjanak, hogy tartsa meg az iszpajákkal és az császár deákjával 
az régi szokásban. 

                                                           
5  Dr. CSISZÁR Károly, Őrség, i.m., 15. 
6 PAPP Vilmos, Hagyományok, Őrségi iratok III.rész, Vasi Szemle XXV(1971): 2, 248–249. 
7 PAPP Vilmos, Hagyományok, Az őrségi kerkavölgyi községek népmozgalma (1805-1970), Vasi Szemle 
XII(1973):1, 90. 
8 ZIMÁNYI Vera, A nyugat-dunántúli és horvátországi nagybirtok parasztsága a 16–17. században = 
Nyugat-Dunántúl népi építészete, szerk. CSERI Miklós, Szentendre–Velem, 1996, 8. 
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Az supplicatióra írjanak, hogy semmit ne adjanak többet az szalafejeknek 1000 K 
bírságh alatt.” 9 

Egy másik supplicatióban a következő panasz fordult elő: „Szent péteri lovas és 
gyalog sereg jelentik, hogy az töröktűl való félelem miatt jószágokat elhagyták, az 
Castélban mentek lakni, s nem élhetik és nem tudnak miből fizetni Nagyságodhoz. 
Hanem könyörögnek, hogy Nagyságod az előbbeni állapotjokban tartsa meg, hol 
penig magtartaná Nagyságod, adjon Nagyságod arra való szabadságot, hogy haza 
szálljanak és az Castélt ne őrizzék. Nagyságodhoz, mint több jobbágyi, úgy szolgálnak 
és adóznak, mert így nem viselhetik, fizessenek, robotoljanak és az Castélt is őrizzék.” 

Batthyány Ádám a következő választ adta a szentpéteriek könyörgésére: „Értjök 
supplkátiótokból, mit kívánjatok, heleteket bírnya az, kinek semmi módját nem látjok, 
mért fiszessönk is nektek, s aszon kívöl is sok rendbeli adótokat szabadétottok meg, de 
az pénzbelit nem lehet, mivel az körmendi csákányiaknak is nincsen több, mégis szol-
gálnak róla. Tinektek is szolgálnotok kell s azt […], hogy az kastél őriszésétől mentek 
legyetek. 

Annak előtte kinn laktatok, de az földeiteket és egyéb örökségteteket úgy bírhatjok 
az kastélból is.”10 

BATTHYÁNY I. ÁDÁM ÉS AZ ŐRSÉG 

A németújvári Batthyány uradalom a felsővidéki, strémi, lapincsmelléki és hor-
vát sáfárságra, valamint egy ispánnal az élén az Őrség vidékére tagolódott.  

A hódoltság peremvidékén nagybirtokos Batthyány I. Ádám, az országrész vé-
delmével megbízott dunántúli főkapitány évről évre átgondoltabb rendszabályokat 
hozott. Az 1643. évi urbáriumban, felmérvén a körmendi és a csákányi hajdúk va-
gyoni állapotát, megtiltotta az egy egész teleknél nagyobb telek birtoklását, illetve 
1640-ben összeíratta az őrségi „szent péteri lovas és gyalogos rendet” és ettől kezdve 
csak azok maradhattak helyükön, akik a fegyveres szolgálatot is vállalták.  

1646-ban a török portyázások miatt Csákányban a majorságát felszámolta, és 
ott vízárokkal és palánkkal körülvett kastélyt építtetett, ahol 100 lovasnak és 200 
gyalogosnak biztosította a szabadparaszti kiváltságokat.11 

1650. március 13-án pedig Körmend oppidum kapott hasonló privilégiális leve-
let. Batthyány Ádám katonákkal és hajdúkkal telepítette be, és a vitézlő rend mente-
sült a jobbágyi szolgálattól és a vámok fizetésétől, szabadon bírta házaikat (egy 
házuk és egy telkük után), szántóföldjeiket, rétjeiket, és a földesúr engedélyével 
elhagyhatták és örökíthették valamely fegyverképes utódnak.12  

Katonai jelleggel szervezett település volt a Körmendre, Csákányba és az Őrség-
be (Őriszentpéterre) irányuló hajdú-, illetve katona-telepítés, amellyel az 1630–as 

                                                           
9 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, (a továbbiakban: MOL), a Batthyány család levéltára, P 
1322, Kérvények, Supplicationum merita (a továbbiakban: Supplicationum merita), 1642, 117/11. 
10 Uo., Supplicationum merita, 1642, 122/1. 
11BÁN Péter, A Batthyány-uradalmak igazgatása, Agrártörténeti Szemle, 1977, 1–2.szám, 25–26. 
12 Uo. 27. 
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évektől találkozunk az iratokban. A katonák elsősorban Batthyány Ádám saját job-
bágyai közül verbuválódtak, kisebb mértékben idegen földesurak emberei közül 
(mint a körmendi vajdasághoz tartozó újlakiak, a rábahídvégiek, a molnáriak, püs-
pökiek, vasváriak), de nyomai vannak szabad hajdúk fogadásának is.13 

A talán sohasem teljesen összeolvadó elemek települési területeinek az uradal-
mi, sáfársági szervezettől történő elkülönülése, illetve – ami ezzel párhuzamos volt 
– a fegyverrel szolgálók szabadparaszti állapotra emelkedése fokozatosan, sőt el-
lentmondásokkal, visszaélésekkel tarkítva zajlott le. 14 

