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TARKÓ ILONA 

Sarcalku Batthyány I. Ádám idején 

A Magyar Országos Levéltár, Batthyány család hercegi ágának a Török vonatko-
zású iratai közül gyűjtöttem ki a sarcalku témájára vonatkozó adatokat. Ezek mind 
Batthyány I. Ádám időszakából valók (a legkorábbi ismert dátum: 1641. október 7.,1 
a legkésőbbi évszám: 16572), azaz csak az ő idejét tudom bemutatni a téma szem-
pontjából. A források terjedelme egy és nyolc oldal között mozog, és sokkal jellem-
zőbb az egy-két oldalas feljegyzés,3 mint a precíz hosszabb áttekintés. Az általam 
felhasznált 35 darab irat egy-két oldalas, tizenegy darab három-négy,4 és csupán 
egyetlen „consignatio” nyolcoldalas.5  

A rabtartás intézményéről több átfogó és alapos tanulmányt is ismerünk.6 A XIX. 
században Takáts Sándor7 e témában már több fontos megállapítást tett, azonban a 
kutatások végzésébe is beleszóltak a XX. század szörnyű traumái: a II. világháború 
végén a Körmenden lévő Batthyány levéltár szenvedett borzasztó méretű pusztu-
lást, 1956-ban pedig az Országos Levéltár kapott belövést, amely során sok levéltári 
egység égett el, közöttük a már akkor ott elhelyezett Batthyány levéltár egy része is. 

                                                           
1 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (a továbbiaknam: MOL), Batthyány család levéltára, 
Török vonatkozású iratok, P 1313/248. cs., No 47/a. (a továbbiakban a csomószámot adom meg: P 
1313/248. cs. No …) Az iratok olvasásában és átírásában komoly segítséget kaptam Zimányi Verától és  J. 
Újváry Zsuzsannától, amelyet ezúton is köszönök nekik. 
2 P 1313/249. cs., No 384. 
3 P 1313/248. cs., No 30/a., 47/a., 56., 71., 109., 119., 120., 125., 127., 130., 131., 132., és P 1313/249. cs. 
No 143., 144., 154., 173., 184., 186/a., 188., 194., 204., 207., 209., 224., 231., 273., 289., 293., 298., 302., 
310., 313., 317., 36., 382. 
4 P 1313/248. cs., No 107., 110. és P 1313/249. cs., No 152., 178., 189/a., 288., 308., 315., 353., 358., 361. 
5 P 1313/249. cs., No 384. 
6 VARGA J. János, Szervitorok katonai szolgálata a XVI–XVII. századi dunántúli nagybirtokon, Akadémiai, 
Bp., 1981, (Értekezések a történeti tudományok köréből 94.) 112–131.; UŐ, Rabtartás és rabkereskede-
lem a 16–17. századi Batthyány-nagybirtokon = Unger Emlékkönyv, Bp., 1991, szerk. KALMÁR János, 
121–133.; UŐ, Hadizsákmány és rabkereskedelem, mint az emberi kapcsolatok formái a Dunántúlon a 
török hódoltság korában, Levéltári Szemle 42(1992), 3., 16-20.; DOBOS Gábor, Török–magyar rabok a 
nyugat-dunántúli végeken, Studium II. Acta Juvenum Universitas Debreceniensis de Ludovico Kossuth 
Nominatae, Debrecen, 1971, 63–73.; PÁLFFY Géza, A rabkereskedelem és rabtartás gyakorlata és szokásai 
a XVI–XVII. századi török-magyar határ mentén (Az oszmán-magyar végvári szokásjog történetéhez), 
FONS (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok), IV(1997), 1. sz., 5–79.; TÓTH Hajnalka, Török 
rabok Batthyány I. Ádám uradalmaiban, Aetas, 1. szám, 2002, 136–153. 
7 TAKÁTS Sándor, A török és magyar raboskodás = Rajzok a török világból. I. kötet, Budapest, 1915, 160–
303. A témakör bővebb feldolgozásai: TAKÁTS Sándor: Rajzok a török világból I–III. Bp., A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Kiadása, 1915, és UŐ., A török hódoltság korából. I–II. Bp. Genius 1928, A rabkereske-
delem szokásjogáról: UŐ, Magyar rabok, magyar bilincsek, Századok, 1907, 415–435.  
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Ennek ellenére ez a rendkívül gazdag anyag még így is valóságos kincsesbánya, 
amelyet Zimányi Vera8 újrarendezése tett jól kutathatóvá. 

Az oszmán-magyar kényszerű együttéléssel kapcsolatban a kótyavetye9 bemu-
tatása, sőt maga a sarcalku – a rabtartó és rab között – és a váltságdíj megszerzése is 
közismert a korszak szakirodalmában, így ezt az alábbiakban nem részletezzük. 

A Batthyányaknak megvolt a megfelelő „infrastruktúrájuk” a rabtartáshoz. A 
négy központi vár: Németújvár alsó és felső tömlöce, Szalonak, Rohonc és Boros-
tyánkő (1644-től) a rabok fogva tartására is szolgált a kora újkorban. A rablisták 
tanúskodnak arról, hogy egy-egy évben melyik várban mennyi foglyot találunk. A 
várban tartózkodó rabokat azonban nemcsak őrizni kellett, hanem etetni is, napon-
ta kaptak cipót vagy kenyeret:10 „Anno 1641. 8 Februarii vittek Úyvárra rabokat, 
maradott itt bennek rab No 152, aszon nap adtam nekiek cipót No 125. […] Die 10. 
Februarii asz 152 rabra adtam cipót No 180, die 11 Februarii asz 274 rabra adtam 
cipót No 540.”11 Emellett sót és húst is kaptak: „Diem 18. Februarii költ az 274 rabra 
hús minden személyre fél-fél funtot számlálván12 költ lider [?] No 908,5. Én esz nap 
után semmi húst nem adhatok nekiek, mert asz mészárosok immár nem vágnak húst 
szegénységek miatt. Nagyságod ökrét vágattam le, asz ki öreg ökör volt, melyik he-
lyett Nagyságod most más ökröket vehet. […] Az rabokra költ só […] No 1, asz kit hús-
hoz osztottam.”13 

1647. október 22-én14 Németújvárott 16 sarcolatlan török és két rác rabot, 12 
megsarcolt törököt és ugyancsak két rácot jegyeztek fel. Szalonakon 16 sarcolatlant 
és 9 megsarcoltat, ill. 8 rácot, melléjük azonban nem írták oda helyzetüket. Boros-
tyánkő várában 5, Rohoncon 2 foglyot tartottak számon, azaz összesen 72 rabról 
van szó. Ezen kívül Németújvárott és Szalonakon voltak még a főkapitány vitézei-
nek is rabjai (24 fő), ez összesen nem éri el a 100 főt. 

1650. január 14-én15 Németújvárott 30 rabot őriztek a főúr és 11-et katonái 
számára, Szalonakon 23-at a főúr és 6-ot vitézei számára, Borostyánkő várában 11-
et Batthyánynak, Rohoncon 10 törököt és 6 rácot magának, és 3 rabot embereinek 
tartottak nyilván, ez kereken 100 fő, ahogy a lista végén található összegzésben is 
ekként szerepel. 

                                                           
8 ZIMÁNYI Vera, A herceg Batthyány család levéltára, Repertórium. Bp., 1962, (levéltári leltárak 16.) 5–21. 
9 A kótyavetye fogalmát már Takáts Sándor tisztázta, TAKÁTS Sándor: A hadi kótyavetye a török világban 
In UŐ., Rajzok a török világból. III. Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1915, 137–180., még a szó etimo-
lógiáját is megvizsgálta, és pontosan megadta. Varga J. János mindkét, a rabkereskedelmet vizsgáló 
tanulmányában tisztázza a fogalmat. VARGA J., Rabtartás és rabkereskedelem, i. m., 124–125. ; UŐ, 
Szervitorok katonai szolgálata, i. m. 106–112.; UŐ, Hadizsákmány, i. m., 3., 17.; PÁLFFY, A rabkereskedelem, i. 
m., 25–30.; TÓTH, Török rabok, i. m., 142–143. 
10 1598-ban, azaz Batthyány II. Ferenc idején már biztosan így volt. P 1313/248. cs., No 2. p. 1.: „Mind 
keresztény és mind török rabokról, kiknek zalonaki abrakjok jár: minden rabnak napjában köleskenyér 2.” 
11 P 1313/248. cs., No 51. p. 10. 
12 Ha 1 fontot 0,561 kg-mal számolunk, ez a fél-fél font 274 rab esetében 76,887 kg, ezek szerint a lider 
nem lehet litra, mert a litra az 0,31 kg. BOGDÁN István, Magyarországi űr-, térfogat-, súly- és darabmérték 
1874-ig, Akadémiai, Bp., 1991, 53., 448, 478. 
13 P 1313/248. cs., No 51. pag. 11. 
14 P 1313/248. cs., No 140. 
15 P 1313/249. cs., No 247.  
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1656. január 10-én16 Németújvárott 13 törököt tartottak nyilván, akik épp a sar-
cukat hordták. A fölső tömlöcben 15-en, az alsóban 32-en ültek, a főembereknek 6 
rabját találjuk helyben, és 5-en hordták a sarcukat; ez tehát 71 fő, igaz, ebből 18-an 
nem tartózkodtak a várban. Szalonakon 44 török férfit és 8 török asszonyt tartottak 
a várban, rajtuk kívül további 9 rabot, akik Batthyány vitézeié voltak, azaz 61 fog-
lyot tartottak nyilván. Borostyánkő várában ekkor mindössze 9 rab ült, Rohoncon 5 
sarcolt és 1 sarcolatlan rab volt, ketten jártak a sarcukért a hódoltságban. 17-en 
Batthyány katonáié voltak, és hárman a főemberek rabjai közül ugyancsak a vált-
ságdíjukért mentek. Összesen tehát 169 embert tartottak nyilván,17 de 21 fő (12,4 
%) épp a hódoltságban járt. Így Batthyánynak 148 embert kellett őriztetnie és etet-
nie. Ebből 23 rab (13,6 %) a dominusz szervitoraié volt. 

Megfigyelhető, hogy az 1640-es évektől folyamatosan nőtt a rabok száma. A leg-
nagyobb létszámban a németújvári alsó és felső tömlöcben tartották a rabokat, 
Szalonakon. Rohoncon jóval kevesebb foglyot őriztek, Borostyánkő várában pedig 
csupán néhány rab fért el. 

Az általam tanulmányozott iratokban 178 név szerepel, ez valószínűleg 211 főt 
takar18 (1. számú diagram); ebből 71 esetben (40%) nem dőlt el a rab sorsa. A 
megállapodás olykor megszületett (22 eset), sőt a többség (49 eset) a sarcát is 
„hordta”, 32 fogoly pedig meghalt (18%). 28 esetben19 csak az alkudozás ténye, 
folyamata tárul fel (16%); ugyancsak 28 esetben, 29 főt eladott, elajándékozott vagy 
elcserélt (16%) a főkapitány, csupán 15 névnél (18 fő) szerepel az, hogy az illető 
megadta sarcát (8%): „fölszabadult, nem tartozik”. Négy rácról (két eset, 1%), kide-
rült, hogy „hódolt jobbágyról”20 van szó, akik mindkét félnek adóztak, így őket térí-
tésmentesen vissza kellett szolgáltatni. Mint már említettem, ők csupán veszteséget 
jelentettek a főúr számára.21 Két személyt az egyéb kategóriába soroltam (1%); egy 
rácot,22 aki „nem ígért semmit is”, és egy törököt, akiről mindössze annyi tudható, 
hogy „Kanizsai Muszli […] adott Magyar uram sarcában készpénzt tall. 1 000 és pari-
pát 1 pro tall. 100 ezüst szerszámostól.” 

                                                           
16 P 1313/249. cs., No 383. 
17 A 169 rabból 128 fő (76 %) Batthyány birtokában volt, a főembereké a további 41 fő (24 %). A etni-
kum megoszlása a feljegyzések alapján 153 török (90 %) és 15 rác (9 %) volt, egy taljánt (1 %), azaz 
olaszt is találunk a foglyok között (Feiérvári Talian), ő valószínűleg itáliai származású török katona 
lehetett. A törökök között nyolc asszony (5 %) található, ill. négy gyermeket (3 %) tartottak nyilván, ezek 
az arányok az egész korszakra jellemzőek. 
18 Ez nem feltétlen azonos számú személyt jelent, gyakran más iratokból derül ki, hogy valamelyik bulya, 
illetve rác asszony gyermekével, gyermekeivel, esetleg anyjával együtt esett fogságba, a rácokat gyakran 
többedmagukkal fogták el, de ezt nem mindig tüntették fel az adott forrásokban. 
19 Itt is több személyről van szó: Boszniai Üvejsz fiával, Musztafával, Fehérvári Ajse bulya ugyancsak 
Musztafa nevű fiával, Kaposvári Musztafa és Ömer aga együtt, Szarvasi Obrad rác hetedmagával és 
Szarvasi Vuk rác tizedmagával található az iratokban. 
20 Vö. SZAKÁLY Ferenc, Magyar adóztatás a török hódoltságban, Akadémiai, Bp., 1981, 175–185., 449–479. 
SALAMON Ferencz, Magyarország a török hódoltság korában, 2. bővített kiadás, Bp., 1886, 352–395. 
21 Igrocsi Gruicza (Gyurica) szintén hódolt jobbágy volt. P 1313/249. cs., No 310. „Ez olyan ember jobbá-
gya, hogyha megtudja, Nagyságodtól egy pénz nélkül is visszanyeri, mert hódult jobbágy”, holott Batthyány 
elégedett lett volna az ígéretével: „100 juh, 6 ökör, eleget ígért, csak hozná meg.”  
22 Igrocsi Gruicza, P 1313/249. cs., No 384. (1657. febr. 2.) 
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1. diagram 
Batthyány I. Ádám sarcalkunál található rabjainak megoszlása helyzetük szerint 1637–1659 

(178 eset; 211 fő) 

 

A megsarcoltak közül 49 rabról tudható, hogy hordta is a sarcát, de helyzetük – 
az iratok adatai alapján –, nem oldódott meg. Közülük 40-en hoztak mintegy 50 
ezer forintnyi értéket, s ha ezt az összeget a beszállítás 16 évével elosztom, az éven-
te 3 359 forintot jelent. Ez jóval alacsonyabb annál az értéknél, mint amennyit Bat-
thyány I. Ádám remélt a rabok sarcából. A hozott portékák kiszámított értéke alap-
ján csupán 11 fő (6%) teljesítette sarcalkujának legalább 86%-át23 (1. számú táblá-
zat). 
  

                                                           
23 A vételár kivételével mindig kiszámított értékről van szó, hiszen a váltságdíj nagy része valamiféle áru 
volt. 
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1. táblázat 
Batthyány I. Ádám rabjai, akiknek 85% feletti a teljesítésük aránya 1640–1658 

(11 fő) 

név vétel/kam. Ft 
ígéret/kam. 

Ft 
követe-

lés/kam. Ft 
sarc/kam. 

Ft 

teljesí-
tés/kam.  