Az 1630-as évektől 1646-ig – gyakran pénzbeli fizetésükre hivatkozva – több-
ször leszögezte Batthyány Ádám, hogy „…mind hajdújól s mind jobbágyol szolgálja-
nak…” A szolgáltatási engedményeket minden évben újonnan kellett kérniük, és 
viszonylag folyamatos mentességet csak a dézsma alól élveztek.15 

A földesúrnak az 1649. évi utasítása utal arra, hogy szabadparaszti állapot volt 
Szentpéteren is hasonlóan Körmendhez és Csakányhoz, bár privilégiális levelet 
nem találunk.  Őrség tartományának, a németújvári uradalom részeként, a földes-
úri limitáció feletti szolgáltatásait a tiszttartó hajttatta be. Engedetlenségük esetén 
nem az újvári provisor, nem is a körmendi kapitány, hanem a földesúr közvetlen 
felszólítására – Keczer János főkapitány intézkedett.16 A körmendi, csákányi, 
szentpéteri katonatisztek, a vajdák, a hadnagyok, a körmendi és csákányi kapitány 
tehát mind a főkapitány alatt álltak,17 akinek 1640-től feltűnő igazságszolgáltatási 
és a jobbágyi járadékokkal kapcsolatos feladatai a falusi bírákhoz közelítették funk-
ciókörét.18  

Az Őrség falvai tehát a környező falvaktól eltérő jogállású terület volt, amely a 
földesúrhoz való viszonyában több vonatkozásban is eltért azoktól: 

1. 1498-tól egy összegben fizethették az egyházi tizedet, azaz kibérelték azt, 
előbb a vasvári, majd a győri káptalannal kötött és több alkalommal meg-
újított szerződések alapján. Az eredeti okirat ugyan elveszett, de egy ma-
gyar nyelvű fordítás megmaradt, ami ismerteti az 1498-ban kötött alap-
szerződést. 

2. A bíráskodási joggal rendelkező őrnagyukat szabadon választhatták.  

3. Mind a jobbágyok, mind a katonaparasztok fizettek földesúri adót, de nem 
azonos mértékben. Az 1648-as és az 1651-es összeírás során pontosan ösz-
szeírták a hajdúkat, katonákat ugyanúgy, mint a többi jobbágyot gyerme-
kestül, jószágostul, de a tényleges katonai szolgálatot teljesítő, az iratokban 
hajdúként, katonaként megjelölt elemek bizonyos adómentességet élvez-
tek. Akik neve mellett szerepelt külön, hogy adózniuk kell, azoknak is álta-

                                                           
13 Uo. 
14 Uo., 26. 
15 Uo., 27. 
16 Uo., 28. 
17 Uo., 41. 
18 Uo., 39. 
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lában csak egy fertály után kellett fizetni, bár telkeik ennél nagyobbak vol-
tak. 

4. Katonáskodásukért cserébe Batthyány Ádám gabonát, ruhát adott, erről 
azok a kérvények tanúskodnak, amelyekben a gabonájukat és a ruhájukhoz 
való posztót kérik uruktól.  

1642-ben, a „Szent Péteriek, tizedes Dávid György, Jankó Péter, Bella Giörgi, 
Mánjoky Bálint, Balogh Péter, Kovács Péter, Dávid Péter, Apáty Péter, Hidas Istók, 
Büky Gyurkó, ezeknek az fizetéskor posztójok nem jutott. Könyörögnek Nagyságod-
hoz, hogy Nagyságod rendelné meg ruházatjokra való posztójokat, azon kívül gabona 
segétséggel is lenne Nagyságod nékiek.” 

A kérvényre Batthyány a következőt jegyezte föl: „Ím Újvárra megyönk, az többi-
nek is, az kiknek hátra van fizetések az posztón kívül, elrendeljök, hogy megadják 
nekik. Az tiéteket is ugyanakkor megrendeljök, s meg is adják az posztótokat is, minél 
előbb meghozatjok és kiadatjok nektek is. 

Kovács Peti nincsen, hanem Kovács Ádám van. 
Beöky Gyurkó nincsen, hanem Bogdán János van.”19  

5. Vallásukban is eltértek az őrségiek a Batthyány uradalom többi népétől, mert 
amikor 1629-ben Batthyány Ádám katolizált, 40 000 jobbágyát is lassan, de ered-
ményesen rekatolizálta, kivéve az Őrséget, amely meg tudta őrizni református hitét. 
S bár II. Ferdinánd (1619-1637) királyi döntéssel is igyekezett felszámolni még az 
egyházi hivatalokat is, az Őrség egésze református maradt. 

                                                           
19. 117. Supplicationum merita, 1642.90/28. 
1642-ben a szentpéteriek többször is fordultak urukhoz segítségért:  
5/8. „Szentpéteriek, Bakán Giörgi zászlótartó, Borbély Máttyás, Bara Thamás, Dobos János, Horvát Mihály, 
Bara Miklós könyörögnek Nagyságodhoz, Nagyságod adatna nékiek táplálásokra való gabonát.” Batthyá-
ny válasza: „Az ott való akó gabonából adjon Kegyelmed Tiszttartó Uram egyiknek-egyiknek búzát, rozsot 
Cub.3”  
84/14. „Szentpéteri hajdúk, Horvát Jakab, Galambos Györgi, Szekeres Thamás, Szekeres János, Horvát Pál, 
Patkoncza Benedek, Meszeő Sabian könyörögnek Nagyságodhoz, hogy szolgálatjokért adatna Nagyságod 
gabonát nékiek szolgálatjokban tudván.” Batthyány válasza: „Az ako gabonából deputáljon az tiszttartó 
egyiknek-egyiknek búzát, rozsot, Cub.2.” 
99/14. „Szent péteriek, tizedes Róka Bálint, Nagy Bálint, László Thamás, Tóth István, Bankó Péter, Laczó 
Péter könyörögnek, hogy Nagyságod valami kevés gabonát adatna nekiek.” Batthyány válasza: 
„Megrendeltök gabonátokat, megadják.” 
98/24. „Szent péteriek, Balogh Ádám, Balogh Péter, Bácsiani Márton nagyobbik, Sos János, Büky Giörgi, 
Bella Thamás, Bora Péter, Rözgő Péter, Genczy András, Gécsy Péter könyörögnek, hogy Nagyságod az 
takarásra adatna nekiek gabonát.” Batthyány válasza: „Az akó gabonából rendeljen tiszttartó uram eszek-
nek egyiknek, egyiknek búzát, rozsot, cub.3” 
108/8.  „Szentpéteri tizedes, Siska Márton könyörög, hogy Nagyságod az heladó pénzt engedné meg nekie, 
mert szegény állapottal vagyon. Az eöccse is, Siska Mihály megholt, mind feleségestűl és maradt nyolcz apró 
neveletlen gyermeki, azoknak is Nagyságod az heladó pénzeket engedné meg és fölnevelkedvén Nagysá-
godhoz adóznának.” Batthyány válasza: „Tiszttartó uram, mivel ennek így levén dolga, megengedtök 
nekiek mindkettőnek az heladóval való pénsz adókot.” 
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Fontos oka volt az Őrségnek a Batthyányaktól való elkülönülésében annak is, 
hogy a az egyéb uradalmak felé erősen meredek, elvadult, úttalan utak vezettek, 
amerre nem is szívesen jártak. 

Az őrségi ispán neve 1616-tól ismert, 1640-től, mint az Őrség önálló sáfári ha-
táskörű gondviselője, bíráskodási, szolgáltatásokat behajtó és prebendákat kiadó 
szerepével tűnik ki. Kisegítő, rendőri jellegű tisztje, az őrnagy jelentette a bűnesete-
ket, megakadályozta a szökéseket, részt vett a tolvajok, gyilkosok elfogásában. Az 
őrsági ispán, hadnagy nemcsak a katonaparasztok, félszabad katonák, hanem kato-
nák ügyeivel is foglalkozott.20 

KATONÁK AZ ŐRSÉGBEN 

Az 1642-43-ban Batthyány Ádámhoz írt 752 db, illetve 710 db kérvényben 62 
katona nevével találkozhatunk, egy őrnagy, Tóth János pankászi, a többiek mind 
szentpéteriek, akiket összevetettem az 1648-as és 1651-es összeírásokban szereplő 
nevekkel.21  

A 61 katona közül 15 fő élt 1648-ban és 1651-ben, s közülük 14 katonának a 
családját, azaz a gyermekeit vagy a családnevét találtam meg, a többiét nem. 

 
1. grafikon 

Az 1642-43-as kérvények alapján fellelhető katonák neveinek száma természe-
tesen nem nyújt teljes körű információt a valóban katonáskodó személyekről, mert 
hiszen nem mindenki kérvényezett. A több kérvényben szereplő azonos nevű kér-
vényezőket pedig csak egyszer számoltam, ami nagy valószínűséggel valóban 
ugyazon személyt is jelent, de ezt sem lehet minden kétséget kizáróan kijelenteni, 

                                                           
20 BÁN Péter, A Batthyány-uradalmak igazgatása, Agrártörténeti Szemle, 1977, 1-2.szám, 39. 
21 MOL, Batthyány család levéltára, P 1322, Urbáriumok, összeírások, (a továbbiakban: urbáriumok), 
1648-as és 1651-es urbárium részletek 

1642-43-as kérelmekben szereplő 

katonák nevei az 1648-51-es 

összeírásokban:

él

család található

nem található
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hiszen egy-egy helységben gyakran szerepel ugyanazon családnév, pl. Bajánházán a 
Baián, Szentpéteren Siska, stb. 

1648-ban az őrségi ispán Imre Miklós, 1651-ben Babos Benedek, az őrnagy pe-
dig a Dávidházán lakó Jankó Balázs, 1651-ben pedig Soldos Mihály volt, noha Jankó 
Balázs ekkor még nem halt meg. 

1648-ban a 17 őrségi helységben összesen 74 katona volt, 1651-ben 65 fő. Ek-
kor a legtöbb katona Szalafőn és Szentpéteren élt: 27 fő, illetve 25 fő. Míg 1648-ban 
5 faluban nem volt egyetlen katona sem, addig 1651-re már ez a szám 10-re emel-
kedett. 

Ha egy katona otthagyta a szolgálatot, mint pl. Dávid Péter Kapornakon, elveszí-
tette vele az adómentességét és jobbágyként adózott ezután. 