Ft 

a teljesí-
tett sarc 
%-ban 

Kanizsai Ali, 
zászlótartó fia 

ismeretlen 590 2 020 1 110 950 86% 

Kanizsai Tót 
Haszan 

150 596 3 614,5 2 497,5 2 139,5 86% 

Kanizsai Ötvös 
Sábán 

27,14 ismeretlen ismeretlen 1 200 1 045,6 87% 

Szigetvári 
Dervis 

100 80 ismeretlen 900 795 88% 

Kanizsai Sípos 
Ali 

ismeretlen 550 ismeretlen 1 840 1 670 91% 

Kanizsai Szabó 
Hüszejn 

ismeretlen ismeretlen ismeretlen 645 589 91% 

Kanizsai Nagy 
Redzseb 

27,14 300 1 000 577 531,5 92% 

Sásdi Mahmud 300 350 1 785 1 975 1 822 92% 

Szigetvári 
Mehmed aga 

500 2 350 7 750 5 247 5 053,5 96% 

Kanizsai Kis 
Ahmed 

100 930 1 550 1 550 1 552 100% 

Kanizsai Iszmail ismeretlen 300 ismeretlen 750 880 117% 

összesen/átlag* 
1 204,28

24
 

+ismeretlen 
6 046

25
 

+ismeretlen 
17 719,5

26
 

+ismeretlen 
18 291,5

27
 17 028,15 93%* 

Szigetvári Dervis28 1650. július 22-én 80 darab kősót ígért, amely ugyancsak 
vakmerő felajánlás volt, hiszen a főúr 100 forintért vette29 őt a vázsonyi hajdúktól; a 
rab vételárának csupán a 0,8-szeresét ígérte. Alkudoztak is még vagy hat éven ke-
resztül. 1651. február 2-án30 végül a fogoly 230 darab kősót és 5 vég abát ígért, no-
ha a követelés még 470 darab kősó, 25 vég aba, 100 tallér készpénz és 200 tallér 
                                                           
24 Ez hét ember vételára – amint ez a táblázatból is kiderül –, az ő váltságdíjuk összesen 13 946,5 Ft, azaz 
a kiadott pénz 12-szerese. Teljesítésük 12 939,15 Ft, ez a vételár 11-szerese, a váltságdíj 93%-a. 
25 Kilenc török ígéretét találtam meg, ígéretüknek a váltságdíjuk a 2,7-szerese, teljesítésük pedig a 2,5-
szerese. 
26 A követelés csak hat rabnál található, ez az ígéreteik 3,5-szerese, váltságdíjuk 1,4-szerese, teljesítésük  
1,5-szerese. 
27 Ez a 11 fő összes váltságdíja. 
28 A felismerhető török és rác (pl. Ali, Musztafa; Marko, Vuk) neveket átírtam, és a mai helyesírás szabá-
lyai szerint használom, az azonosítatlan névformákat ellenben betűhíven közlöm. Nevek gyanánt a 
leggyakrabban (főként a nagyszámú rabra vonatkozó összeírásokban) a származáshelyük és utónevük – 
pl. Kanizsai Musztafa, Fehérvári Ali – szerepel. Ehhez a Hegyi Klára által összeállított Muszlim férfi- és 
ragadványnevek kéziratos jegyzékét használtam. Dr. Hegyi Klára további szóbeli közléssel is segítette 
munkámat, amelyet ezúton is köszönök. 
29 P 1313/248. cs., 49. p. 192., No 65. p. 11., 249. cs. No 320. 
30 P 1313/249. cs., No 308. p. 2. 
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értékű portéka volt. Az első ígéretnek ez majdnem a 16-szorosa, a vételárnak is 
több mint 12-szerese. 1651. szeptember 14-én31 Dervis az abából megígérte a 30 
véget, de a többi teljesítését továbbra is megtagadta. Igaz, engedtek a sarcból, mert a 
300 tallér értékű portéka és készpénz helyett már beérték volna 200 tallérral is. 
Ezek után évekig semmiféle információ sincs róla. 1656. január 5-én32 Szigetvári 
Dervis még mindig csak 330 darab kősót és 40 vég abát ígért, mellette azonban már 
az áll: „Ennek ebben állapodott meg sarca: jó öreg33 kűsó No 500, partéka pro fl. 100, 
vég aba No 50.”34 Ezt a megállapodást több iratban is rögzítették,35 sőt ez került be a 
rabnyilvántartó könyvbe is. A dátum megegyezik, ott viszont 100 tallér értékű por-
téka szerepel. A váltságdíj kiszámított értéke 900 Ft, ez a vételár kilencszerese, az 
ígéretnek viszont 11,25-szorosa. Nagyon jól nyomon követhető, hogy hogyan köze-
ledett egymáshoz a két fél álláspontja: a vételtől számítva éveken keresztül arról 
alkudoztak, mekkora váltságdíjon szabadulhat meg a török rab, s csak ezután in-
dulhatott el sarcának megszerzéséért. Meglepő, de az 1656. január 5-ei dátumnál 
már van hozott sarca. Az 1656. január 1-jei listában a hódoltságba ment rabok kö-
zött találjuk. 1656. április 6-án:36 „6. Szigetvári Derbis arra felelt, hogy az mostani 
útjával hoz sarcában 30 vég abát, 100 kősót, adtunk 6 hetet.” Augusztus 20-án ismé-
telten benn járt a hódoltságban, itt azonban van egy kis ellentmondás: a 12. oldalon 
a 7. sorszámnál Szigetvári Dervis szerepel, míg a 13. oldalon: „7. Segesdi Derbis37 hoz 
hat hetére sarcában 200 kűsót.” Ebben az évben azonban nem hozott csak 12 vég 
patyolatot és hét vég abát (1656. jan. 5., máj. 5.). Összesen 76 vég abát hozott, illetve 
küldött 4 pár csizmát, 250 darab kősót, egy lovat (300 darab kősóért és 21 forin-
tért), 24 vég patyolatot és 4 darab zsinór selyemövet. 1658. június 9-e az utolsó 
dátum, ekkor már Babócsai Mahmuddal küldte be a 7 vég abát; későbbi adat nincs 
róla. Összesen hozott, ill. küldött 49 vég abát, 250 forint értékben portékát és 300 
darab kősót, azaz még 100 darab kősót és egy vég abát kellett volna teljesítenie, de 
erről nincs feljegyzés. Váltságdíjának 88%-át, vételárának nyolcszorosát adta meg a 
főúrnak, de hogy ezek után végül teljesítettnek vették-e az alkuját, megszökött-e 
vagy meghalt-e, nem derül ki a forrásokból. 

A főkapitány igazán jelentős vesztesége a rabságban elhalálozott 32 személy volt 
(2. számú táblázat). Igali Zilkádét38 két fiával együtt tartották számon, de csupán az 

                                                           
31 P 1313/249. cs., No 315. p. 1. 
32 P 1313/249. cs., No 376. p. 1. 
33 Az öreg nagy méretet jelent. 
34 Batthyány I. Ádám 1 tallért 1,5 forintért, 1db kősót 1 forintért számított, a legértékesebb hozott aba 
végenként 5 forint volt (Igali Hadzsime, P 1313/ 249. cs., No 299.), így ilyen értékekkel számoltam. 
35 P 1313/249. cs., No 384. p. 1. 
36 P 1313/249. cs., No 387. p. 6-7. 
37 A rabnyilvántartó könyvben azonban valóban szerepel egy Segesdi Dervis (P 1313/248. cs., No 49. p. 
2.) a régi török rabok seriesében találjuk: „5. Segesdi Derbis Feiér Andrásnak adtuk pro tall. 200.” 
38 P 1313/248. cs., 140. p. 2. „Elbocsáttam Isten nevében.” Egyetlen iratban találjuk csak meg, hogy meg-
halt (P 1313/248. cs., No 64. p. 2.): „Az mely rabok megholtak: […] 3. Bulya Szilkade”. Ez azért elég ellent-
mondásos, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy nagylelkű volt-e a főúr, és elengedte-e az asszonyt 
fiaival együtt (ez több mint különös lenne), vagy az asszony már eleve haldoklott, és végül meg is halt. De 
vajon mi lett a fiúk sorsa? 
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ő haláláról olvashatunk; arról, hogy gyerekeinek mi lett a sorsa, nincs feljegyzés. 23 
személynél megtaláljuk a rab vételárát is, értük a főúr 4 240 forint 75 dénárt adott. 
Tíz fogolynál nincs érték, de így is több ezer forint Batthyány vesztesége a források 
alapján. 13 személlyel megalkudtak; 45 ezer forintnyi értéknél is többet várt tőlük a 
főúr. Ebből azonban csupán 4 fő teljesítette a váltságdíját, viszont 9 rab semmit sem 
hozott a 38 497 forintnyi kiszámított értékből. 26 rab ígért a sarcában valamennyi 
portékát, a kiszámított érték meghaladja a 19 ezer forintot. 18 személynél csak 
Batthyány I. Ádám követelését ismerjük, amely több mint 100 ezer forint. Azonban 
a halottak mégsem jelentenek minden esetben feltétlen veszteséget; Koppányi 
Besir ugyan csupán 141 darab kősót hozott39 halála előtt, ennek az értéke azonban 
meghaladja a vételárát, így a veszteség minimális. 

2. táblázat 
Batthyány I. Ádám meghalt rabjai 1639–1657 

(32 fő) 

név 
vétel/kam. 

forint 
ígéret/ 

kam. forint 
követelés/ 
kam. forint 

sarc/kam. forint 
teljesítés/ kam. 

forint 

teljesí-
tés/ 

sarc% 

Koppányi 
Besir 

120 1 850 3 850 3 650 141 4% 

Kanizsai/ 
Dobrai 
Ramazán 

ismeretlen 280 ismeretlen 393,5 299 76% 

Tolnai Juszuf 129 400 2 400 1 200 1 200 100% 

Fehérvári 
Hadzsi Ali 

150 900 8 847 1 550 1 550 100% 

Igali Zilkádé 112,5 200 600 700 ismeretlen nincs 

Fehérvári/ 
Boszniai Ali 

83 210 865 ismeretlen ismeretlen nincs 

Kanizsai Kis 
Oszmán 
bélessütő 
(fia ?), 
Kanizsai 
Mehmed, 
konstantiná-
polyi aga 
szolgája 

150 200 1 200 ismeretlen ismeretlen nincs 

Váli/Bosznai 
Baba Haszan 

241,5 400 1 500 ismeretlen ismeretlen nincs 

Kanizsai 
Hamza kém 

ismeretlen 350 1 650 ismeretlen ismeretlen nincs 

Fehérvári 
Pismis Musz-
tafa 

120 200 1 750 1 000 ismeretlen nincs 

Kanizsai 
Mehmed, 
konstantiná-

125 250 2 750 nincs ismeretlen nincs 

                                                           
39 P 1313/249. cs., No 299. p. 21. 
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polyi aga 
szolgája 
Kanizsai 
Zülfikár 

ismeretlen 300 3 100 ismeretlen ismeretlen nincs 

Koppányi Ali 
szpáhi 

120 300 3 300 1 600 ismeretlen nincs 

Koppányi 
Rizván szpá-
hi 

150 300 4 750 nincs ismeretlen nincs 

Budai 
Hüszejn, Bádi 
emin 

300 740 6 630 nincs ismeretlen nincs 

Fehérvári 
Csirko Halin 

ismeretlen 500 8 400 2 360 ismeretlen nincs 

Berzencei 
Ahmed 
odabasi 

300 5 330 14 985 ismeretlen ismeretlen nincs 

Kanizsai 
Szabó Ah-
med, Mah-
mud kethüdá 
fia 

500 1 020 24 000 ismeretlen ismeretlen nincs 

Pesti/Váli 
Mahmud 

ismeretlen 100 ismeretlen ismeretlen ismeretlen nincs 

Összesen: 
32 fő 

4 240,75 
+ismeretlen 

19 660 
100 577 

+ismeretlen 
45 290,5 

+ismeretlen 
3 190 

+ismeretlen 
4-100% 

Tolnai Juszuf sem jelentett veszteséget a főkapitány számára:40 „Anno 1655 
meghozván és eligazétván ezen rabunk sarcának nagyobb részét, és eligazétván dol-
gát die 27 Augusti megholt Rohoncon. Semmi kárt nem vallottunk halá[lá]ban, mivel 
hogy Verebéli Mihály és Kartalj Mátyás41 nevő keresztény rabokat kihozta sarcában 
pro tal. 330. Annak fölötte hozott kűsót No 100. Megholt.” Fehérvári Hadzsi Ali (más-
képp Haszan) minden információ szerint még 1648-ban meghalt a hódoltságban,42 
azonban nagyon valószínű, hogy „terminusa”, azaz határideje után, hiszen fennma-
radt sarcát kezeseinek kellett meghozniuk. 1654. január 1-jén még számon tartot-
ták43 azok között a szalonaki rabok között, akik a hódoltságban jártak, de nem hoz-
ták meg a sarcokat. Rajta kívül még négy török44 mellett áll a következő megjegy-
zés: „Ezek immár inkább mind megadták sarcokat, hanem az kezesség miatt vagyon 
még akadályok etc.” Kanizsai Dobrai Ramazán 1648. június 3-án45 a sarchordók 
között volt, ahogy 1649. január 9-én is,46 amikor már valóban hozott árut:47 11 vég 

                                                           
40 P 1313/248. cs., No 49. p. 57. 
41 Kartali Mátyás: „házi uraim”, lakóhelye: Körmend táján, 1655–1657. KOLTAI András, Batthyány Ádám 
familiárisai, http://archivum.piar.hu/batthyany/familia-keret.htm 
42 P 1313/248. cs., No 49., 65., 249. cs., No 191., 203. 
43 P 1313/249. cs., No 355. p. 2. 
44 Fehérvári Muhiddin szpáhi, Váli Operka Mehmed, Pesti Karimán, Palotai Abdi 
45 P 1313/249. cs., No 186/a. p. 3. 
46 P 1313/249. cs., No 201. p. 1. 
47 P 1313/249. cs., No 299. p. 9. 
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fehér abát 44 darab kősóért, 230 darab kősót és egy paripát,48 kiszámított érték 
299 Ft. Az 1649-es listában49 azt írta mellé a főúr: „megjött betegen.” Az biztos tehát, 
hogy mielőtt meghalt,50 meghozta sarcának 80%-át, így nem jelentős a veszteség. 
Tíz évvel fogságba esése és kevesebb, mint négy évvel alkuja megkötése után, az 
1649. január 12-én készült listában51 a „megholt” feljegyzést találjuk neve mellett. 

28 esetben (46 fő) csupán elindult az alku folyamata, de semmiféle kialkudott 
sarcot nem találunk a rabok neve mellett. 18 esetben (34 fő) vizsgálhatjuk a fogoly 
ígéretének és a főkapitány követelésének arányát.52 Elég szélsőséges értékeket 
figyelhetünk meg a felajánlott és a követelt összeg között: az 1,2-szerestől53 egészen 
a 21,3-szeresig.54 

Az elajándékozott és elcserélt rabok csoportja nagyon vegyes (3. számú táblá-
zat). Még az egyértelműen elajándékozott rabok sem jelentettek feltétlen vesztesé-
get a főúrnak, hiszen Esterházy Lászlónak,55 azaz a vejének56 ajándékozott Tekesi 

                                                           
48 A korszak hozott portékái (P 1313/248. cs., No 48., 68., 74., 88., P 1313/249. cs., No 197., 299.) között 7 
paripánál találtam értéket 22,5 forinttól 60 forintig, a leggyakoribb érték a 25 Ft. 
49 P 1313/ 249. cs., No 225. p. 2. 
50 P 1313/248. cs., No 49., 65., P 1313/249. cs., No 320. 
51 P 1313/249. cs., No 205. 2. 
52 Szarvasi Obrad rác hetedmagával, Szarvasi Vuk rác tizedmagával, Kaposvári Musztafa aga és Ömer 
aga együtt és Fehérvári Érdi Ajse bulya Musztafa fiával szerepel az iratokban. 
53 Egy Besir nevű rabot nem tudtam azonosítani, de világosan kiderül az ígérete és a követelése is. (1641. 
október 7.; P 1313/248. cs., No 56.): „Tallért No 1 000. Egy úrnak való lovat minden parasztszerszámostul, 
tigrisbőrt No 1, párducbőr No 4, öreg díványszőnyeg No 4, skarlátszőnyeget No 8. Item 1 közönséges szőnyeg, 
két asztalra való No 5. Item 1. vont arany paplant, úrnak valót No 5. Item 1. sámi paplan No 8. Item 2. Min-
denféle partéka pro fl. 200. Egy száin [zaim, ziamet] úrnak való kerek sátort, kettős kápájú[t]”. A kiszámí-
tott érték 5 797 Ft. Ez is magas váltságdíjnak tekinthető, a követelés még magasabb, de itt azért nem 
olyan nagy a különbség, mint általában: a díványszőnyegből kérnek 4 helyett 6-ot, skarlátszőnyegből 9 
helyett 16-ot, közönséges szőnyegből 6 helyett 7-et, vont arany paplanból 6 helyett 7-et, sámi paplanból 
10 helyett 16-ot, mindenféle portékából pedig nem 200, hanem 300 forintnyit. A kiszámított érték 6 820 
Ft, ez az ígéret 1,2-szerese; a főúr alig kíván többet az eredeti ígéretnél. Mivel a rabot nem tudom bizto-
san beazonosítani, így azt sem tudom, honnan származik, és mi lett a sorsa. 
54 Budai Mehmed 1651. november 6-án ígért 500 tallér értékű portékát és 150 darab kősót, ennek a 
kiszámított értéke 900 Ft. A főúr követelése: 2 500 tallér értékű portéka, 3 150 darab kősó, 4 000 tallér 
készpénz, két keresztény rab és 300 darab jó „öreg” ökör, ennek a kiszámított értéke 19 200 Ft. A köve-
telés az ígéretnek majdnem 21,3-szerese. A rabnyilvántartó könyvben három Budai Mehmed is szerepel, 
mind a sarcolatlanok között vannak, (P 1313/248. cs., No 49. p. 65.): „4. Budai Memhet 1651. ezt az rabot 
Komáromi Jánostól vettök pro tall. 135.”; (P 1313/248. cs. No 49. p. 66.): „6. Budai Memhet 1651. Rácz Pál 
adta feje váltságában. Eztet Isten nevében elbocsáttuk”; (P 1313/248. cs., No 49. p. 69.): „12. Budai Memhet 
1651. ezt az rabot Komáromi Jánostól vettök pro tall. 135”. Ebből kettőnek teljesen megegyeznek az 
adatai, de külön sorszám alatt találhatóak, tehát két személyről lehet szó. Mindenesetre nem lehet bizto-
san beazonosítani a budai török rabot, így további sorsa ismeretlen. Ha a 135 tallért vesszük vételárnak, 
akkor óriási a követelés, a vételárnak a 94,8-szerese. Az ígéret viszont csak a vételár 4,4-szerese. 
55 Esterházy László hősi halált halt 1652 augusztusában, a vezekényi csatában („hazája mellett való 
bátran harcolásban esett el”, idézi esztergomi Musztafa levelét J. Újváry Zsuzsanna). J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, 
„De valamíg ez világ fennáll, mindennek szép koronája fennáll”. A vezekényi csata és Esterházy László 
halála, Hadtörténelmi Közlemények 119(2006) 4. sz. 943–972. 
56 Esterházy László és Batthyány Eleonóra esküvőjét 1650. február 6-án tartották Rohoncon. A pompás 
esküvő, lakodalom illett a gazdag főúri családhoz. KOLTAI András, Egy főúri lakodalom előkészületei (Es-
terházy László és Batthyány Eleonóra menyegzője Rohoncon 1650-ben), Különlenyomat a Lymbus Ma-
gyarságtudományi Forrásközlemények című évkönyvből, Bp., 2003, 117–135. 



16 

 

Vuk, vagy a lányának ajándékozott Siklósi Ali tulajdonképpen a családban maradt. 
Ahogy a szervitoroknak „ajándékozott” foglyok, a keresztény rabok kiszabadítása is 
befektetésnek tekinthető, nemcsak azért, mert vitézeinek és jobbágyainak vissza-
szerzése elemi érdeke volt, de gyakran az is kiderült, hogy szó se volt ajándékról, 
hiszen a főúr utólag elkérte a váltságdíj értékét. Gondosan nyilvántartotta ezeknek a 
keresztény raboknak57 a sarcát is. 

3. táblázat 
Batthyány I. Ádám elajándékozott, eladott, elcserélt rabjai 1639–1659 

(28 eset; 29 fő) 

név vétel/kam. Ft 
sarc/kam. 

forint 
ígéret/kam. 

forint 
követelés/ 
kam. forint 

a rab további sorsa 

Tekesi Vuk 0 464 264 1 280 
B. Á. elajándékozta 

Esterházy Lászlónak 

Siklósi Ali 40 ismeretlen 2 305 8 455 
B. Á. elajándékozta a 

leányának 

Kanizsai Hosz-
szú Szulejmán 

150 579,7 500 4 700 
B. Á. elajándékozta 

Ányos Péternek („adtam 
ajándékon”) 

Pécsi Juszuf, 
Durak szolgája 

80 ismeretlen 100 1 900 
B. Á. elajándékozta 
Palotai Miklósnak 

Kaposvári 
Redzseb, 
Zülfikár fia 

150 ismeretlen 300 ismeretlen 
B. Á. visszaadta 

Fejér Andrásnak 

Zsámbéki/ 
Budai Mehmed 

150 ismeretlen ismeretlen ismeretlen 
B. Á. visszaadta 

Keresztúri Istvának 
Kanizsai/Váci 
Mehmed 

0 ismeretlen 750 1 600 Ányos Péter fejváltsága 

Kanizsai Terlak 
Ali 

100 1 375 475 625 
Csillag Ferenc 

fejváltsága 
Fehérvári 
Ahmed 

150 900 1 798 4 338 
Keresztúri István fej-

váltsága 
Karádi 
Sáhin/Szádi 

150 450 200 4 150 
Mocsoládi István 

fejváltsága 
Kanizsai Hadzsi 
Haszan 

ismeretlen 1 500 775 ismeretlen 
Bocskai János és Eösi 

János fejváltsága 
Palotai Csorba 
Ali 

100 ismeretlen ismeretlen ismeretlen Csajági Máté fejváltsága 

Alapi/Budai 
Mirko 

750 750 ismeretlen ismeretlen 
Farkas András 

fejváltsága 
Pesti Musztafa 
szpáhi 

más rabért ismeretlen 600 11 850 
Kovács Istók fejváltsága 

(„fejet fejért”) 
Palotai Kis 
Bajrám 

187,5 750 130 ? Perei Mátyás fejváltsága 

Budai Mihály 
rác 

ismeretlen ismeretlen ismeretlen ismeretlen 
Révkomáromi Fekete 

Pál fejváltsága 
Alapi/Budai 
Zsivko rác 

75 450 ismeretlen ismeretlen Szűcs János fejváltsága 

Fehérvári 100 ismeretlen 300 2 900 Török Péter fejváltsága 

                                                           
57 P 1313/248. cs., No 103. és P 1313/249. cs., No 198. 
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Oszmán szpáhi 

Kanizsai Ko-
pasz Musztafa 

150 345 200 1 450 
Kulcsár István 

fejváltsága 

Kanizsai Csipás 
Ömer 

556,5 900 600 ismeretlen 

B. Á. eladta Pethő Lász-
lónak egy lóért és 200 

Ft-ért, Molnár Istók 
fejváltsága

58
 

Csókakői Osz-
mán 

70 1 000 ismeretlen ismeretlen 

B. Á. eladta Angrana 
Mártonnénak 1000 Ft-

ért, az asszony fejváltsá-
ga lett 

Szabácsvári/ 
Budai Szatima/ 
Fatima  
anyjával/ 
lányával 

1 500 21 000 9 000 22 500 
Fáncsi István fejváltsá-
ga; Szófiai Sábán csau-

sért cserélték el 

Fehérvári 
Mümin Idrisz 

300 3 000 900 ismeretlen 
B. Á. elcserélte Veszp-

rémi Barbély Istvánnal 
más rabért 

Szigetvári/Váli 
Mehmed 

225 
Budai Musz-

tafáért 
250 ismeretlen 

B. Á cserélte Tót Mihók-
kal 

Fehérvári 
Musztafa 

100 ismeretlen 200 ismeretlen 
B. Á. eladta Erdeödi 

Györgynek 
Segesdi 
Muharrem 
kethüdá szpáhi 

B. Á. hozta 950 ? 5 750 
B. Á. eladta: Pethő Lász-
lónak 500 db kősóért 

Kaposvári 
Ahmed, Meh-
med aga fia 

3 700 10 000 5 500 52 500 
B. Á. eladta Sárkány 

Jánosnak 2500 Ft-ért 

Kanizsai Samel 
Haszan 

ismeretlen ismeretlen 350 ismeretlen 
B. Á. eladta a Cupido és 

Csintalan nevű lóért 

Összesen: 28 
eset; 29 fő 

8 784 
+ismeretlen 

44 413,7 
+ismeretlen 

26 497 
+ismeretlen 

124 008 
+ismeretlen 

 

A fentebbi 29 főért Batthyány Ádám összesen 8 784 forintot adott, három rabért 
nem kellett fizetnie, hiszen kettőt ajándékba kapott (Kanizsai Váci Mehmed, Tekesi 
Vuk), egyet maga fogott (Segesdi Muharrem), háromnál viszont nem találtam meg 
az iratokban a vételárat (Budai Mihály, Kanizsai Hadzsi Haszan, Kanizsai Samel 
Haszan). 16 esetben (17 fő) megtalálható a sarc is, ennek kiszámított értéke több 
mint 44 ezer forint, a 16-ból 15-nél megtalálható a vételár is. Ez 7 839 forintot tett 
ki, amelyért a főkapitány majdnem 43 ezer forintot (kiszámított érték) várt volna, 
azaz a vételár 5,5-szeresét. Ígéretet 21 esetben (22 fő) jegyeztek föl, több mint 26 
ezer forintot, 18 esetben (19 fő) a vételár (7 639 Ft) és az ígéret (24 772 Ft) is meg-
van. A rabok átlagosan vételáruk 3,2-szeresét ajánlották fel, úgy, hogy ők nem tud-
ták, mennyi volt a vételáruk, de azt igen, hogy ezzel az ígérettel a főúr szinte mindig 
elégedetlen volt. 12 esetben (13 fő), az ígéret (21 342 Ft) és a váltságdíj (41 264 Ft) 

                                                           
58 A főkapitány szervitorának, Pethő Lászlónak adta el egy lóért, aki egyik vitézét, Molnár Istókot szaba-
dította ki a törökkel. A keresztény legény ezért cserébe, a lovon kívül, még 200 forintot is adott. 
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is megtalálható. Az alku ezekben az esetekben az ígéret kétszeresét sem éri el (1,9-
szerese). A követelést 14 esetben (15 fő) találtam meg az iratokban, ennek a kiszá-
mított értéke 124 ezer forint. 13 esetben (14 főnél) lehet összevetni a vételárat (6 
120 Ft) a követeléssel (112 158 Ft). Ez utóbbi az előbbi 18-szorosát adta ki (kiszá-
mított érték), amely szép haszon lett volna. Ugyanennyi esetben tudjuk összehason-
lítani az ígéretet (21 992 Ft) a követeléssel (118 258 Ft), itt azonban már nem ilyen 
óriási a különbség: 5,4-szeres. Az alkuval (36 064 Ft) viszont csupán kilenc esetben 
(10 fő) tudjuk összevetni a követelést (97 303 Ft). A tényleges váltságdíj azonban 
átlagosan a követelésnek csupán 37 %-a, tehát a főkapitány jócskán engedett erede-
ti elképzeléséből. 

A források alapján aránylag ritkán, csupán 15 esetben (8%) tudjuk megállapíta-
ni, hogyan alakult az egyes foglyok sorsa (4. számú táblázat).59 

4. táblázat 
Batthyány I. Ádám rabjai, akik váltságdíjukat ténylegesen megadták 1639–1657 

(15 eset; 18 fő) 

név 
vétel/ 

kam. Ft 
ígéret/ kam. 

forint 
követelés/ kam. 

forint 
sarc/kam. 

forint 
teljesítés/ 

kam. forint 

teljesí-
tés/sarc 

% 

Igali Szmoljana 27 ismeretlen ismeretlen 192 192 100% 

Váli Mehmed 
Operka 

0 300 20 802 5 250 5 250 100% 

Palotai Abdi 510 500 3 010 660 660 100% 

Kanizsai 
Vörösszakállú 
Sábán 

150 600 3 800 500 500 100% 

Kanizsai Vak 
Haszan 

200 ismeretlen ismeretlen 300 300 100% 

Kanizsai 
Redzseb 
odabasi, nemez-
csináló 

300 775 1 350 1 355 1 355 100% 

Kanizsai Kara/ 
Kurta Haszan/ 
Deli Kurd 

245,25 200 2 200 750 750 100% 

Kanizsai 
Hüszejn  
Ibrahim, Juszuf 
aga szolgája 

100 250 1 550 450 450 100% 

Kanizsai Baba 
Haszan 

100 1 196 2 912 1 571,5 1 571,5 100% 

Segesdi Meh-
med  szpáhi 

300 100 ismeretlen 3 000 2 999 100% 

Kanizsai Kis 
Katona Mehmed 

0 300 1 150 650 649 100% 

Kanizsai Hosszú 
Ramazán 

27,14 300 750 570 555 100% 

                                                           
59 Azaz 18 személynél, ugyanis Igali Szmoljana két lányával és egy fiával együtt sarcolt meg. 12 személy 
teljesítette a váltságdíját. 
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Kanizsai Kis 
Haszan 

100 200 725 393,5 367,5 90% 

Ercsi Mehmed 
aga 

600 2 100 11 370 4 500 2 834,15 60% 

Fehérvári 
Muhiddin szpá-
hi 

0 1 000 12 000 1 950 700 36% 

Összesen: 15 
eset; 18 fő 

2 660 
7 821 

+ismeretlen 
61 619 

+ismeretlen 
22 092 19 133 36–100% 

Ezek a rabok összesen (a portékák kiszámított értéke alapján) megközelítőleg 
20 ezer forintnyi értéket hoztak a főúrnak. Ez 1642 és 1657 között, azaz 15 év alatt 
nem érte el az évi 1 300 forintot. A rabok vételára összesen 2 660 forint,60 ez csupán 
14%-a a konkrétan behozott összegnek, tehát sokkal több folyt be a sarcukból, mint 
amennyi a kiadás volt. Ez nagyon szép haszonnak tűnhet, de ne feledkezzünk el a 15 
évről, amely alatt a foglyok őrzése és etetése is kiadást jelentett Batthyány I. Ádám 
számára, arról pedig semmiképpen, hogy csupán a rabok 8%-áról van szó. 

Nagyon eltérő az is, hogy kivel mennyi idő alatt sikerült megegyezni. 146 eset-
ben (166 fő) találtam meg vagy tudtam kikövetkeztetni a vétel évszámát vagy pon-
tos dátumát (2. számú diagram). Az adatok 1637 és 1657 közöttiek, azaz 20 évet 
ölelnek fel. 119 név mellett (136 személy) tüntették fel vagy következtettem ki a 
tényleges sarcalku létrejöttének időpontját az 1641 és 1659 közötti 18 év alatt.61 
113 esetben (131 fő) mind a vétel, mind a sarcalku idejét megtaláltam vagy kikö-
vetkeztettem, itt ugyancsak 1637 és 1657 közöttiek az adatok, tehát a fenti a 20 
évről van szó. 
  

                                                           
60 Három rabnál a vételár nulla forint, hiszen kettő ajándék volt, egyet pedig a főkaptány személyesen 
ejtett foglyul: Váli Mehmed Operkát Tevely és Palonyay István, Batthyány vitézei ajándékba adták a 
főúrnak (P 1313/248. cs., No 49. p. 48.). Kanizsai Kis Katona Mehmed ugyancsak ajándék: a rabnyilván-
tartó könyvben (P 1313/248. cs., No 49. p. 37.) a megsarcolt rabok között megtaláljuk az emberünket: 
„16. Kanizsai Kis Memhet: Anno 1648. Ezt az rabot Zrínyi Miklós adta ajándékon. Anno 1651.”  Fehérvári 
Muhiddin szpáhit Batthyány maga fogta (P 1313/248. cs., No 49. p. 16.): „Feiérvári Ibrahim aliter Muadin. 
Anno 1647. Ezt is magunk hoztuk Feiérvár alól.” 
61 Teljesen természetes, hogy az alku megkötése későbbi évszámhoz kötődik, hiszen évek kellettek egy-
egy megegyezéshez. 
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2. diagram 
Batthyány I. Ádám rabjainak a vásár és sarcalku megkötése között eltelt ideje 1637–1659 

(113 eset; 131 fő) 

 

Van olyan rab, aki még ugyanabban az évben megállapodott Batthyányval 
(11%), de akad olyan is, aki csupán rabságának tizenharmadik évében (2%). A 
leggyakrabban két év kellett ahhoz, hogy rábírjanak egy rabot a megegyezésre 
(24%). Azaz két, illetve három év (40%) kellett ahhoz, hogy egyáltalán megsarcol-
janak a foglyok. A raboknak több mint a fele (52%) kettőtől négy évig terjedő idő 
alatt alkudozott. A feljegyzések alapján tudjuk, hogy Kanizsai Csonka Ramazán már 
1637 óta fogságban volt,62 s csupán 1647-ben vált biztossá, hogy megalkudtak63 
vele. Tíz évig alkudoztak tehát, amely igen hosszú idő egy ember életében, főleg ha 
figyelembe vesszük az akkori rövid átlagéletkort.64 Kanizsai Totics Ibrahimot65 a 
szentpéteriek adták ajándékon 1646-ban.66 Ő is nagyon hosszú idő után, ugyancsak 
tíz év múlva sarcolt meg 1656-ban. Még ennél is hosszabb ideig alkudozott Boszniai 
Ibrahim, aki 1643. október 31-én még Hagymási János67 rabjaként szerepelt,68 ő 
adta el a törököt69 a főúrnak egy vashegyi szőlőért.70 Fehérvári Oszmán szpáhi szin-

                                                           
62 P 1313/248. cs., No 49. p. 31. 
63 P 1313/249. cs., No 154. 
64 A vételárnak (1637., 70 Ft) a 35,71-szerese a kialkudott sarc. 
65 Tótvárad a Maros partján, vagy Totinci=feltóti: a jenői szandzsákban fekvő Feltót várából való. Hegyi 
Klára szíves közlése. 
66 P 1313/248. cs., No 49. p. 35. 
67 Hagymási János: Batthyány a „házi uraim” között tartotta számon, 1637–1639. KOLTAI, Batthyány 
Ádám familiárisai, i. m. 
68 P 1313/248. cs., No 92. p. 4. 
69 P 1313/249. cs., No 305. p. 3. és No 307. p. 5. 

4%

7%

11%

4%
2%2%

12%

24%

16%
9%

7%

2 év (28 eset)

3 év (19 eset)

4 év (13 eset)

egy éven belül (12 eset)

7 év (10 eset)

6 év (8 eset)

egy és két év között (8 eset)

5 év  (7 eset)

8 év (4 eset)

10 év (2 eset)

13 év (2 eset)
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tén 13 évig alkudozott. Batthyány 200 forintért vette Csampai Györgytől 1646-
ban;71 1659. február 11-én is csupán „postaként”, megbízottként találkozunk vele,72 
minden valószínűség szerint ugyanennek az évnek a február 12-ei napján a követ-
kező bejegyzést találjuk neve mellett:73 „úgy ment be, hogy Teöreök Péter nevő 
körösztény rabot megszabadétsa, és az terminus napra az kezesség mellé kihozza 
avagy kiküldje.” Tehát postaként és a saját sarcáért is a hódoltság területére ment 
1659-ben, azaz 1646 és 1659 között sarcolt meg. Az, hogy ők négyen ilyen sokáig 
alkudoztak (10, ill. 13 évig) a végső megegyezés előtt, elképesztő kitartásról vagy 
még inkább makacsságról tanúskodik mind a főkapitány, mind a fogoly részéről. 

118 esetben (139 fő) találtam meg a kialkudott sarcösszeget (3. számú diag-
ram), amelynek kiszámított összértéke több mint 380 ezer forint. A sarcalkuk létre-
jötte 1641 és 1657 között történt (16 év alatt), ez évente több mint 24 ezer forint 
bevételt jelentett volna, ha egészében befolyik, azonban az is előfordult, hogy a kial-
kudott összegből egyetlen dénár sem érkezett meg. 