AZ ŐRSÉG LÉLEKSZÁMA A KATONÁKKAL EGYÜTT AZ ÖSSZEÍRÁSOK 

ALAPJÁN: 

1648-ben 2168 fő élt Pankasz nélkül, mert ott nem készült összeírás. 
1651-ben Pankasz 55 lakosával együtt 2062 fő volt. 

Az őrségi falvakban igen nagy lélekszámú családok is előfordultak.  1651-ben 
egy bizonyos László Benedek nevű hajdú  ¼ telkén élt együtt Szalafőn Mihály, Má-
tyás, György, Miklós nevű testvéreivel és családjaikkal összesen 18-an, és 1648-ban 
még Péter testvérük családja is ott élt, akkor 27-en voltak. 

1648-ban – az összeírás alapján – 467 telek, ebből puszta 23 db (4,9 %), liber 2 
(0,43 %) db volt. 

1651-ban az összeíró már 482 telket, ebből pusztát 32 db-ot (6,6 %), libert 1 db-
ot (0,2 %) jegyzett föl; a legtöbb a fél és negyed telek. 

Feltételezhetően egész családban élő telkes jobbágy 1648-ban 330 fő, 1651-ben 
458 fő volt. Özvegyek, akiknek kiskorú gyermekeik voltak még 18, illetve 31 főt 
számláltak.  
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2. grafikon 

 
3. grafikon 

 

1648-ban a telkes jobbágyok, katonák, 

özvegyek aránya az Őrségben:

telkes jobbágy

katona

özvegy

1651-ben a telkes jobbágyok, katonák, 

özvegyek aránya az Őrségben:

telkes jobbágy 

katona

özvegy
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ILLIK PÉTER 

„…az fiadat az janicsáraknak eladom…” – 
Török fenyegetések és pusztítások a 
Batthyány-birtokokon a XVII. század 

közepén1 

EGY KÜLÖNÖS FENYEGETÉS: MEMHET ZÁSZLÓTARTÓ KÉT LEVELE 

A kanizsai zászlótartó, „Memhet”, azaz Mehmed személye mára teljesen ismeret-
len, akárcsak több ezer „hasonszőrű” török tiszté a XVI-XVII. századi hódoltságban. 
Tudomásom szerint mindössze az alább közölt két levél maradt fenn tőle. Ráadásul 
ezek címzettjeiről, Ozvad Miklósról2 és Bükvicz Mihályról sem tudni többet.  Mégis 
többet árul el ez a két írás a feladóról, címzettről és a korról, mint egy életrajz. Abból 
a szemszögből is különlegesek a zászlótartó levelei, hogy azzal fenyegetik meg az 
egyik címzettet, Ozvad Miklóst, hogy fiát Memhet eladja a janicsároknak. A Batthyá-
ny család levéltárának ezernyi levele között ehhez hasonló fenyegetésről nem tu-
dok.   

Az első levél címzettje Ozvad Miklós: „Adassék Ozvad Mikljosnak ez levél kezében! 
Én, Kanisany3 lakó Memhet (Mehmed) bajlaktár [!],4 csak ezt akarom teneked tudá-
sodra adnom, te Ozvad Mikljos, hogy ihon mast5 itten vagyon az fiad. Bizanyasan 
elhiggyed, hogy ha az Bükvicz Mihálj felesége sarcában, az ki hátra vagyon harminc-
nyolc tallér, ha az[t] meg [nem] hozod, míg az szekér itten leszen, bizany az fiadat az 
janicsáraknak eladom. Akár Baloghj Péternek mondd meg, akár az császárnak, én 
avval nem gondolok. Hanem az kiért kezese [!] vagy, attól kérem. Ha mast meg nem 
hozod, azután hozod, ha száz tallért hozhatsz [is], heában6 leszen. Ez dolgot így értsed 
meg! Költ Kanisánj, Anno 1641. Idem qui supra.”7 

                                                           
1 Ezúton is köszönöm Zimányi Vera és J. Újváry Zsuzsanna tanárnők, valamint Fodor Pál tanár úr szak-
mai tanácsait és segítségét. 
2 A neveket meghagytam eredeti alakjukban.  
3 Írása következetlen, később „Kanisánj”-t ír. 
4 A szakirodalomban bajraktár vagy alemdár néven szerepel. Vö. HEGYI Klára, A török hódoltság várai és 
várkatonasága I., Bp., 2007, 138. 
5 A levélíró rendszeresen „a”-zik, ezt a jellegzetességet meghagytam. 
6 Hiábavalóan. 
7 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (a továbbiakban: MOL), Batthyány család levéltára, 
Missiles, P 1314,  No 30926. (Kiemelések a szerzőtől). 
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A másik címzett: „Adassék Bükvicz Miháljnak kezében ez levél! Én, Kanisánj8 lako-
zó Memjhet zászlótartó. Mert te nem hamis ember vagy te Bükvicz Mihálj, talánd azt 
tudod, hogy az te feleségedet ajándékon adtam te neked!9 Bizanyasan elhiggyed, hogy 
nem sokáig sem magad, sem házad nem marad. [Mert] az kezest nem Balogh Péter 
küldte, hanem te. Mast az kezesnek az fia itten vagyon. Azon megveszem mast, mert 
hogy az kezesnek meg nem fizetsz, házad[nak] de bizony sok kárát vallod! Költ 
Kanisanj, Anno 1641.”10  