3. diagram: 
Batthyány I. Ádám 138 rabja váltságdíjértékének megoszlása 1641–1657 (ebből kiemelve: 8 fő) 

 

A legalacsonyabb sarc Igali Szmoljanáé (12 ökör) volt,74 hiszen a rabok hierar-
chiájában a rác asszonyok voltak a legértéktelenebbek. A legmagasabb összeg 
Konstantinápolyi Mahmud Iszmail agáé,75 ugyancsak igazolva azt, hogy egy rangos 
török férfi igen magas értéket képviselt. Az átlag meghaladja a 3 200 forintot, a leg-
gyakoribb váltságdíj összeg pedig 750 Ft, ez hat személy díjának a kiszámított érté-

                                                                                                                                                
70 P 1313/248. cs., No 49. p. 64., No 65. p. 6., No 137. p. 4., P 1313/249. cs., No  320. p. 1. 
71 P 1313/248. cs., No 49. p. 90., No 65. p. 4., No 104. 2., No 130. p. 1., P 1313/249. cs., No 320. p. 1., ebből az 
utolsóból az is kiderül, hogy Oszmán szpáhi. 
72 P 1313/249. cs., No 403. p. 2. 
73 P 1313/249. cs., No 429. p. 3. 
74 Dadai Lazar rác 1647. október 1-jén hozott 16 forintért 1 db ökröt (P 1313/248. cs., No 68., p 
1313/249. cs., No 165., 299. p. 33.; 17. út), ezzel számoltam, tehát összesen 192 forint. 
75 P 1313/249. cs., No 384. p. 7. 
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ke.76 Tisztséget nem jegyeztek fel melléjük,77 azaz közönséges rabokról van szó, 
ahogy Batthyány is emlegeti őket rablistáiban. 

A sarcalku összeírásban szereplő rabok közül 85 esetben (95 fő) találtam meg a 
vételár és a sarc összegét is (1637–1657). Az arányok elég szélsőségesek: míg Igali 
Vinka rác asszony és Palotai Abdi vételárának csupán 1,3-szerese a megállapodott 
sarc, addig Budai Ibrahim janicsárnak a vételár 132,5-szeresét kellett volna megad-
nia (4. számú diagram). A rácoktól általában kevesebbet követelt a főúr, mint a tö-
rököktől, ha asszony volt a rab, akkor még inkább. Ők egyrészt szegényebbek vol-
tak, másrészt a közelebb lévő falvakból könnyebben és gyorsabban meghozhatták a 
váltságdíjukat. Vinka egész biztosan meg is hozta sarcának 80%-át (155 forint érté-
kű portékát).78 A főkapitány Palotai Abdival egyszerűen azért volt elnéző, mert 
megbízottjaival kideríttette, hogy nincs miből több váltságdíjat adnia. Abdi valóban 
teljesítette is a sarcát öt év alatt, azonban szerencsétlenségére újra fogságba esett. 
Vajon Batthyány miért volt annyira követelődző Budai Ibrahimmal szemben, mit 
tudhatott a janicsár társadalmi helyzetéről? Megállapodásuk megkötéséhez leg-
alább hat év kellett, bár minden valószínűség szerint az óriási haszonból semmit 
sem látott a főkapitány, mert rabja idő előtt meghalt.79 

4. diagram 
Batthyány I. Ádám 95 rabja vételárárának és váltságdíjának aránya 1637–1657 

(ebből kiemelve: 5 fő) 

  

                                                           
76 Kanizsai Ibrahim, Kanizsai Kara vagy Kurta Haszan aliter Deli Kurd, Kanizsai Iszmail, Palotai Kis 
Bajrám, Palotai Redzseb, Alapi Mirko, ezen utóbbi kissé meglepő, hiszen rác rabról van szó. 
77 Egyedül Bajrám mellett áll az, hogy odabasi fia, P 1313/249. cs., No 213. 
78 P 1313/249. cs., No 299. p. 36. 
79 P 1313/249. cs., No 383. A rablista 4. oldalán a szalonaki várban lévő rabok között ez áll: „Nota bene: 
Budai Ibrahim Iszpáhia Anno 1651. Kisfaludi Balázs és Komáromi János hozta, meghólt.” Bár egyáltalán 
nem biztos, hogy ugyanarról a személyről van szó, hiszen a tisztségek eltérőek. 
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Átlagosan a végső alku során a vételár 13-szorosában állapodtak meg. Ez magas 
haszonnal kecsegtette a főkapitányt, várakozása azonban ritkán teljesedett be. 

A sarcalku irataiban található rabok teljesítésére vonatkozó konkrét értékmeg-
határozást csak 66 esetben (75 fő)80 találtam (5. számú diagram), ennek kiszámí-
tott értéke megközelíti a 80 ezer forintot. Mindez 1641 és 1658 között, azaz 17 év 
alatt folyt be; ez évi 4 300 Ft (kiszámított érték). A legmagasabb értéket Kaposvári 
Ali bég szállította, a kiszámított érték meghaladja a 7 100 forintot, a legalacsonyab-
bat a rác Tekesi Vuk hozta 28 db kősót, ez 28 Ft-ot ért I. Ádám idején. Az átlagérték, 
amit egy rab hozott, 1 200 forint volt, pont ennyit Tolnai Juszufnál találunk. 

5. diagram 
Batthyány I. Ádám 75 rabjának ténylegesen teljesített sarca 1641–1657 (ebből kiemelve: 5 fő) 

 

A sarcalkunál szereplő 66 esetben (75 fő) a kialkudott sarc és a tényleges teljesí-
tés aránya ugyancsak szélsőségeket mutat: az a 4%-os aránytól a 117%-osig terjed 
(6. számú diagram). A megállapított sarc értékének egészét 17 fő teljesítette, sőt – 
ahogy a diagramon is látható, Kanizsai Iszmail még többet is81 –, de a kialkudott 
váltságdíjnak átlagosan csupán 70%-a folyt be. Ez akár még szép haszon is lehetne, 
ha az összes fogolynál történt volna, de ez csupán a sarcalku dokumentumaiban 
szereplő 178 esetből mindössze 66, vagyis az összes rab 37%-a. 
  

                                                           
80 Ez az összes eset 37%-a. 
81 Ugyan kiszabadította Szilágyi Petit, Batthyány szervitorát, de valószínűleg még kezesség lehetett rajta. 
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6. diagram 
Batthyány I. Ádám 75 rabja kialkudott váltságdíjának és a tényleges teljesítésének százalékos 

aránya 1641–1657 (ebből kiemelve: 5 fő) 

 

A legalacsonyabb arányt Koppányi Besirnél82 figyelhetjük meg, mindössze sarca 
4%-ával, 141 darab kősóval gazdagította rabtartóját. 

A rabok (136 eset, 163 fő, 1642–1657) által felajánlott összeg meghaladja a 190 
ezer forintot (kiszámított érték), bár jellemző, hogy ez jóval alacsonyabb a főkapi-
tány által követelt összegnél, sőt a váltságdíj összértékénél is. A teljesítés azonban 
ennek még a felét sem éri el, és köztük igen szélsőséges értékeket találunk (7. szá-
mú diagram). 
  

                                                           
82 1645. április 2-án megszületett a megállapodás, és az is biztos, hogy még ugyanabban az évben el-
kezdte hordani a török a sarcát. Ugyan az első két útjánál nem találunk semmiféle dátumot, de a harma-
dik út egész biztosan 1645-ben volt, az utolsó (negyedik) pedig 1646-ban, miután azzal a megjegyzéssel 
zárul a róla szóló rész (P 1313/249.cs., No 299. pag. 21.), hogy „Megholt idén”. Ennek ellentmondanak az 
1647 és 1651 közötti rablisták (P 1313/249. cs., No 171., 186/a., 189., 201., 205., 320.), amelyekben 
megtaláljuk nevét. Az is elég különös, hogy az 1647. nov. 27-ei listában neve mellett ez áll (P 1313/249. 
cs., No 171.): „Ezek sarcokat hordják, de igen cigányol járnak.” Ezen kívül 1648. szeptember 19-én (P 
1313/249. cs., No 199.) egészen biztosan járt a hódoltság területén, valószínűleg azonban nem hozott 
semmit, különben nem azt írta volna Batthyány a neve mellé az 1649. január 9-ei rablistában, hogy 
„cigány Szalonakon”, azaz a koppányi török nem teljesítette megfelelőképpen a váltságdíját. A három 
nappal később (jan. 12.) készült rablistában (P 1313/249. cs., No 205. p. 3.) már a borostyáni rabok közt 
találjuk, akik „csak hevernek”, mellette pedig az áll, hogy „megholt”, tehát 1649-ben már biztosan halott 
volt. Halála előtt négy úttal hozott 141 db kősót (P 1313/249. cs., No 299. p. 21.), de így is jelentős lehetett 
a főúr vesztesége, hiszen a rabot 120 forintért (P 1313/248. cs., No 49., 137.) vette, és 3 650 forintnyi 
értéket várt tőle. 
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7. diagram 
Batthyány I. Ádám 163 rabjának felajánlott sarca 1642–1657 (ebből kiemelve: 6 fő) 

 

E csoportban a foglyok által felajánlott összegek, anyagi erőviszonyaiktól és tár-
sadalmi helyzetüktől függően, nagyon különbözőek voltak. A legkevesebbet Sziget-
vári Dervis ajánlotta: 1650. július 22-én 80 darab kősót ígért, amely szemtelenül 
vakmerő ígéret lehetett, hiszen a főúr 100 forintért vette a vázsonyi hajdúktól.83 A 
legmagasabb ígéretet 1657. február 24-én84 Koppányi, ill. Budai Iljásznál találjuk: 
meglepő módon, a török első ajánlata jóval magasabb a másodiknál; először 8 000 
tallér készpénzt, 8 000 tallér értékű portékát, 3 fő nevezetes keresztény rabot, 4 
darab úrnak való főlovat aranyos szerszámostul, 2 darab vezérnek való kerek sátort 
ígért, amely kiszámított érték: 33 750 Ft. Ez bizony a vételár 150-szerese, 85 ezért 
sokkal valószínűbb, hogy az úr részéről való követelésről van szó, noha az iratban 
egyértelműen az ígéret kifejezés szerepel. Azonban legyen ez követelés vagy ígéret, 
mindenképpen kiemelkedően magas, hiszen fogoly szpáhi, amely önmagában nem 
feltételezi ezt a magas összeget. Igen valószínű, hogy gazdag török fogolyról – pl. 
ziamet-birtokosról –, lehetett szó, és a főkapitánynak sikerült kipuhatoltatnia anya-
gi, társadalmi helyzetét.86 

A rabok által felajánlott érték átlagosan – ha nem számítom a legalacsonyabb és 
a legmagasabb értéket –, 1 200 forint körül mozgott ennek a közelében a kiszámí-

                                                           
83 P 1313/248. cs., No65. p. 11., P 1313/249. cs., No320. 
84 P 1313/ 249. cs., No384. 
85 A rabnyilvántartó könyvben (P 1313/248. cs., No 49. p. 74.) a sarcolatlan rabok között találunk egy 
Budai Iljász ifjú legényt. 
86 Erre példa Batthyány I. Ádám viceporkolábjának, Hodászi Mihálynak 1652. december 9-ei jelentése (P 
1313/249. cs., No 347.). 
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tott értékek alapján egyetlen embert találtam.87 A leggyakoribb viszont a 300 forint 
értékű felajánlott sarc volt, amely 19 esetben (20 fő) figyelhető meg (köztük két rác, 
három szpáhi és egy aga van).88 

A vételár és a felajánlott sarcösszeg 92 esetben (103 fő; 1639–1657) fordult elő 
együttesen (8. diagram). 

8. diagram 
Batthyány I. Ádám 103 rabja vételárának és felajánlott sarcának aránya 1639–1657 

(ebből kiemelve: 6 fő) 

 

E csoportban öt olyan rab is van, aki a megvásárlásakor kiadott összegnél keve-
sebbet ajánlott fel.89 19 esetben a rabok a vételár dupláját sem ígérték, azonban a 
leggyakrabban – nyolc esetben –, a vételár kétszeresét ajánlották.90 Átlagosan az 
ígért összeg a vételár 6,6-szerese,91 erre azonban csak egyetlen konkrét példát talá-
lunk.92 22 fogoly ígért az átlag fölött, ebből 23-szoros ígéretével kiemelkedik Bosz-

                                                           
87 Kanizsai Baba Haszan Idrisz szpáhinál is a rabnyilvántartó könyv (P 1313/248. cs., No 49. p. 31.) és a P 
1313/249.cs., No 299. p. 5. összeírás van segítségünkre. 1642. jún. 20-án a török ígérete: 400 Ft, 5 db 
skarlátszőnyeg, 6 db duplakecse, 2 db selyemöv, 1 db úrnak való párducbőr, kiszámított érték 1 196 Ft. 
88 Ezekre a rabokra vonatkozóan 11 esetben találtam vételárat is, 27 forinttól 150 forintig, ezek nagyon 
szélsőséges értékek. A követelések is ugyanolyan szélsőségesek, 525 forinttól egész 20 802 forintig 
terjednek (13 esetben, 14 főnél jegyezték fel). 
89 Segesdi Mehmed szpáhi (az eredeti összeg 0,3-szorosát), Pécsi Mehmed, Pécsi Haszan aga szolgája 
(0,4), Palotai Kis Bajrám (0,7), Szigetvári Dervis (0,8), Kanizsai Kara Haszan aliter Deli Kurd (0,8). 
90 Fehérvári Musztafa, Kanizsai Kis Haszan, Kanizsai Mehmed, konstanci aga szolgája, Kaposvári Haszan, 
Kaposvári Redzseb, Zülfikár fia, Koppányi Rizván szpáhi, Türbéki Piri aga, Kanizsai Szabó Ahmed, Mah-
mud kethüdá fia. 
91 A két szélső értéket nem számítottam bele az átlagba. 
92 1653 októberében-novemberében Budai Bolond Mehmed azt ígérte (P 1313/249. cs., No 353.), hogy 
hoz az első útjában 1 000 tallér készpénzt, 1 fő keresztény rabot, 1 db úrnak való lovat, ennek a kiszámí-



27 

niai Üvejsz és fia, Musztafa,93 és 57,6-szeres ígéretével Siklósi Ali. A vételár nem 
tükrözi a rabok tényleges értékét, hiszen a legtöbb esetben a főkapitány a kótyave-
tyén94 jutott hozzájuk. 

Batthyány I. Ádám követelését 103 esetben találtam meg (129 személy), ezek 
forintra átszámított értéke igen magas, mintegy 714 000 Ft (9. számú diagram). A 
főkapitány 1642 és 1657 között támasztott követelései évi átlagban majdnem eléri 
a 48 000 forintot, azonban a rabok ténylegesen behozott váltságdíja meg sem köze-
lítette ezt a magas összeget. 

9. diagram 
Batthyány I. Ádám 129 rabjának követelt sarca 1642–1657 

(ebből kiemelve: 6 fő) 

 

A legalacsonyabb követelést Igali Vinka rác asszonynál találjuk, 150-150 forint-
nyi készpénzt és portékát,95 ez vételárának csupán a duplája.96 A legmagasabb, 95 
ezer forintnyi követelést Kaposvári Ali bégnél olvashatjuk. A forrás97 nem jelzi, hogy 
honnan származott a török fogoly, de a sarc alapján valószínűleg nagyon jelentős 
főrabról lehetett szó.98 A követelések átlaga 6 200 Ft.99 31 esetben az átlagnál ma-

                                                                                                                                                
tott értéke: 3 000 Ft. A rabnyilvántartó könyvből ismerjük a vételárát (P 1313/248. cs., No 49. p. 68.): a 
Kisfaludyak 600 forintért adták el az úrnak 1651-ben. 
93 Boszniai Szakállas Velim Üvejsz követelése 1656-ban: 3 000 tallér kp., 1 000 tallér mindenféle porté-
ka, 2 000 db kősó, 6-6 db párducbőr, tigrisbőr és díványszőnyeg, 2 db úrnak való ló, kiszámított érték 19 
082 Ft. Kisfaludy Balázstól vették a törököt 1656-ban 300 forintért (P 1313/248. cs., No 49. p. 208.): 
„Bosznai Szakállas Udum Veisz, fiával, Musztafával együtt fogták”. 
94 A kótyavetyén pedig Batthyány Ádám is, mint mindenki, jutányos áron vehetett foglyokat. 
95 P 1313/248 cs., No 71. 
96 P 1313/249. cs., No 49. p. 272.: „Igali Vinka Rácz Asszony Anno 1641., ezt is Igal alól hoztuk, vettök meg 
az kótyavetyén pro fl. 150. Eodem Anno megsarcolván […]”. 
97 P 1313/248. cs., No 47/a. 
98 P 1313/249. cs., No 231. p. 1.: „No 2. Ali Bék szalonaki, szaimon [zaim] kértem készpénzt tall. 20 000, 
mindenféle partékát fl. 20 000, keresztény rabot No 20, úrnak való lovat. No 20.” Ez elképesztően magas 
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gasabb volt a követelés. Összességében megállapítható, hogy Batthyány I. Ádám 
elvárásai igen magasak voltak, azért a valóságos teljesítés ettől messze elmaradt. 

A vételár és a követelés együttesen 75 esetben (82 személynél) található meg 
(10. számú diagram). 