A két levél tehát egy, a korban hagyományosnak mondható emberrablási, ke-
zességi, zsarolási ügyről szól. Olyannyira, hogy van rá párhuzamos magyar példa, 
analógia is: „Batthyány Ádám 1649 októberében azért fogatta el egyik katonáját és az 
Alsólendván szolgáló Bejthe Györgyöt, mert Kanizsát elhagyva sarcukat nem adták 
meg, társaikat pedig »bennehagyták a kezességben«.”11 

Mivel a levél szereplői tehát ismeretlenek, ezért a kontextusból érdemes kiin-
dulni: a török szpáhik leveleinek típusai, stílusa jelen esetben sokat elárul a szerző-
ről is. Érdemes továbbá mérlegre tenni, hogy mennyiben lehet ma és lehetett akkor 
figyelembe venni Mehmed zászlótartó fenyegetéseit, illetve hogyan működött a 
korabeli rabkereskedelem. De a legérdekesebb kérdés talán mégis az, hogy hogyan 
lehet értelmezni magát a már említett, ritka, különös és önmagában többértelmű 
fenyegetést: „…az fiadat az janicsáraknak eladom…”? 

TÖRÖK SZPÁHIK LEVELEI: 
FENYEGETÉSEK, ALKUDOZÁS ÉS A VALÓSÁG 

A török szpáhik levelei általában az adott terület birtokosának – a Dunántúl ese-
tében, a XVII. század derekán Batthyány I. Ádám dunántúli főkapitánynak –, egy 
adott vár kapitányának, vicekapitányának vagy valamely falu bírájának szóltak. 
Amennyiben a címzett befolyásos személy volt, az írások célja gyakran valamiféle 
alkudozás vagy panaszkodás volt. Sokszor viszont a címzett kisember volt – ezalatt 

                                                           
8 A kemény palatális hangokat rendszeresen lágyítja „j” hanggal, „ennyesít”, élőben ez „nyammogó” 
hangzást ad. Ezt a „j”-s írást nem tartottam meg.  
9 A konferencián két idevágó hozzászólás hangzott el, amelyeket ezúton is köszönök. Egyrészt Pálffy 
Géza professzor úré, aki a levél írójának kérdését vetette fel, azaz Memhet (Mehmed) maga írta vagy 
íratta-e a levelet? Ezt nehéz megítélni, de az biztos, hogy ugyanaz a kéz írta a két levelet. Továbbá az is 
biztos, hogy ez a kettő és a fenyegető levelek általában bevett formulák, sémák szerint készültek, így pont 
az a leginkább figyelemfelhívó bennük, ami ettől elüt. Jelen esetben a janicsárokkal való fenyegetés. 
Varga J. János professzor úr pedig arra az analógiára irányította rá a figyelmet, hogy a török békeegyez-
ményekben gyakran feltűnik az „ajándékon adni” kifejezés, ami azt jelenti, hogy a törökök nem visszaad-
tak valamit, hanem azáltal, hogy nem vették el, mintegy ajándékként meghagyták, például az adott terü-
letet valakinek a kezén. Én a két kérdést egyben kezelve feltételezem, hogy „bármely kéz” is írta a levele-
ket, Mehmed gondolatait és a „kezében benne lévő” formulákat írta. Így lehetséges, bár bizonyíthatatlan, 
hogy egy, az Oszmán Birodalom nyugati végén élő levélíró az „ajándékon adni” kifejezés alatt a magas 
diplomáciai formulát értette, azaz jelen esetben, hogy pénzért cserében nem viszik el Bükvicz Mihály 
feleségét. 
10 MOL Batthyány család levéltára, Missiles,  P 1314, No 30927. (Kiemelések a szerzőtől). 
11 VARGA J. János, Rabtartás és rabkereskedelem a 16–17. századi Batthyány-nagybirtokon = Unger Mátyás 
emlékkönyv, szerk. E. KOVÁCS Péter, KALMÁR János, V. MOLNÁR László, Bp., 1991, 129. 
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legtöbbször a falu képviselőjét, a falubírót kell érteni –, ekkor a levelek hódoltatási 
vagy zsaroló-fenyegető céllal, nem ritkán nyers hangütéssel szóltak. A levelek tar-
talmát és stílusát is a feladó és a címzett pozíciója, valamint hatalmi helyzete hatá-
rozta meg. Az összevetés és a hatalmi viszonyok érzékeltetésének kedvéért álljon itt 
két, ellentétes előjelű példa: 

1. A címzett a falubíró, a cél a falu meghódolása: „Mi Amet [Ahmed] alajbék […] 
bejöjjetek, izpajátokkal végezzetek [egyezzetek meg a falu hódolásáról és az adóról] 
[…] Ha penig be nem jöttök, úgy jártok, mint sztankócziak jártak, had reátok megyen, 
falutokat elégetik, magatokat kit levágnak, kit eladnak […]Költ Kanisán 1646.”12     