10. diagram 
Batthyány I. Ádám 75 rabja vételárának és a főkapitány követelésének az aránya 1642–1657 

(ebből kiemelve: 7 fő) 

 

Igali Vinka rác asszonytól100 csupán vételárának dupláját várták el, és 36 eset-
ben a követelés a vételár 20-szorosa alatt marad. Átlagosan a vételár 30-szorosára 
tartottak igényt, sőt 21 esetben ennél is magasabb az arány: két török fogolynál a 
követelés a vételárnak több mint a 200-szorosa: Siklósi Alinál101 és már említett 

                                                                                                                                                
követelés (a kiszámított érték: 95 000 Ft), akkor is különleges, ha rangos törökről van szó, aki ziámet-
birtokos, hiszen a vételárnak 63-szorosa (a rabnyilvántartó könyvből ismert, P 1313/248. cs. No 49., p. 
42.): „1. Kaposvári Ali Bég. Anno 1649. Kiskomáromi Samadori Jancsitúl vettük pro fl. 1 500” 
99 A két szélső értéket ugyancsak kivettem. 
100 A rác asszonynál szintén az ígéretet és a követelést találjuk (P 1313/248. cs., No 71., 1642. jún. 20.), a 
végső alku, ellentétben az itteni 150-150 forintnyi készpénz és portéka követeléssel, 100-100 forintnyi. 
Igaz, a rabnyilvántartó könyvben a sarcolatlan igali rácok között van, mégis innen és a P 1313/249. cs., 
No 299. összeírásból ismerjük az értéket, amiben megállapodtak. Az asszony ígért: 100 Ft készpénzt és 
60 forint értékű portékát, ennek a követelés alig kétszerese. Nagyon kivételes, hogy a főúr ennyire kicsi 
haszonnal megelégedett, hiszen a sarc a vételárnak mindössze 1,3-szorosa, a követelésnek pedig a 0,7-
szerese lett, és ez sem számít magasnak, mivel ez csupán duplája a vételárnak. 
101 Siklósi Ali szpáhi 1651. február 2-án (P 1313/249. cs., No 308. p. 3.) ígért 800 tallér készpénzt, Gál 
Mihókot vagy olyan értékű portékát, amennyi a sarca, 10 vég abát, 5 pár karmazsin csizmát, kiszámított 
érték 2 305 Ft. Ehhez követeltek még 1 900 tallért, 300 vég abát, 100 pár csizmát, 1 500 forint értékben 
mindenféle portékát vagy 2 000 darab kősót. Kiszámított érték 8 455 Ft, ez az ígéret 3,4-szerese. A rab 
április 6-án (P 1313/249. cs., No 310. p. 1.) ígért 800 tallér készpénzt, Gál Mihókot, 20 vég abát, 10 pár 
csizmát és „ennél feljebb nem akar ígérni.” A viszonylag magas ígéret és követelés mellett elég meglepő a 
vételár: a siklósi szpáhit a rabnyilvántartó könyv sarcolatlan rabjai között találjuk (P 1313/248. cs., No 
49. p. 22.): „1. Siklyósi Ali Iszpáhia Anno 1650. beszprémi gondviselőnk, Szili Gergely vette számunkra pro fl. 
40. Ezt az rabot az leányunknak adtuk.” 
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Budai Ibrahim janicsárnál.102 Ez ugyancsak a fentebbi megállapítást igazolja, azaz a 
vételárhoz képest nagy nyereségre számított a főúr, ettől azonban nagyon távol 
esett a ténylegesen befolyt sarc értéke. 

Együttesen 96 esetben (118 személynél) találunk felajánlott és követelt sarcot is, 
az arányok pedig nagyon változóak (11. számú diagram). A legalacsonyabbat 
Besirnél (1,2) és Kanizsai Terlak Alinál (1,3) találjuk.103 Batthyány átlagosan a ra-
bok által fölajánlott összegnek a nyolcszorosát követelte a foglyaitól.104 Négy rabnál 
is 11-szeres az ígéret és a követelés aránya: Koppányi Ali szpáhinál, Kanizsai Kara, 
ill. Kurta Haszannál vagy másképp Deli Kurdnál, Kanizsai Mehmednél, konstanci 
aga szolgájánál és Pécsi Mehmednél, Pécsi Haszan aga szolgájánál. 

11. diagram 
Batthyány I. Ádám 118 rabja által felajánlott és a főkapitány által követelt váltságdíjak aránya 

1642–1657 (ebből kiemelve: 8 fő) 

 

                                                           
102 Budai Ibrahim 1651. november 6-án követelt sarca: 6 400 tallér készpénz, 4 150 tallér portéka, 5 050 
db kősó, 3 keresztény rab és 300 db jó öreg ökör, kiszámított érték 27 975 Ft. A rab vételára csupán 100 
Ft volt (P 1313/248. cs., No 49. p. 65.). 
103 Kanizsai Terlak Ali mellett 1647-ben két oszlop áll, az elsőben 250 darab kősó, 30 vég aba, 50 tallér 
áll, a másodikban 300 darab kősó, 50 vég aba és ugyancsak 50 tallér. Kissé meglepő ugyan (a követelés, 
illetve a végső sarc ennek az ígéretnek mindössze 1,3-szerese), de ezzel meg is elégedett a főúr, hiszen 
ezt találjuk a rabnyilvántartó könyvben (és a P 1313/249. cs., No 299. p. 6-on is): „Anno 1642. Cseönge 
Györgytűl vettök pro fl. 100. Anno 1646 ezt az rabot, Csillagh Ferencet megszabadétotta, s adott még hoz-
zája kűsót No 300, abát véget No 50, készpénzt tall. 50.” 
104 „Kanizsai Amhet, kit Csillagh adott ű Nagyságának, ígért: készpénzt fl. 200, kűsót No 100, csizmát No 10 
pár, papucsot kapc. No 5 pár.” (P 1313/248. cs., No 130., 1647. ápr. 3.). Az ígéret kiszámított értéke 350 
forint. Semmi megjegyzés sincs mellette, de az elég beszédes, hogy a következő sarcalkut 1649. április 5-
én jegyezték föl; ekkor 100 tallér készpénzt, 150 db kősót, 10 pár karmazsin csizmát, 10 pár papucsot 
kapcástól és 10 db kecsét (teveszőr takarót) ígért. A követelés ennél jóval magasabb: 500 tallér kész-
pénz, 600 db kősó, 30 pár karmazsin csizma, 30 pár papucs kapcástól, 110 db kecse és még 700 forint 
értékű portéka és ló. A kiszámított érték 2 860 forint, tehát az ígéretnek 8,2-szerese. 
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Koppányi Ali105 mellé 1646. december 1-jén Batthyány saját kezűleg jegyezte 
fel: „Ez másként gondolkodjék dolgáról, így soha nem szabadul ki, hanem ezerekről [!] 
s jó lóról s portékáról gondolkodjék, ha szabadolni akar.” Ugyanis a török rab csupán 
300 darab kősót ígért.106 1647. március 7-én107 is csak 50 forint készpénzzel ígért 
többet, erre a főúr a következőt jegyezte neve mellé: „Ezt látom, hogy csak mintegy 
tréfálódzik, hanem ezt adja: készpénzt tall. 3 000, kősót No 300.” Ez már az első ígéret 
11-szerese, persze lehet, hogy csak dühében követelt ilyen sokat a főúr. Nem igazán 
voltak hatékonyak a tárgyalások a következő évben sem. 1648. szeptember 17-én 
két irat108 is készült kétféle kézírással, de Koppányi Alinál mindkettőben ugyanaz 
áll: „Koppanÿ Ali ígér kűsót No 200, készpénzt fl. 200. Ez, amint látjok, csak játszik 
velünk, akiért rosszul jár egyszer, ha hat avagy hét annyit nem ígér még ehhez, nem 
szabadul. Ha penig egynéhány ezer kila109 gabonát ad, azt is elvesszök tűle, lássa, 
melyiket válassza.”110 A rabnyilvántartó könyv szerint Ali három év múlva, 1649-
ben megsarcolt – ha valóban ugyanarról a személyről van szó. Első ígéretéhez ké-
pest tehát jóval többet ajánlott fel: 1 000 darab kősót és 400 tallér készpénzt. Ez 
első ígéretének több mint ötszöröse, ha nem is „hat vagy hét annyi”. Az 1643. július 
7-én készült listából egyértelműen kiderül, hogy Batthyány Ádám Koppányi Ali 
szpáhit 1643-ban vásárolta.111 Ennek alapján hat év telt el fogságba esésétől, mire 
végre megszületett alkuja. Az első ígéret a 2,5-szerese, a követelés jóval magasabb, 
27,5-szerese, a sarc 13,3-szerese a vételárnak. A követelésnek a megállapodás csu-
pán a felét teszi ki; mindketten jócskán engedtek. 1651. július 1-jén112 a fogoly még 
mindig Borostyánban töltötte az időt, sőt már hozott is valamit (erre sehol másutt 
nincs adat), de nevét Ádám gróf azok közé írta, akik „cigányságért vannak itten”. A 
rabnyilvántartó könyv szerint ő is meghalt, ugyanis 1652. november 28-án: „egyen-
lő akaratból megvévén az rabok az várat, mely cselekedetekért megverettettenek, 
legkiváltképpen ezen rabunk, mivelhogy ő volt minden hamis praktikáknak indítója, 
die 14 Decembris megholt az vereség után.” (Egy másik rablistában is megtaláljuk 
ugyanezt az adatot.)113 Koppányi Ali tehát beteljesítette sorsát; kilenc évet töltött 
fogságban, majd három évvel később megalkudván sarcát sosem adta meg. A rablá-
zadást talán tényleg ő indította el, amely alkalom lett volna megszabadulására, de 
nem sikerült neki – rabtartója büntetésül halálra verette. 

                                                           
105 A rabnyilvántartó könyvben két helyen is találunk Koppányi Ali nevet: P 1313/248. cs., No 49. p. 54., 
202. Egészen biztosan az 54. oldalon lévő személyről van szó, hiszen a helyzet, az eladó, a vételár azzal 
egyezik meg: „1. Koppáni Ali Iszpáhia Anno 16** ezt az rabot Cseönge Györgytől vettök pro fl. 120.” 
106 P 1313/248. cs., No 132. 
107 P 1313/249. cs., No 144. p. 1. 
108 P 1313/249. cs., No 188. 
109 kila: régi gabona-űrmérték, amelynek nagysága koronként és területenként változott. Általában 25–
30, ritkábban 41 kilogrammnak felelt meg. Vö. KAKUK Zsuzsa, A török kor emléke a magyar szókincsben, 
Akadémiai, Bp., 1996, (Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 23) 161.; 1 kila=20 oka=25,20 kg. Vö. BOGDÁN, Ma-
gyarországi űr-, térfogat-, súly- és darabmérték, i. m., 450. 
110 P 1313/249. cs., No 189/a. p. 3. 
111 P 1313/248. cs., No 92. pp. 1., 3. 
112 P 1313/249. cs., No 321. p. 5. 
113 P 1313/249. cs., No 325. 



31 

A sarcalku irataiban szereplő hét töröknél114 a követelés több mint 20-szorosára 
rúgott. Azt gondolnánk, biztosan magas rangú törökökről volt szó, de csak Kanizsai 
Ahmedről jegyezték fel, hogy Mahmud kethüdá fia,115 tehát ő a gazdag édesapa 
miatt lehetett fontos. A rab társadalmi helyzete, vagyona nem feltétlenül a tisztsé-
géből fakadt.116 

A legnagyobb eltérést Váli Mehmed Operkánál találjuk:117 1647. március 7-én  
200 talléros készpénz ígéretével igen fölbosszantotta a főurat: „Ez úgy látom játszik, 
s kíván is sarcot, ím csinálok is nekie, ahhoz is akkomodálja [tartsa]118 magát: kész-
pénzt tall. 4 000, kűsót No 3 000, jó öreg ökröt No 300,119 párducbőrt No 16,120 öreg 
díványszőnyeget No 15,121 úrnak való lovat egyet, olyan szép szerszámmal egyött, ki 
ezöst és aranyos legyen, pallos is olyan, s jakopjával [jakub: lótakaró] egyött, és egy 
szép tigrisbőrt rajta.” Ha kiszámítjuk ezeknek az értékét, akkor még megdöbben-
tőbb az eredmény: 20 802 forint Batthyány I. Ádám első követelése a török által 
felajánlott sarc 69-szerese. 

Összességében egyértelműen megállapítható, hogy Batthyány I. Ádám nagyon 
magas értékekről alkudozott foglyaival. 35 rabnál jegyezték fel – illetve tudtam 
kikövetkezetni, kiszámolni –, mind az öt értéket (12. számú diagram). A legalacso-
nyabb érték a vételár (7 293 forint 53 dénár), ennél az ígéret magasabb (32 686 Ft), 
az előbbi 4,5-szerese. A kialkudott váltságdíj (63 265 Ft) azonban a főúr követelé-
sének (207 016 Ft) csupán 31%-a. A vételárnak a követelés majdnem a 28-szorosa, 

                                                           
114 Karádi Sáhin/Szádi(k), Budai Mehmed, Kanizsai Szabó Ahmed, Mahmud kethüdá fia, Türbéki Piri 
aga, Budai Ibrahim janicsár, Boszniai Ibrahim, Váli Mehmed Operka. 
115 Kanizsai Ahmed szpáhitól, Mahmud kethüdá fiától 1649–1650-ben elég magas váltságdíjat követel-
tek: 5 000 tallér készpénzt, 3 000 tallér étékű portékát, 5 000 darab kősót, 2 darab úrnak való lovat 
szerszámostól és két keresztény rabot. A kiszámított érték 24 000 forint, ez kiemelkedően magas, 48-
szorosa a vételárnak. Annál meglepőbb, hogy három évvel később, 1653. október 25–30-án (P 
1313/249. cs., No 353. p. 1.) már mindössze 100 darab kősó, 50 pár karmazsin csizma, 10 pár papucs 
kapcástól és egy keresztény rab áll neve mellett, akinek a „nevét kívánja tudni”. 
116 A főkapitány gondosan kikémleltette embereivel a rabok anyagi helyzetét, P 1313/249. cs., No 347.: 
„Anno 1652. die  9 Decembris Hodászi Mihólt [Hodászi Mihály] a’ minemő dolgokat vallott az török rabok 
ellen, minek előtte az executióra [vallatásra] vitték: 1. Feiérvári Vaioli Ali: ezt az feiérvári alajbég vejének 
mondják lenni; 2. Agó Ali: sági szpáhi; 3. Budai Bolond Gyumlia [gönüllü] Memhet: az 4 000 tallérig meg-
sarcol; 4. Kanizsai Csonka Musztafa, csizmaszia [csizmadia]: gazdag atyja vagyon, most is él; 5. Bosznai 
Ibrahim: Graditsa felé való, Budán gazdag atyafiai vannak; 6. Koppani Ali: ez szegény legény volt, anyja volt, 
de az is megholt, 100 tallért kért ott benn kölcsön, azt is mind megitta; 7. Budai Memi: gazdag török, most is 
él az anyja; 8. Budai Hadsi Huszain: gazdag apja, anyja és felesége vagyon; 9. Budai Ibrahim, csizmaszia 
[csizmadia] legény, gazdag török; 10. Feiérvári Csirkó odabasa: szegény, megitta, amije volt; 11. Feiérvári 
Kalmár Ali: gazdag török; 12. Feiérvári Becsér: ennek mindenkor feles pénzt hoztanak, kit talpok alá varr-
ván, kit nadrágban, kit dolmányokban varrván; 13. Feiérvári Memhet: ezt is gazdag töröknek mondja lenni; 
14. Budai Pirkó: ez is gazdag török; 15. Palotai Baierán: gazdag török; 16. Budai Ker Alit is gazdagnak 
mondja, Baieránnak bátyja; 17. Budai Musztafa Cselebi; 18. Musztafa aga; Ezek felől semmit nem tud 
mondani, de az többit mind szegényeknek mondja lenni.” 
117 P 1313/ 249. cs., No 144. 
118 lat. accommodō: illeszt, alkalmaz, szab, alkalmazkodik, igazodik 
119 A fentebbi 16 forintos darabértékkel számoltam (P 1313/248. cs., No 68., P 1313/249. cs., No 165., 
299.). 
120 A legértékesebb párducbőr: 198 tallér (P 1313/249. cs., No 299. p. 52.). 
121 A legértékesebb díványszőnyegét vettem alapul: 100 tallér (P 1313/249. cs., No 299. p. 50.). 
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az ígéretnek 6,3-szerese. A kialkudott sarc a vételár 8,7-szerese, a teljesítés a vált-
ságdíj 71%-a.122 

12. diagram 
Batthyányi I. Ádám sarcalkunál szereplő rabjai, akiknél a vételár, az ígéret, a követelés, a sarc és 

a teljesítés is megtalálható 1640–1658 
(35 fő) 

 

Mivel itt ugyanazokról a személyekről van szó, az itt szereplő értékeket pontos-
nak vehetjük, de azt mégsem gondolnám, hogy jellemzően a kialkudott sarc 71%-a 
folyt volna be, már csak azért sem, mert itt csupán egyetlen halott rab, Tolnai Juszuf 
szerepel, aki halála előtt teljesítette a megállapodást. A fentiek alapján tudjuk, hogy 
az összlétszámban kifejezetten magas a halottak aránya (18%),123 tehát nem lehe-
tett ennyire kedvező a teljesítés. Az eltűnt, valószínűleg megszökött rabok arányát – 
az iratok alapján – nem tudom megállapítani, de erre a korszakra ez nem is igazán 
jellemző. A főkapitány a kezesek óriási létszámával és a nagyon szigorú 
„conditiókkal” próbálta ezt megakadályozni. 