2. A címzett Batthyány Ádám, a levélíró célja az alkudozás és panaszkodás: 
„Adassék ez levelem Nimet Uj várban lakozó Battyani Adam Úrnak Őnagysága tulaj-
don kezében hamarsággal, mint Vitéz Úr Barátomnak híven! Az fölséges Uristentűl, az 
ki az mennyet, földet teremtette, kívánunk Nagyságodnak ebben az új esztendőben ü 
ki Fölségétül megadatni Uraságodnak tisztességére illendő és lölköd üdvösségére 
illendő jókat megadatnia! Adjon Ű ki Istensége itt az világban jó szerencsés előmene-
telt mindenekben és ezekkel egyetemben lölköd üdvösséget minden hozzátartozókkal 
egyetemben! Ámen. Tisztelendő, becsületes Uram, Battyanyi Adam! Nagyságodat ez 
levelem által ím az dolog felöl killetek megtalálnom, hogy tudja azt Uraságod és ma-
gadnak is volna az értelem, hogy ki ellen illik az embernek fegyvert vonnyi, úgy mint 
az ki az császárnak fejet nem hajt, de tudja nagyságod, az ellen cselekedtél magad, az 
ki nem méltó lett volna. Hogy az szegény holdult jobbágyot, az kik mind az két csá-
szárnak adóját beszolgáltatják, király adóját, földesuruknak minden jövedelmet be-
szolgáltattak. Ezt is az Nagyságod értelmére hagyom, hogy az mely úr falut akar 
szállítanyi és ípítenyi [építeni] akar, arra adja leveliben hütit, emberségét, hogy 
senkitűl bántása nem lészen és mindenektűl oltalmazza, azért az hatalmas főlső feje-
delem vég várában levő Turos Miklós vajdának, kit Isten köztetek fölemelt az porbol és 
egynéhány ház jobbágyival megajándékozta, az kik üneki híven mindent az ű kíván-
sága szerint engedelmesen beadván, és Nagyságid az magatok tagját az földhöz veri-
tek, hogy az ű faluit, ökröt kért, borjat.  Ezeket, az kik igaz adózók lévén, nem illett 
volna azokat rablani. Azért Nagyságodtúl ez az mi kívánságunk, hogy azok az holdult 
rabok magok, marhájok, partíkájok megszabadítassuk, mert nem illik azoknak sarco-
kon változni [ti.: kiváltani], mert mind királynak, földesúrnak megadták az ű sarcokat. 
Tudja azt Nagyságod, hogyha innend Magyarországról török közé holdult jobbágyot 
elhozattak, ha az polgárok utána jűnek, minden sarca nélkül kibocsájtják. Ezeknek 
utána Isten velünk! Én Kopanban lakozó Amhet alaj bek, Nagyságodnak barátságos 
szolgálatomat ajánlom, mint Vitéz Úrnak. Az mását is várom Nagyságodtúl. 1641. die 
Febr. 2.”13 

                                                           
12 J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, „Csak az nevét viseljük az békességnek…” Oszmán hódoltatás és hódító levelek a 
Dunántúlon a XVII. században = Mindennapi élet a török árnyékában, szerk. J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, Piliscsa-
ba, 2008, 34.   
13 MOL Batthyány család levéltára, Missiles,  P 1314, No 00405. (Kiemelések a szerzőtől). Különösen 
érdekes ez a levél, hiszen a török szpáhi „magyarázza el” Batthyány Ádámnak a szegény magyar jobbágy 
sorsát, aki kénytelen kétfelé adózni. 
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A fenti két levélrészlet rávilágít arra, hogy kivel, milyen hangot lehet megütni az 
erőviszonyok tekintetében, illetve kiemeli Mehmed zászlótartó két levélének fenye-
gető jellegét. Ezen utóbbiak címzettjeiről mindössze annyit lehet feltételezni, hogy 
minden bizonnyal egyszerű falusiak, és vélhetőleg valamely Batthyány-uradalom 
területén éltek. Tekintve, hogy Mehmed Kanizsán szolgált, a vár „környékén” szed-
hette a rabokat is. Ügyük valószínűleg nem húzódhatott egy évnél tovább, mivel a 
fennmaradt részletes, neveket is feltüntető 1630–1641 közötti kártételi listákon 
Bükvicz és Ozvad neve sem szerepel.14 Ez a feltevés egybevág azzal a ténnyel is, 
hogy a bajraktár (zászlótartó) csak a XVII. század első felében lett a tiszti hierarchia 
tagja, ráadásul annak is alsó lápcsőjén állt, így „vállalkozásra volt kényszerítve”.15 
Tehát nem véletlen, hogy Mehmed, még az átlagos, falusiakat fenyegető levelekhez 
képest is igen agresszív és nyers stílusban fenyegette meg Ozvad Miklóst és Bükvicz 
Mihályt, illetve nyomatékosította, hogy minél gyorsabban kell neki a pénz, mivel 
nem tudott tovább várni még a hátralévő 38 tallérra sem.  

Egy átlagos váltságdíj 80–400 tallér között mozgott; 1644-ben, a Temesközben 
három ferences szerzetes 160 talléron szabadult, 1650 körül ketten ugyanitt 180 
tallért értek. Matteo Benlich missziós püspök szabadulásának ára 400 tallér volt 
1654-ben.16 Bár a Mehmed által fogolyként tartott asszony eredeti váltságdíja isme-
retlen, feltételezhető, hogy egy falusi asszony sarca az alsó határhoz közelített (80 
tallér). Mégis Mehmed „blöffölhetett”, amikor azt állította, hogy ha Ozvad nem hoz-
za meg a 38 tallért, akkor hiába hoz már akár százat is. Jól jött volna az a 100 tallér 
(150 forint), de mégis jobban kellett az eredeti összeg hátraléka, a 38 tallér is, csak 
azonnal hozzák! Ráadásul alacsony státusához mérten a „mi zászlótartónk” még 
szokatlanul pimasz is volt; magabiztosan írta, őt nem érdekli, ha a falusiak akár a 
császárhoz vagy Balogh Péterhez mennek is panaszra. Bár ez utóbbi személye nem 
ismert,17 de tekintve az ilyenkor szokásos eljárást, egy, a faluhoz közeli kapitányról 
vagy vicekapitányról18 lehet szó: „Mivel a falvakat az illetékes magyar főkapitányok 
– főleg Batthyány Ádám dunántúli főkapitány (1633–1649) – nem hagyták maguk-
ra, a jobbágyok a fenyegető levelet bevitték saját urukhoz, a közeli végvár kapitá-
nyához vagy a kerületi főkapitányhoz, akinél egyébként a békeszerződések értel-
mében ez ellen jogos panasszal is élhettek.”19 Panaszkodásnak, illetve az ezzel járó 
levélváltásnak nem találtam nyomát. Tehát az ügy gyorsan megoldódhatott vala-