Belegondolni is hátborzongató, hogy a XVI–XVII. századi Magyarországon ma-
gyar, török és rác férfiak, ritkábban nők, sőt akár gyerekek vagy egész családok is 
azzal töltöttek az életükből egy-két, átlagosan három évet, vagy akár több mint egy 
évtizedet, hogy rabtartójukkal alkudoztak váltságdíjuk összegéről, majd megpróbál-
ták összeszedni a kialkudott, kikényszerített sarcot. Miután ez a rendszer meghono-
sodott, a felnövekvő generációknak a túlélésre kellett felkészülniük a valódi, em-
berhez méltó élet helyett. Természetesen az is nyilvánvaló, hogy ezt a szokást (gaz-
dasági ágazatot?) a keresztények a megszállóktól vették át. A túlélésért vívott harc 
kényszerítette őket a kegyetlen szokás elsajátítására, művelésére. Ibrahim aga124 

                                                           
122 Batthyány II. Ferenc idején a fennmaradt regestrum alapján több mint 70 ezer forintnyi értéket várt 
volna a főúr, és ennek 55%-a meg is érkezett (majdnem 40 ezer forint), kiszámított értékekről van szó. 
Vö. TARKÓ Ilona, Anyagi kultúra és rabkereskedelem Batthyány II. Ferenc idején, = Uradalmak kora, 10. 
Szerk. SZIRÁCSIK Éva, Salgótarján, 2010, 87–88. 
123 A rabvásárlás témájánál azt is láthattuk, hogy lehetett ez ennél magasabb is. 
124 A forrásokban két Ibrahim agát találtam: a berzenceit a németújvári fölső tömlöcben, akiről az  
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sarcalkujánál hivatkozik is erre Batthyány I. Ádám: „Az ilyen sarcoltatást az 
Kanizsaiaktul tanultok, azért ebben semmit el nem engedünk, mert Ányos Péter csak 
egy agaságbeli tisztviselő lévén, mégis ennyire sarcolták, jóllehet ő lovat nem adott, de 
ahelyett egynéhány posztót és bizonyos számú puskát adott, amely nélkül mi nem 
szükölködünk.”125 Az áruforgalom tehát óriási volt, és az „úrnak való”, kiemelkedően 
értékes áruk valamint a hétköznapi portékák mellett bizony már fegyvereket is 
találunk. Ez azért megdöbbentő, mert törvény tiltotta – halálbüntetés terhe mellett 
–, a fegyverekkel, ill. a tilalmas árukkal való kereskedést, amely egyenlő volt, a törö-
kösség bűnével.126 

Mindezek alapján valóban elmondható, hogy Batthyány I. Ádám idején nagy-
üzemivé vált a rabkereskedelem. Ezt akkor a történelmi körülmények szinte elke-
rülhetetlenné tették.127 

                                                                                                                                                
tudható még, hogy helyben van, és sarcolatlan 1654 és 1657 között (P 1313/249. cs., No 355., 383., 386.). 
Semmi sem szól a két személy azonossága mellett. A másik az igali, aki megsarcolt 1655-ben (P 
1313/248. cs., No 49. p. 60. és P 1313/249. cs., No 299. p. 46.): 200 tallér, 700 darab kősó, 40 vég aba, 20 
pár karmazsin csizma, ez tehát igen távol áll az iratban (1651. máj. 3., P 1313/249. cs., No 313.) lévőtől: 3 
600 tallér készpénz, két keresztény rab pro fl. 2 000, egy úrnak való ló aranyas szerszámostul, fékestül, 
nyergestül. A kiszámított érték kiemelkedően magas: 8 900 Ft. Ráadásul a P 1313/248. cs., No 104/a. 
lajstrom szerint Igali Ibrahim agát 1653-ban vették 200 forintért a vázsonyiaktól, habár a rabnyilvántar-
tó könyvben (P 1313/248. cs., No 49. p. 60.) 1652 áll, mindkét évszám későbbi, így ő sem azonosítható 
ezzel az Ibrahim agával. 
125 P 1313/249. cs., No 313. Ányos Péter váltságdíjáról még: VARGA J., Szervitorok katonai szolgálata, i. m., 
122. és J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, „Az szegény anyámat immáron teljességessen megemészti az sok siralom.” A 
török kori Magyarország élete egy muszlim rab viszontagságainak tükrében, Keletkutatás 2002. ősz – 
2006. ősz, 108., 115. 
126 „arma et instrumenta bellica aliasque veritas res et inter has cuprum quoque” 1526–1606. évi 
törvényczikek, 520–521., idézi: SZAKÁLY Ferenc, Magyar intézmények a török hódoltságban, MTA Törté-
nettudományi Intézete, Bp., 1997., 42–43. 
127 1633 és 1640 között Egerszeg, Pölöske, Kapornak, Egervár, Kemend, Lövő, Magyarosd, Tótfalu, 
Kiskomárom, Zalavár, Szentgyörgyvár, Szentgrót, Bér és Körmend teljes zsoldösszege 419.773 forint 50 
dénárt jelentett volna. KELENIK József, A nemzetiségi megoszlás, veszteségek és a fluktuáció mértéke. Tizen-
négy Kanizsa elleni végvár helyőrségében (1633–1640) = Végvárak és régiók a XVI–XVII. században, Mis-
kolc, 1993, (Studia Agriensa 14) 101–122. 
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SZALAI VERA 

Batthyány I. Ádám, a földesúr 

A XVII. században élő Batthyány I. Ádám 1633-34-ben vezette be birtokain a ki-
emelkedő színvonalú írásbeliséget, melynek nyomán ma is hatalmas mennyiségben 
állnak rendelkezésünkre gazdasági iratok. Ezen irattípusok közé tartozik az a Bat-
thyány I. Ádám korából való hegymesteri instrukció,1 amin keresztül egy gondos és 
precíz földesúr képe rajzolódik ki előttünk. A Batthyány család levéltárában találha-
tó az a 14 pontos földesúri rendtartás, amelyet Batthyány I. Ádám adatott Fayront 
János rohonci hegymesternek. Ebből a 14 pontos utasításból megtudhatjuk, hogy 
mint és hogyan kellett a szőlőhegyek gazdatisztjének meghatározott esetekben 
eljárnia. A hegymesterek felügyelték a szőlősgazdákat, bizonyos adókat ők szedhet-
tek be, peres ügyekben első fokon igazságot szolgáltathattak, figyeltek a földesúr 
bormonopóliumára vagy szőlőt telepítettek.  

Hazánk több tájékán, így többek között a Sopron-Kőszegi hegyvidéken is, ahol a 
Batthyány-birtokok feküdtek, minden adva volt a minőségi bortermeléshez. A sző-
lő-és bortermelés azonban nemcsak hazánkban, de egész Európában nagyon fontos 
szerepet játszott. A térség borkultúrája a XV-XVI. század fordulójára érte el techni-
kai és mennyiségi szempontból is a mindenkori legnagyobb csúcsteljesítményét. A 
XVII. században nagy visszaesés történt a szőlőtermesztésben, a XVIII. századdal 
azonban új korszak következett. Magyarországon pl.: a korábbi édes, tüzes fehér 
borok mellett megjelentek a fanyar vörösborok is. A XVIII. századra a bor eladásá-
ból származó jövedelem már a 3. helyet foglalta el a gabona és az állat értékesítése 
után, vagyis a borral való kereskedés, borkimérés, vámok szedése nagyon jövedel-
mező volt. A Nyugat-Európai társadalom és gazdaság átalakulása sajnos egy időre 
konjunktúrát teremtett a minőségi magyar borok számára, a török hódoltság azon-
ban a tömegbortermelésre volt jótékony hatással.  

A különféle társadalmi rétegekhez tartozó lakosok széles köreinek volt szőlőbir-
toka, mind a földesúrnak, mind a jobbágyoknak, de még egyes szabad királyi váro-
soknak is volt szőlőbirtokuk és természetesen borkimérési joguk. Az uradalom 
borjövedelmei több forrásból tevődtek össze, saját majorsági szőlőterméseiken 
kívül a jobbágyok borszolgáltatásából, valamint esetenként borkereskedésükből is 
származtak; jobbágyaik eladásra került borára pedig földesúri bor elővásárlási 
joguk volt.2 
                                                           
1 ,,Sorra véve az utasítások irattípusait, a szűkebb értelemben vett – formális jellegű és tartalmukban az 
általános irányelveket megfogalmazó – instrukciók minden gazdasági ágazatot átfogtak.” BÁN Péter, A 
Nyugat-Dunántúli Batthyány-uradalmak birtokigazgatási rendszere a XVII. század első felében. .” Agrár-
történeti Szemle, XIX.(1977), 1–2., 31.    
2 ZIMÁNYI Vera, A Rohonc-Szalonaki uradalom és jobbágysága a XVI–XVII. században, Bp, 1968, 37 – 40. 
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A széleskörű belföldi borkereskedelem mellett igen jelentős volt a magyarorszá-
gi borexportálás is, több irányba vitték a borokat: A Szepességen át Lengyelország 
felé szállították a tokaj-hegyaljai egri és budai borokat, Erdélyből Moldvába és a 
Havasalföldre vittek bort hazánkból, a Sopron-Kőszegi borvidék termését pedig 
Pozsony, Bécs, Morvaország és Szilézia felé szállították.3  

A szőlőtermelésre alkalmas területeken a földesúri majorságokhoz is tartozhat-
tak szőlőbirtokok és a városnak is volt szőlőbirtoka. A jobbágyok szőlőbirtokai nem 
tartoztak a jobbágytelekhez. A jobbágy szőlőjét szabadon adhatta-vehette, örökít-
hette a földesúrnak való bejelentési kötelezettség mellett. Ez a birtoklási forma 
mégsem volt szabad polgári tulajdon, mert a jobbágy a szőlője után feudális járadé-
kot volt köteles adni, az egyháznak bortizedet, a földesúrnak pedig egy fix mennyi-
ségben meghatározott úgynevezett hegyvámot. Az 1638-58-as évekből fennmaradt 
számadások alapján Zimányi Vera megállapította a földesúri borbevételek összeté-
telét a Batthyányak rohonc-szalonaki birtokain. A Batthyány- birtokokon a földesúr 
borjövedelmei tehát a következő forrásokból származtak. A legnagyobb részük a 
jobbágyoktól származó hegyvámból, azaz a jobbágyok földesúri borszolgáltatásából 
származott, ami átlagosan 36% volt; az egyházi bortized, amelyet a földesúr az egy-
háztól bérelt és maga szedette be, átlagban 40% volt, de ez a szám lehetett akár 
11% is; és kb.: 23,8% a földesúr saját majorsági bortermeléséből folyt be. A hegy-
vám mértékét állandó mennyiségben határozták meg, ami rossz termés esetén 
megterhelte a jobbágy családokat. Bizonyos alkalmakkor a földesúr borfoglalással 
is növelte a bor mennyiségét, ugyanis az uradalom ellátására rengeteg borra volt 
szüksége a földesúrnak. Ezt nevezzük földesúri elővásárlási rendszernek.4 A jobbá-
gyoknak fizettek a lefoglalt borért, de a piaci árnál kevesebbet adtak érte. Ha valaki-
nek adótartozása volt, annak a lefoglalt bor árába számították ezt bele. Ahogy majd 
a földesúri instrukciónál is látni fogjuk, a jobbágyoknak tilos volt a szőlőjüket a föl-
desúri borvásárlás előtt leszedniük vagy eladniuk. Ez egy általánosan elterjedt pont-
ja volt a szőlőhegyi rendtartásoknak. Az ország egész területén szigorúan büntették 
a szüret előtti szőlőszedést. Az 1630-as évektől vezették be a ,,pombaingeld”, 
(Bannweingeld) azaz a szárazkocsmapénzt, ami sok jövedelmet jelentett a földes-
úrnak. Az urbárium szerint minden egészhelyes jobbágy 5-5 forintot volt köteles 
fizetni. A jobbágyoknak először a földesúr borát kellett árulniuk, és csak miután ez 
elfogyott, árulhatták a saját borukat. Ez alól tudta magát megváltani a jobbágy a 
szárazkocsmapénzzel, jogot szerzett arra, hogy eladhassa saját borát. A földesúr 
borát akkor is előnyben kellett részesíteni, ha az rosszabb minőségű volt, mint a 
sajátja.5 

A szőlőhegy területe lehetett egy földesúr, szabad király város vagy paraszti bir-
tokközösség tulajdonában is. Ezután a terület után szedetett adót a tulajdonos, 
ügyelt a rendre és felügyelte a szőlők munkáltatását. A jobbágyok szívesen szerez-
tek szőlőterületet, mert itt nagyobb jövedelemmel és önállósággal rendelkeztek, 

                                                           
3 SZEKFŰ Gyula, A magyar bortermelő lelki alkata,  Bp., 2002. (reprint) 
4 ZIMÁNYI, A Rohonc, i. m., 42. 
5 Uo. 34–40. 
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mint a szántóföldek művelése révén. Ha valaki el akarta adni a szőlőjét, akkor a 
Batthyány-birtokokon azt a földesúrnak kellett először felajánlania. Abban az eset-
ben, ha a szőlősgazda elmaradt a szőlőbirtok után járó természetbeni szolgáltatása-
ival vagy örökös nélkül halt meg, úgy a szőlőparcellája a földesúrra szállt.  

A szőlőt művelő közösség tagjainak szükségük volt a szőlőmunkálatokat érintő 
kérdések szabályozására. Ezek a pontokba foglalt szőlőhegyi törvények szabályoz-
ták a szőlőhegyek jogi helyzetét és gazdasági működését. A rendtartások egyes 
pontjai az egész közösségre vonatkozó utasításokat tartalmazták, hogy így rögzítsék 
a szőlőhegyben elvárt normákat. A hegytörvények mindenkire egyenlő mértékben 
vonatkoztak, ezek be nem tartásakor a hegybíró vagy a hegymesterek szigorú 
szankciókkal sújtották a rendbontókat.6 A hegybíró, esküdtek és hegymesterek 
voltak, akik hitelesítették a hegyközségi hivatalos iratokat, amiket előbb a földesúr-
nak kellett helybenhagynia, mielőtt a hegybírák valamilyen törvényt hoztak vagy 
ítéletet hirdettek. A hegykönyvbe vezették be az esküdtek jelenlétében a szőlő el-
adását vagy vételét. Ezeket a hegytörvényeket, persze már modernizált formában, 
de a mai napig is használják. 3-féle szőlőhegyi szabályzat típust különböztetünk 
meg, a hegyközségi artikulusokat, a földesúri rendtartásokat és a városi statútumo-
kat.7  

A hegyközségek életét szabályozó iratok publikálásával Égető Melinda foglalko-
zik, aki hosszú évek óta gyűjti és kutatja a hegytörvényekről szóló forrásokat.8 A 
hegytörvény szót Égető Melinda úgy definiálja, hogy ,,lényegét tekintve írásba foglalt 
szokásjog, amit általános gyűjtőnévként is használ, és ami magában foglalja a rend-
tartások és statútumok névvel jelölt szövegtípusokat is”9. Az első leírt szőlőhegyi 
rendtartások előírták a XV. századtól az egységes szőlőhegyi tevékenységeket, az 
adózás rendjét és a feudális együttélés szabályait. A középkorban a városi polgárság 
a városi magisztrátus törvényei szerint művelte a szőlőit. Ilyen esetben a szőlőhe-
gyen a városi közösség, mint földesúr lépett fel a hegytörvényeket be nem tartókkal 
szemben. Csoma Zsigmond szerint ,,a hegyközségek intézménye 1271-ig vezethető 
vissza Magyarországon. A hegytörvények megtartását, betartását a választott tiszt-
ségviselők, a fizetett alkalmazottak segítségével ellenőrizte a gazdaközösség. Ügyeltek 
a szőlő-és bortermelés minőségére. A szőlőkre vonatkozó és írásban is megfogalma-
zott hegyrendeletek, statutumok, articulusok, mindenki számára kötelező érvénnyel és 
érthető módon, az együttélés szabályait betartva a szőlőkbeli munkát és a szőlőkben 
lakók életének alapját képezték.”10A szőlőhegyen végzendő munkákat általában a 
hegymesterek, sáfárok vagy provisorok felügyelték, az utasításokat pedig legtöbb-
ször magától a földesúrtól kapták.  

                                                           
6 CSOMA Zsigmond, Nők a magyar szőlő és borkultúrában, Bp., 2008, 38. 
7 Szőlőhegyi szabályzatok és hegyközségi törvények a 17–19. századból, szerk. ÉGETŐ Melinda, Bp., 2001, 
24.  
8 Uo., 7.  
9 Uo., 9.  
10 CSOMA, Nők, i. m., 165. 
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A FÖLDESÚR ÁLTAL ADOTT INSTRUKCIÓ 14 PONTJÁNAK RÖVID 

ÖSSZEFOGLALÁSA 

A Batthyány-birtokok szőlőművelésre vonatkozó egyik instrukcióját vizsgálom. 
Az Égető Melinda által vizsgált néhány szőlőhegyre vonatkozó földesúri instrukció 
általában ennél hosszabb és részletesebb. Ez a 14 pontból álló instrukció nem tarto-
zik a leghosszabbak közé, összehasonlítva más területekről származó földesúri 
rendtartásokkal. Ennél általában hosszabbak voltak az utasítások, a legtöbb 48 
pontból álló irat 1700-ból származik és II. Rákóczi Ferenc nevéhez fűződik. A XVII. 
századból származó instrukciók általában 25 és 35 pontban írták elő a szőlősgaz-
dák feladatait és kötelességeit. A szőlőművelés nagyon alapos és gondos odafigye-
lést igényelt, ráadásul egész évben nehéz fizikai munka várt a szőlősgazdákra. 