                                                           
14 Természetesen a forráshiány is meghatározó tényező, így még a részletes Batthyány-adminisztráció 
ellenére is lehetséges, hogy pont ezt az esetet nem jegyezték fel vagy nem maradt fenn az irat. Vö. MOL 
Batthyány család levéltára, Török vonatkozású iratok, P 1313, 248–249. cs. 
15 HEGYI  K., i. m., 2007, 138.  
16 TÓTH István György, Katolikus misszionáriusok mint török foglyok a 17. századi hódolt Magyarországon, 
Keletkutatás, 1996. ősz–2002. tavasz, 171. 
17 Legalábbis a Batthyány-familiárisok adatbázisában nem szerepel. 
(http://archivum.piar.hu/batthyany/familia-keret.htm) 
18 A Kanizsa ellen vetett végvárak kapitányainak neve az 1600-as évek közepén ismert, a vicekapitányo-
ké kevésbé, ezért erősen valószínű, hogy ebben az estben vicekapitányról van szó. Arról nem beszélve, 
hogy nagy hangja ellenére, nem valószínű, hogy egy zászlótartó tengelyt akasztott volna egy várkapi-
tánnyal. 
19 J. ÚJVÁRY, i. m., 2008, 30. 
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hogy: a falusiak vagy megijedhettek, és valahogy kifizették a követelt összeget, vagy 
Mehmed valóban eladta Ozvad Miklós fiát a janicsároknak.  

Mennyiben vehették komolyan a levelek címzettjei, Bükvicz és Ozvad a fenyege-
tést? Amellett, hogy a kor embereiként tisztában kellett lenniük a realitásokkal, 
számos adat támasztja alá, hogy nemcsak nekik, hanem a későbbi szemlélőnek sem 
lehet fél vállról venni ezt, illetve a többi török fenyegető vagy éppen hódoltató leve-
let.  

A címzetteknek egészen pontosan kellett tudniuk, hogy mennyire voltak ve-
szélyben a Batthyány-birtokokon a törököktől. Csak néhány jellegzetes számadat 
álljon itt: a fennmaradt kártételi listák egyike alapján 1630 és 1641 között a 
Batthyányak felső-lindvai uradalmában 351, Alsó-Lindván 598 öltek meg, illetve 
raboltak el, míg Dobra, Muraszombat és Rakicsán területéről 399 embert hurcoltak 
el a törökök. Egy másik adatsor szerint 1630–1640 között 1304 embert raboltak el 
ugyanerről a területről.20 Ráadásul az 1640-es években rendkívül nagy volt a török 
aktivitás, a faluhódoltatás szempontjából ez „csúcsévtized” volt a Batthyány-
birtokokon.21 Országos szinten pedig a rendelkezésre álló részleges adatok alapján 
1627–1642 között 4502 embert hurcoltak el, és a rabok visszaváltására 205 825 
forintot, azaz durván 128 665 tallért kellett költeni.22 

ÖSSZEGZÉS: JANICSÁROK A RABKERESKEDELEMBEN 

Az „…az fiadat az janicsáraknak eladom…”-fenyegetés kétféle módon értelmez-
hető: egyrészt úgy, hogy a gyermeket kiküldték volna janicsárnak Isztambulba, 
másrészt úgy, hogy a helyi, hódoltsági janicsárok átvették volna a zászlótartótól, 
majd tovább adták volna a rabot jó pénzért. 

Az első lehetőség több okból is kevésbé tűnik valószínűnek. A janicsárok törvé-
nyei értelmében a Magyar Királyság nem volt devsirme (gyermekadó) terület: „Mi-
kor szükségessé válik hitetlen gyermekek összegyűjtése, az előkelők fiait vigyék el. És 
papok és jó származású hitetlenek fiait vigyék el. Akinek két fia van, attól egyet vigye-
nek el, kettőt egyszerre ne. […] A falusi elöljárók fiait ne vigyék el, mivel azok a falu 
népének aljához tartoznak. Fiaik is hitványak.”,23 illetve „A törvény nem engedi meg, 
hogy Belgrádon túl a magyar és a horvát végeken fiúkat szedjenek. Mert […] ha áttér 
is, nem lesz muszlim. Amint alkalmat talál, megint elhagyja az igaz hitet és megszö-
kik.”24 Ráadásul a devsirme szedését előírt rend szerint, a kijelölt tisztek végezték. 
Tehát nemcsak teljesen szabálytalan eljárás lett volna – bár Isztambultól távolodva 
a szabályokat elég rugalmasan értelmezték, de Magyarországról a gyakorlatban, 
hivatalosan, nem vittek janicsárnak gyerekeket –, de a kor tendenciái is azt mutat-
ják, hogy a XVI. század második felétől a távolsági rabkereskedelem háttérbe szo-
                                                           