Minden évben választani kellett egy hegymestert vagy hegybírót és esküdteket, 
akik a szőlőben adandó problémákat megoldották vagy beszámoltak róluk a föl-
desúrnak. Ha valakit felkértek erre a tisztségre, az a tisztelet és megbecsülés jele 
volt, ezért ennek a kinevezésnek az el nem fogadása tiszteletlenségnek számított. 
Legtöbbször a módosabbakat kérték fel hegymesternek, mert ezért a megbízatásért 
nem járt fizetés, de ha egy-egy ügyben eljártak, akkor a szőlősgazdáktól kaptak 
bizonyos juttatásokat. A XVIII. századtól motiválásképpen a beszedett büntetéspénz 
egy részét is a hegymester és az esküdtek kapták. A hegymester elnevezéssel kap-
csolatban Égető Melinda egy terminológiai problémára hívja fel a figyelmet. ,,A kuta-
tás jelenlegi szintjén úgy tetszik, hogy a közösség vezetőjének ,,hegymester” megneve-
zése elsősorban azokban az írott forrásokban dominál, melyek az uralkodó osztály 
részéről kerültek megfogalmazásra. A népnyelvben a közösség élén álló vezető meg-
nevezéseként általános a ,,hegybíró”, ,,hegymester”-nek pedig az éves szőlőpásztoro-
kat nevezték.”11 

Minden szőlőbirtokos számára az volt a legfontosabb, hogy a szőlőhegyen a tu-
lajdonviszonyok rendezettek legyenek. Bármilyen változás is történt a tulajdonvi-
szonyokban, erről a földesurat kellett először értesíteni. Batthyány I. Ádám is ezt 
tartotta a legfontosabbnak, mert az instrukciója első két pontja és a negyedik is 
erről szól. Ha eladni való szőlő volt, akkor azt a földesúrnak kellett felajánlani és 
csak akkor adhatták el másnak a szőlőt, ha ő nem tartott rá igényt. Az eladás módját, 
menetét és az árát is szabályozták. Az eladáskor elővásárlási joggal bírtak a roko-
nok, szomszédok és arra is vigyáztak, hogy lehetőleg helyben lakó vegye meg a sző-
lőt. Az eladónak az eladás megtörténte előtt rendeznie kellett a tartozásait. A hegy-
mesternek a szőlősgazda halála esetén is keresnie kellett új tulajdonost, hogy a sző-
lő ne maradjon gazdátlanul.  

Az első pontban volt szokás felhívni az emberek figyelmét az Isten félelmére, 
ami az egyházi uradalmak szőlőire vonatkozó rendtartásokban fordult elő. Az újko-
ri ember mindennapjait még átszőtték az egyház ünnepei és szabályai, és bizonyos 
mezőgazdasági munkálatok ideje is egybeesett az egyház szentjeinek ünnepeivel. A 
szőlőmunkálatok kezdete, az adófizetés vagy a szüret is egyes szentek ünnepeihez 

                                                           
11 ÉGETŐ, Szőlőhegyi, i. m., 41–42. 
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kapcsolódtak. Szent György napját (ápr.24.) egész Európában a legszerencsésebb 
napként tartották számon, ez a nap volt a mezőgazdasági tavasz kezdete. Hazánk-
ban ekkor hajtották ki az állatokat a tavaszi legelőkre és a búza érésének is köze volt 
ehhez a naphoz. Vagyis a mezőgazdasági tevékenységeket tekintve ez egy időjárási 
határnap.12 Szentek névnapjaihoz kötődött pl.: a szüret. A Dunántúlon és Erdélyben 
Teréz (X.15.) vagy (X.21.) Orsolya napja körül kezdődött a szőlő szüretelése. Így 
lettek egyes szentekből a szüreti idő patrónusai. A gazdasági év őszi zárónapja no-
vember 11-e, Szent Márton napja volt. A György napkor kihajtott állatokat ekkor 
hajtották vissza. Ezen a napon kellett befizetni az adót, megújították a tisztségeket 
és ez volt az elszámolások napja a faluban és városban is. A letisztuló újbort is ekkor 
nézték meg a szőlősgazdák. Vitás ügyek esetén a Batthyány-birtokokon Gyertya-
szentelő Boldogasszony napján kellett a pereskedőknek megjelenni. 

A hegymester által beszedett tizedpénzről szól a 3. pont. Az egyik leghosszabban 
kifejtett pont az 5. volt, melyben a hegymester utasítást kapott arra, hogy ellenőriz-
ze a vincellérek munkáját, legyen gondja a földesúr saját szőlőjére is, hogy ne késse-
nek a falvak a munkálatokkal, különben ezeket jelentenie kellett az uraságnak. A 
házak után való szőlőkre is nagyon ügyeljen, mindenki gondozza a saját szőlőjét 
szorgalmasan, különben büntetést kap. Ha valaki nem művelné a szőlőjét, akkor a 
hegymester saját pénzén műveltesse azt és a szüreteléskor a borból vegye azt visz-
sza. Ha valaki évekig nem műveli a szőlőjét, akkor azt fel kell kínálni eladásra. A 
földesúrnak és a szőlőtermesztő közösségnek is érdekében állt, hogy a szőlőt rend-
szeresen és lelkiismeretesen művelje a gazda. Ha árva gyerek örökölte a szőlőt, a 
hegymester viselte annak gondját. A parragon maradt szőlőt is a hegymester kezel-
te és keresett rá olyan személyt, aki azt szabadság fejében megműveli. A 
regisztromba kellett bejegyezni, hogy mennyi hegyvám fog járni a szőlőterület után.  

Ha valaki elsősorban a szőlőkben lévő gyümölcsfák miatt akart szőlőbirtokot 
tartani, akkor azt meg kell neki tiltani és az ott leszedett gyümölcs pedig a földes-
urat illeti. A szőlőhegyi gyümölcstermesztés szabályait a hegytörvényekben rögzí-
tették, ahogy azt Ádám uram is tette. (Egyéb nem a Batthyány-birtokokra vonatko-
zó instrukciók ennél több gyümölcsfa ültetését engedélyezték: a gyümölcsfák tele-
pítése vagy a belső telken vagy az egyéni birtoklású szőlőhegyi parcellákon volt 
lehetséges és a fák helye elsősorban a szőlőlábakban volt, ahová szilvát, almát, 
meggyet ültettek. De voltak fák a gyepűk, az utak mellett és a parcellákat elválasztó 
mezsgyéken is.)13 

A 6. és 7. pontban a hegymester arra kap utasítást, hogy felügyelje a szőlők kö-
zötti mezsgyék rendben tartását. A szőlősgazdák nem okozhattak kárt egymásnak a 
határok megsértésével. A bírák felügyeltek az utak tisztaságára és járhatóságára, 
ellenkező esetben 12 forint bírságot fizettek. Más rendtartásokban is szóltak a gye-
pű, mezsgyék vagy határárkok karbantartásáról, ugyanis ezzel kerítették körbe a 
szőlőhegyeket, hogy védjék az állatoktól és más gazdáktól. A gyepű karbantartása 
nagyon fontos volt, hiszen egy-egy elkóborolt szarvasmarha hatalmas károkat tu-

                                                           
12 CSOMA, Nők, i. m., 83–107. 
13 Magyar Néprajz I. 2. Táj, nép, történelem, főszerk., PALÁDI-KOVÁCS Attila, Bp., 2009, 321–325. 
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dott okozni a szőlőkben. A gyepűt kitolni tilos volt, hiszen az így megnagyobbított 
szőlő után is csak az addigi dézsmát fizette volna a szőlősgazda, amivel megkárosít-
hatta volna a földesurát. A mezsgyék javítását kora tavasszal vagy ősszel végezték. A 
XIX. századig nem találunk a szőlők között egységes úthálózatot. A szőlőknek álta-
lában irtással készítettek helyet, ami mindig módosította a gyepűt.  

A 8. pont ehhez kapcsolódóan kéri a hegymestert, hogy esős időben figyeljen a 
vízmosásokra, hogy megközelíthető legyen a szőlő. Az ellenőrzésért a gazdák egy-
egy forintot kötelesek fizetni neki. Ha azonban a hegymester és az emberei lusták 
lennének, nem ellenőriznék lelkiismeretesen a szőlőt és az azt körülvevő utakat, 
akkor 32 forint bírsággal tartoznak uruknak. 

A 9. pontban több utasítás is olvasható, mint például, hogy a szőlőben senki nem 
építhet magának házat, nem lakhat a szőlőhegyen. A zsellérek ugyanis szívesen 
költöztek a szőlőkbe, mert így kevesebb adózási kötelezettséggel tartoztak földes-
uruknak.14 Marhát tilos szőlőben tartani, ha mégis kárt tenne benne, 5 forint a bün-
tetés minden kártétel után. Aki nem tud fizetni, az 14 nap haladékot kap.  

A 10. és 11. pontban arra kéri Ádám uram a hegymestert, hogy a szőlő érésekor 
őrzőembereket találjon, nehogy valaki az ő tudta nélkül leszedje a szőlőt, különben 
32 forint a büntetése. Senki sem viheti el titokban a szőlőjét vagy borát, mielőtt a 
dézsmálás meg nem történik, ha mégis így cselekedne, a bűnös kétszer annyit köte-
les visszafizetni, mint amennyit elvitt. Erre a szabályozásra azért volt szükség, mert 
a szőlősgazdák így akartak kibújni a dézsma fizetése alól. Az egész országban elter-
jedt szokás volt, hogy először az uradalmi szőlőket szüretelték és csak utána követ-
kezhetett a dézsmás szőlők leszüretelése. A munkálatok befejeztével azonnal be 
kellett szolgáltatni a meghatározott mennyiségű dézsmát. A dézsmaszedéskor per-
sze történhettek visszaélések a tisztviselők részéről. A boros gazdák is különféle 
trükköket vetettek be dézsmaszedéskor, pl.: vízzel hígították a mustot vagy más 
gyümölcs levét adták hozzá.  

12. pont. Szőlő miatti pereskedés esetén Gyertyaszentelő Boldogasszony napján 
kell a feleknek megjelenni, régi szokás szerint. A per ideje alatt az első tulajdonos 
köteles a szőlő munkálatokat ellátni.  

A 13-as pontban arról rendelkezi Batthyány I. Ádám, hogy egy-egy munkásnak a 
napi munkáért járó pénzéről karácsonykor döntsenek. A pontos összeg nem szere-
pel az instrukcióban, de más hegytörvényekben szigorúan szabályozták a munkáért 
adható legmagasabb összeget.   

A 14. pont a veszekedésekről, vitás kérdésekről szól. Ha valaki veszekedne a he-
gyen, azt törvény elé kell vinni, vagy a hegymester megfogatja és addig el nem en-
                                                           
14 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Batthyány család levéltára, P 1322, Tiszttartókkal való 
levelezés, No. 55. (a továbbiakban: P 1322, No….), 1648: ,, A hegységben és erdőkben némelyek régtől 
fogvást szabad akaratjuk szerint maguknak szőlejük és irtásuk mellett oly állapotot és házakat szerezvén, 
mint egy szabad  urak, úgy akarván élni…és robotra a többivel nem úgy járnak, mint a helységbeliek, ahol 
afféle találtatnak, a falukra kell őket szállítani, mert ha az megengedtetik nekik, hogy olyan helyre épülje-
nek és ott lakjanak, a faluk amiatt elpusztulnak, kiki mind az illyetén helyre fogna sietni, hogy ott szerezhet-
ne magának hajlékot, aholott békességesen és minden szolgálat  nélkül lakhatnék, aholott peniglen kár 
nélkül lakhatik. Érdeme szerint való cenzust írjanak reá, … mert némely az ilyen ember között bír annyi 
földet, mint egy fél helyes polgár avagy fertályos.”  
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gedi, amíg a 32 forint bírságpénzt meg nem fizeti. Ha a hegymestert bántalmazza 
valaki, akkor az illetőt a várba kell hozatni. (Más nem a Batthyány-birtokokról 
származó instrukciókban arra is kitérnek, hogy a szőlőben senki nem követhet el 
erkölcstelen cselekedetet. A fiatalok ugyanis szívesen találkozgattak a szőlőhegyen 
messze a szülőktől, ahol aztán ittak, mulatoztak és nem ritkán paráznaságon kapták 
őket. Az ünnepnapokon való munkát is szigorúan tiltották, de káromkodni és vere-
kedni is tilos volt.) Ha valaki nem tartaná be az alábbi pontokat, azt 32 forintra bün-
tessék.  

Ezzel a ponttal zárul Ádám uram földesúri instrukciója, azonban a szőlőműve-
lésről fennmaradt egyéb rendtartásokban (Szatmár vármegyéből, 1714., Csurgói 
uradalomból, Somogy vármegye XVIII. sz. második fele) még a következő témakö-
rök is szerepelnek:  

 A kocsmároltatás 
 A pálinkafőzés 
 A törvény folyása 
 Az anyakönyv 
 A megírt pontok évenkénti ismertetése 
 A kerülők csak egy fürt szőlőt ehetnek 
 A metszőkéssel művelt szőlő 
 A munkások bére 
 Tűzifahordás a hegyről 
 A hegymesternek írásban kell jelentést tenni földesurának 
 Gyanús személyt el lehet fogni 
 Szőlőföldet nem lehet szántófölddé változtatni 
 Tilos a vadászat a szőlőkben 
 A szegényebbek testi büntetést kapjanak inkább a pénzbeli helyett 
 A büntetéspénzekről vezessen számadást a hegymester. 

Batthyány I. Ádám instrukciója egy rövid, de minden lényeges szempontra kiter-
jedő utasítás a rohonci hegymesternek, amivel biztosította a birtokain folyó szőlő-
művelés zökkenőmentes működését.  
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BENDA BORBÁLA 

„Vígan voltunk ….” – Akikkel 
Batthyány I. Ádám együtt mulatott 

Jelen munkámban Batthyány I. Ádám baráti körének csupán egy szeletét muta-
tom be részletesebben, azt két forrásból kibontva. 

A kiinduló pontnak szánt két forrásban Batthyány familiárisainak – Gál Imre 
vörösvári számtartó (1640),1 illetve Szili István és Jobbágy Jeremiás közös (1642)2 
– lakodalmán megjelent főúri vendégeket írták össze. Véleményem szerint a famili-
árisoknak szolgáltatott lakodalmakra – ellentétben a főúri lakodalmakkal, temeté-
sekkel és keresztelőkkel, ahol protokolláris elvárások is voltak – a főúr csupán a 
baráti köréből hívott embereket mulatni. Ezért jó kiindulási alapnak tartom ahhoz, 
hogy felvázoljam Batthyány I. Ádám közvetlen baráti körét. E névsort összevetem 
egy más típusú forrásban található nevekkel, nevezetesen Batthyány I. Ádám jól 
ismert itineráriumaival, amelybe a főúr mindennap feljegyezte, hogy melyik nap hol 
tartózkodott, mit csinált és kit látogatott meg vagy ki látogatta meg őt. Ezek az 
itineráriumok csupán 10 évből maradtak fenn és ezek sem folyamatosak: 1634-ből 
nyolc hónap maradt fenn, utána 1644-től 1648-ig, majd 1651-től 1652-ig és végül 
az 1654-es évből. E feljegyzéseket Batthyány I. Ádám saját kezével írta abból a cél-
ból, hogy később ellenőrizni tudja a kulcsárok elszámolásaiban, hogy akkor valóban 
az adott helyen tartózkodott-e. Ezért írta fel azt is, hogy ki érkezett hozzá, és hogy 
mulatott-e aznap, vagyis hogy volt-e extra borfogyasztás kkor.  

Takáts Sándor szerint „e századokban külföldön csakúgy, mint nálunk, módnélkül 
dühöngött az ivás szenvedélye.”3 Kemény János (1607–1662) erdélyi fejedelem 
(1661-1662) visszaemlékezéseiben apjáról írja, hogy „s az magyar rossz szokás 
szerént, mihelt barátit s idegen embereket kaphatott, igen eliddogált vélek, noha min-
denkor az borital után betegeskedett.”4  E sorok Batthyány Ádámra is találóak, aki 
még a kortársak szemében is igencsak részeges volt. Ugyancsak Kemény János je-
gyezte fel, hogy régen a „Batthyány-udvar híres volt” a részegeskedésről.5 Az 

                                                           
1 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Batthyány család levéltára, P 1322, Földesúri famíliára 
vonatkozó iratok (a továbbiakban: MOL, P 1322, Föld.Fam .), No 431. 1640. február 5–7. 
2 MOL P 1322,  Föld.Fam, No 584.a, 1642. május 16. 
3 TAKÁTS Sándor, Küzdelem a részegeskedés ellen = Művelődéstörténeti tanulmányok a XVI–XVII. század-
ból, Bp., 1961, 296. 
4 KEMÉNY János, Önéletírása = Kemény János és Bethlen Miklós művei, kiad. WINDISCH Éva, Bp., 1980, 
(Magyar Remekírók) 19. 
5 Uo. 
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itinerárium is erről tanúskodik, amennyiben az „igen ittonk, kicsinyt ittunk,  
vígan voltunk” kifejezéssel illetett napok jóval nagyobb számban szerepelnek benne 
mint azok, amelyeken nem ivott.  

Az itineráiumokkal többen is foglalkoztak már: Koltai András például elsősor-
ban Batthyány I. Ádám bécsi tartózkodásait vizsgálta és elemezte, amely alapján a 
főúr kapcsolathálóját,6 Toma Katalin pedig Nádasdy Ferencét térképezte fel.7 Mivel 
Batthyánynak német főrangúakkal való kapcsolatáról e két szerző írásaiban bőven 
olvashatunk, jelen munka inkább a magyar kapcsolataira fókuszál.  

Batthyány I. Ádám 1640 februárjában tartotta Gál Imre vörösvári számtartójának 
lakodalmát. E mulatozásra okot adó eseményen a kortárs főrangúak közül Zrínyi 
Miklós (1620–1664) és Péter (1621–1671), Nádasdy Ferenc (1625–1671), Thököly 
Márton (?–1641),8 Nyári Imre (1620k–1654) ,9 Ráttky György és egyetlen német-
ként Franz Christoph von Khevenhüller (1588–1650) vett részt. Batthyány két 
évvel később, 1642 májusában Szily István és Jobbágy Jeremiás familiárisainak 
rendezett lakodalmat. Ekkor is megjelentek a Zrínyi fivérek, Miklós és Péter, Nádas-
dy Ferenc, Nyáry Imre és Khevenhüller. Ezenkívül Forgách Ádám (1601–1681) és 
Zsigmond (1604–1645), Erdődy György (1614–1663), Keglevics Péter (1603–
1661?) és Zsigmond, valamint Csáky László (1605?–1655) is velük mulatott. 