20 ILLIK Péter, Török dúlás a Dunántúlon, Bp., 2010, 61–63. 
21 Uo. 121. 
22 Uo. 165. 
23 A janicsárok törvényei (1606) = Török-magyar hadtörténelmi emlékek, Ford., bev., FODOR Pál, Bp., 
1989, 6.  
24 Uo. 10. 
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rult. Helyette a váltságdíj reményében folytatott hadifogoly-, illetve rabszerzés, 
vagyis a határ menti rabkereskedelem virágzott inkább,25 bár „természetesen […] 
ezután is kerültek Isztambulba olyan közrendű végváriak és parasztok, akik nagyobb 
portyák során estek török fogságba vagy akiket ezek alatt hurcoltak el.”26 

A második lehetőség ugyanakkor sokkal valószínűbb: maga a levél részlete – „az 
ki hátra vagyon harmincnyolc tallér, ha az[t] meg [nem] hozod, míg az szekér itten 
leszen, bizany az fiadat az janicsáraknak eladom.” – egy szekérrakomány rabra utal, 
sőt feltételezi a rendszeres szállítást is. A janicsárok maguk közvetlenül nem való-
színű, hogy zsákmányoltak rabokat, mivel alapvetően nem voltak lovas katonák, így 
elméletileg nem hajtottak végre zsákmányszerző portyákat. (Ez persze nem zárta 
ki, hogy lehetett lovuk.) Mégis benne voltak a rabszedési, értékesítési „üzletben”, és 
voltak saját „beszállítóik”, így Mehmed is. Ez nem elképzelhetetlen, hiszen van példa 
az 1640-es évekbeli gyermekkereskedő hálózatra: Török Fáti pribék asszony és 
cinkosai leánygyermekeket raboltak el török megbízásból, illetve „szabotázs akció-
kat” hajtottak végre magyar célpontok ellen.27  

Az mindenesetre biztos, hogy Kanizsán voltak janicsárok, 1629–1630-ban 175 
fő,28 zömük helyben fizetett,29 fegyelmük egyre lazább, anyagi helyzetük egyre rosz-
szabb.30 Amellett, hogy megvolt a kellő motivációjuk a rabkereskedelemben való 
részvételre, megvoltak ennek hagyományai és lehetőségei is, hiszen már „[…] a 
budai beglerbéget 1589 decemberében és 1590 januárjában kétszer intették, hogy 
számoltassa el a volt budai janicsár agát, aki az egyik rendelet szerint 30 000, a másik 
szerint 35 000 gurussal tartozott a kincstárnak. Az illető ugyanis azért kapta hivata-
lát, mert megígérte, hogy ennyi pénzt fog beküldeni a foglyok váltságdíjából. Az, hogy 
egy budai janicsár aga durván 20 000 arany megfizetését vállalta […], mindennél 
jobban kidomborítja a zsákmány gazdasági jelentőségét.”31 Az biztos, hogy ha már 
1589-ben ilyen jövedelmet remélhetett a rabkereskedelemből egy janicsár aga, 
akkor ennek lehetőségei és módszerei csak tovább bővültek a helyi rabkereskede-
lem virágkorára, a XVII. század közepére. 

Az, hogy mi történt a zászlótartóval és a falusiakkal, a rendelkezésre álló kevés 
adat alapján homályban maradt. Történetük elemei egy szokatlan apróságtól elte-
kintve mindennaposak a XVI-XVII. századi magyar életviszonyok között: rabszedés, 
sarc, kezesség, fenyegetések. Az apró különlegesség az, hogy még ha csak fenyege-
tésként is, de bekerültek a már-már szomorúan sémaszerű képbe a XVI. században 
még félelmetes hírű, később lassan züllésnek induló, ám nyilvánvalóan a XVII. szá-

                                                           
25 PÁLFFY Géza, A rabkereskedelem és rabtartás gyakorlata és szokásai a XVI–XVII. századi török-magyar 
határ mentén, (Az oszmán-magyar végvári szokásjog történetéhez), Fons, 1997, 1. szám, 12. 
26 Uo. 13. 
27 Dr. FENYVESI László, Török Fáti, a leányrabló pribékasszony vallomása, 1648, Honismeret, 1990, 1–2. 
szám, 92–95. 
28 HEGYI K.,  i. m., 2007, 1543. 
29 Uo. 
30 Uo. 148–149. 
31 FODOR Pál, A szimurg és a sárkány: az Oszmán Birodalom és Magyarország (1390–1533) = Közép-
Európa harca a török ellen a 16. század első felében, szerk. ZOMBORI István, Bp., 2004, 12. 
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zadban sem barátinak tűnő janicsárok is. Róluk és hódoltságbéli tevékenységükről 
jobbára csak szórványadatok állnak rendelkezésre. 

Ezek és Mehmed zászlótartó levelei együtt adnak egy vázlatos képet a fenyege-
tések mögött húzódó valóságról, illetve újra ráirányítják a figyelmet a janicsárok 
szerepére a magyarországi török rabkereskedelemben. 
 