Bár elöljáróban jeleztem, hogy elsősorban Batthyány magyar főurakkal való 
kapcsolatáról kívánok írni, mégis két német főúrról tennék egy rövid említést. Az 
egyik Franz Christoph von Khevenhüller titkos tanácsos, aki 1631 és 1650 között 
Mária Anna királyné és császárné főudvarmestereként (1631–1650) szolgált a 
bécsi udvarban, és aki később a Pálffy-párt egyik udvari támogatójának számított. Ő 
az egyetlen német, aki mindkét lakodalmon jelen volt. Batthyány I. Ádám Bécsben 
járván szinte minden alkalommal ebédelt egyszer-kétszer nála, a több mint fél évig 
elhúzódó 1646-47-es pozsonyi országgyűlés idején pedig a főudvarmester több-
ször is a pozsonyi várba hívta ebédre, és egyszer még mulattak is. Batthyány leá-
nyának, Eleonórának a lakodalmán (1650. február eleje), ahová több német főúr is 
elment, már betegsége miatt10 nem jelenhetett meg, helyette felesége képviselte őt. 
Ugyanakkor Khevenhüller nem járt vendégségbe Batthyányhoz. Ennek talán távol-
sági okai is voltak.11 Nem voltak viszont távolsági akadályok a másik említett német, 

                                                           
6 KOLTAI András, Egy magyar főrend pályafutása a császári udvarban, Batthyány Ádám (Bécs 1630–
1659), Korall: Társadalomtörténeti folyóirat 9(2002. szept.) 70–71.   
7 TOMA Katalin, Gróf Nádasdy Ferenc politikusi pályaképe (1655–1666), ELTE, Bp., 2006. (PhD-
disszertáció, kézirat) 
8 Batthyány I. Ádám udvarában szolgált 1640-ben (MOL P 1322 Föld. Fam., No 352:63, 354:59). Nagy 
Iván egy Thököly Mártont ismer, aki szerinte Thököly Sebestyén legkisebb fia volt és 1641. június 8-án 
Galgócon halt meg. (NAGY Iván , Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, 14. kötet, 
Pest, 1865, 288.) Ő viszont túl idős lett volna ahhoz, hogy 1640-ben (ekkor legalább 33 éves, mivel apja 
1607-ben meghalt) Batthyány udvarában szolgáljon. Koltai András szerint Thököly István legkisebb fia, 
vagyis Sebestyén unokája volt. (KOLTAI András, Batthyány Ádám és udvara 1625–1659, Budapest, 1999 
(PhD-disszertáció, kézirat) 154.  
9 Nyáry Imre, apja Nyáry Lajos, nála Batthyány egyszer ebédel Pozsonyban).  
10 Khevenhüller 1650. június 13-án halt meg. 
11 KOLTAI, Egy magyar főrend, i. m., 71-72. 
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Pucheim és Batthyány között: birtokaik egy része viszonylag közel feküdtek egy-
máshoz.  

Hans Christoph (III.) von Puchheim mint komáromi főkapitány (1639–1651) 
hivatalból is kapcsolatot kellett, hogy tartson Batthyány Ádámmal. 1651–1657 

között pályája csúcsán a Haditanács alelnöke volt. Pucheim a magyar főurak közül a 
Pálffyakkal rokonságban is állt. Éva nevű testvére Pálffy Istvánnak (1585–1646), 
Pálffy Pál (1589–1653) nádor testvérének a felesége volt. Pucheim unokaöccsének, 
Adolf Ehrenreich Pucheimnek (?–1664) – aki 1651-től, nagybátyját követve komá-
romi főkapitány volt –, 1652-es lakodalmán több magyar főúr társaságában Bat-
thyány is jót mulatott. Az elemzett két familiáris lakodalmon Pucheim nem vett 
részt, ami azért különös, mert különben kölcsönösen átjártak egymáshoz Batthyá-
nyval, és olyankor mulattak is. Batthyány Kirchschlagba – Pucheim alsó-ausztriai 
birtokára –, Pucheim pedig Rohoncra12 rándult át egy-két napra és ilyenkor mindig 
igen sokat ittak. Például 1651-ben Pucheim augusztus 24-től szeptember 6-ig ven-
dégeskedett Batthyánynál, amikor is hol Rohoncon, hol Szentgróton voltak. E tizen-
négy nap közül hét nap ittak, vigadtak, méghozzá Esterházy Lászlóval együtt.  

E neveken átfutva feltűnő, hogy többnyire politikailag egy körhöz tartozó szemé-
lyekről van szó. Batthyány az Esterházy Miklós nádor köré csoportosuló arisztokra-
ták közé tartozott, akárcsak a lakodalmi résztvevők közül Nádasdy Ferenc, Forgách 
Ádám és Csáky László. Ők alkották részben a később, az 1640-es évek végére össze-
álló Pálffy Pál körül létrejövő ún. Pálffy-pártot13 is, kiegészülve a lakodalmi vendé-
gek közül Zrínyi Miklóssal.  

Áttérve a magyar főurakra, kezdjük sort a két Zrínyi fivérrel. A költő Zrínyi Mik-
lós és testvére, Péter gyermekkoruk óta kapcsolatban álltak Batthyány Ádámmal. A 
két fivér apjuk korai halála és özvegy édesanyjuk újabb házasságkötése után, grázi 
tanulmányaik előtt, vagyis 1627-től 1629-ig Batthyány I. Ádám édesanyjának, 
Poppel Évának (özvegy Batthyány Ferencnének) az udvarában nevelkedtek. Ké-
sőbb mindhárman ugyanahhoz a politikai csoportosuláshoz, a már említett Pálffy 
Pál köréhez csatlakoztak. Emellett, amikor Batthyány a Kanizsával szembeni végvi-
dék főkapitánya lett, e tisztében szorosan együttműködött a Zrínyiekkel a török 
elleni védelem ügyében. Bár a Zrínyi fivérek fiatalabbak voltak Batthyány Ádámnál 
(Miklós 10, Péter 11 évvel), szoros, baráti kapcsolat alakult ki közöttük, amit élénk 
levelezésük mellett az itineráriumban nyomon követhető rendszeres találkozásaik 
is bizonyítanak.  A két fivér közül Miklóssal inkább Pozsonyban találkozott: a már 
említett 1646-47-es országgyűlés idején ebédelt többször, az ott töltött 253 napból 
12 alkalommal járt nála, ennél csak Pálffy Pálhoz (46 eset) és Forgách Ádámhoz (29 
eset) járt sűrűbben. A bécsi a Freyung-on álló Zrínyi-házban viszont Batthyány csak 
egyszer fordult meg. A Zrínyi birtokra is ritkán utazott el: egyszer volt Zrínyi Mik-
lósnál Lentiben, és kétszer Csáktornyán. Az utóbbi helyen 1644-ben két napot mu-
latozott, de nem jegyezte fel, hogy kivel, 1648-ban pedig Esterházy László társasá-

                                                           
12 Kirschlag kb. 60 km-re van Németújvártól, 30 km-re Rohonctól. 
13 Pálffy Pál nádor levelei (1644–1653), szerk., S. LAUTER Éva, Bp., 1989, 18. 
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gában érkezett, és négy napot mulattak a házigazdákkal.14 Zrínyi Miklós évente 
egyszer tette tiszteletét barátjánál, de csupán egy-két napot maradt ott. Testvére, 
Péter már nagyobb ívó cimborának bizonyult, amennyiben évente többször is fel-
kereste Batthyányt, méghozzá leginkább Németújváron. Ilyenkor két-három napot 
maradt, de 1645 októberében 13 napot, amiből nyolcat „vígan” töltöttek el.15  

A következő említendő lakodalmi résztvevő a nála kilenc évvel idősebb Forgách 
Ádám dunáninneni kerületi és bányavárosi végvidéki főkapitány (1644–1663). 
Batthyány Forgáchot mind Bécsben, mind Pozsonyban többször felkereste. Mind-
két városban Pálffy Pál után Forgáchhoz járt a leggyakrabban ebédre vagy vacsorá-
ra. Vele Batthyány még Bécsben és Pozsonyban is „vígan” volt, pedig ott viszonylag 
ritkán mulatott, feltehetőleg mert drágább volt. Viszont egymás birtokaira ritkán 
jártak.16 Sűrűbb bécsi és pozsonyi találkozásaik mögött inkább politikai összetarto-
zásuk és katonai ügyek megbeszélése állhatott, sem mint szorosabb baráti kapcso-
lat. Forgács Ádám testvére, Zsigmond (1604–1645) elvétve említődik az 
itineráriumban. Ez összefügghet azzal, hogy 1645-ben meghalt, vagyis legfeljebb az 
1644-es vagy 1645-ös évből találkozhatnánk a nevével. Helyette inkább Zsigmond 
felesége, Batthyány I. Ádám leánytestvére, Borbála tesz látogatásokat testvérénél. 
Ugyancsak rokonként hívhatták meg a lakodalmakra Erdődy Györgyöt (1614-
1661) és Csáky Lászlót (1605?–1655): mindketten Batthyány sógorai voltak. Az 
előbbi Erzsébetet (1618k–1688), az utóbbi pedig Magdolnát (1611?-1658) vette el. 
Az utóbbi testvér szinte soha nem látogatja meg Ádám grófot, Erzsébet viszont 
évente egyszer-kétszer megteszi ezt. A sógorokkal sincs különösen intenzív kapcso-
lata: Erdődy egyszer-kétszer keresi fel Batthyányt, ő pedig még Pozsonyban, a ki-
lenc hónapi ottléte alatt kétszer ebédel nála, Csákynál pedig egyszer.  

Az elemzésem alapjául választott három forrást tekintve, Nádasdy Ferenc sze-
mélye igen érdekes.  Bár mindkét lakodalmon jelen volt, az itinerárium tanúsága 
szerint ritkán keresték fel egymást személyesen. Az 1646/47-es pozsonyi ország-
gyűlés idején Batthyány háromszor ebédelt Nádasdynál, ami ritka találkozásként 
jellemezhető.17 Birtokaikon még ritkábban látogatták meg egymást. Az egyik ilyen 
alkalommal, amikor is 1652. november 5-én Nádasdy Rohoncra ment, Zrínyi Mik-
lós és Pucheim is jelen volt. Feltehetőleg megbeszélést folytattak, és Nádasdy már 
másnap elment, este nem ittak. Gyér találkozásaik ellenére a Batthyány levéltárban 
fennmaradt több száz, Nádasdy Ferenc által Batthyány Ádámnak írt levél18 tartalma 

                                                           
14 MOL, Batthyány I. Ádám iratai, P 1315/2, Itinerárium (a továbbiakban: P 1315, Itin.), 1644. február 7 
és 9-e és 1648. január 26 és 29-e között. 
15 MOL P 1315 Itin., 1645. október 16 és 29-e között. 
16 MOL P 1315 Itin.,1645. november 5-7. Galgócon  Forgách Ádámmal, 1646. július 26. Szalónak, Galgóc 
kb. 200 km-re van Rohonctól, kb. 230 km-re Németújvártól. 
17 MOL P 1315 Itin.,1647. március 31., április 8., majd június 14. 
18 1647-ből 11 levél maradt fenn, és egyszer, az Esterházyak és Nádasdy osztozkodásakor találkoztak 
Fraknón. 1648-ból 38 levél maradt fenn, ebben az évben is csupán egyszer találkoztak. 1652-ből 24 levél 
és egy látogatás Sárváron és egy közös vacsora Bécsben. Látható, hogy függetlenül a levélváltás intenzi-
tásától, ritka személyes találkozás jellemezte kapcsolatukat. Lásd Nádasdy Ferenc leveleit Batthyány 
Ádámhoz és Borbálához: MOL, Batthyány csaád levéltára, Missiles, P 1314, No 32.016–32.656 
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szerint bizalmas és baráti viszonyt kell feltételeznünk a két ember között.19 Ennek a 
barátságnak egyik kiemelkedő gesztusa volt, hogy Batthyány I. Ádám kezdeménye-
zésére 1657-ben megállapodtak gyermekeik (Nádasdy Krisztina és Batthyány Kris-
tóf) házasságáról, ami után két évig Kristóf jövendő apósa udvarában nevelkedett. 
Batthyány halála után (1659) a házasság végül nem jött létre. Ritka találkozásaik 
pontos okát nem tudjuk. Feltételezhetjük, hogy Nádasdy nem szeretett oly sokat 
inni, mint amennyit Batthyány mulatozós természete megkívánt. Hiszen az őt gyak-
ran felkereső emberek szinte mindig ittak is vele. 

Keglevich Péter és Zsigmond testvérek voltak. Keglevich Péter 1641-től 1656-ig 
a Kanizsával szembeni végvidék főkapitány helyettese (egerszegi kapitány) volt, 
vagyis Batthyány helyettese.20 Keglevich Péter naplójában többször is említi Bat-
thyányt, és többek között beszámol egy közös haditettről: 1651. augusztus 31-én 
Pucheim vezetésével Zrínyi Miklós, Esterházy László és Batthyány I. Ádám ostrom 
alá vette Segesd várát, de a császár parancsára abbahagyták. Batthyány beszámoló-
ja erről a hadiműveletről a következő volt: „augusztus 30: Kiskomáromból délután 
indoltok el és Segesd ellen mentünk. 31. Segesd alatt voltunk délig, hálni Kiskomárom-
ba mentünk.” Ezután még egy napot Kiskomáromban töltenek, majd Szentgróton, 
Körmenden és végül Rohoncon együtt isznak esténként: Pucheim, Eszterházy és 
Batthyány. Batthyány nem említi, hogy Keglevich Péter jelen lett volna. Sőt egész 
naplójában nem említi, pedig Keglevich naplójából tudjuk, hogy például 1652. au-
gusztus 11-én felkereste Németújváron felettesét,21 de erről sem tesz említést Bat-
thyány. Testvére, Zsigmond viszont 1644-ben,22 1647-ben23 egyszer, 1648-ban24 
kétszer is meglátogatta Batthyányt, igaz rövid ideig maradt és csak egyszer ittak. 

Nem szerepel az említett lakodalmi névjegyzékekben a neve – talán 14-16 éve-
sen még túl fiatal volt az ilyesmihez -, de beszélnünk kell Esterházy Lászlóról 
(1626–1652), akinek szereplése az itineráriumban érdekes adalékul szolgálhat 
Esterházy László és Batthyány I. Ádám ellentmondásos viszonyának megítéléséhez. 
Mint az köztudott, Esterházy László 1650-től a két évvel később bekövetkezett halá-
láig Batthyány veje volt. Batthyány Eleonóra házasságát a szülők – Eszterházy Mik-
lós és Batthyány I. Ádám – már úgy mondhatjuk gyermekkoruk óta tervezték, 
amely végül 1650. február 6-án valósult meg. A házasság előzményeit és körülmé-
nyeit hosszan elemző Fejes Judit szerint Batthyány maga is bevallotta néhány évvel 
később, hogy „vontatta” az esküvőt. Okát nem tudjuk, mindenesetre Eleonóra akkor 
már 17 éves volt, aminél akkoriban már jóval fiatalabban férjhez mentek a lányok, 
tehát a menyasszony fiatal kora nem lehetet indok. Fejes Judit szerint Esterházy és 
Batthyány sok indulatos levelet váltott és Esterházy kerülte beteges menyasszo-

                                                           
19 TOMA i. m., 40. 
20 PÁLFFY Géza, Kerületi és végvidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16–17. 
században (Minta egy készülő főkapitányi archontológiai és „életrajzi lexikonból”), Történelmi Szemle 
39(1997), 280. 
21 Keglevich Péter naplója, közli, DEÁK Farkas, Pest, 1867 (Magyar Történeti Tár) 246. 
22 MOL P 1315 Itin.,1644. március 26–30. Németújvár 
23 MOL P 1315 Itin.,1647. június 24. Németújvár 
24 MOL P 1315 Itin.,1648. március 1. ,Németújvár, július 19. 
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nyát, majd később is ritkán tett látogatásokat apósánál. Nem tudom, hogy mi lehe-
tett az általános szokás és mi számított ritka látogatásnak, de Esterházy az esküvő-
jüket követő évben, 1651-ben háromszor kereste fel apósát és összesen harminchét 
napot töltött vele. Ezek közül egyszer Pucheim is velük mulatott néhány napot, 
máskor pedig Batthyány sógora, Formentini gróf. Mindannyiszor vígan telt az idő: 
csak néhány napon nem ittak.25 Ebben az évben – június 29. és július 5. között 
Nagyheflányban is mulatozott, ahol valami mulatságot is tartottak.  Viszont László 
gróf 1652-ben csupán egy hetet töltött januárban Rohoncon, nagy vigadozások 
közepette, de ebben az évben halt meg augusztus végén. Ez az év tehát nem ítélhető 
meg e szempontból. Esterházy az esküvő előtti években is sokszor mulatott együtt 
leendő apósával: 1648. január-februárban például Rohoncon 20 napot egyhuzam-
ban. Ez idő alatt a szinte mindennapos esti vigadozások mellett bejárták az uradal-
makat, majd együtt mentek át Csáktornyára Zrínyiékhez. Júliusban ismét együtt 
mulattak nyolc napot, méghozzá ezúttal Pinkafőn. Érdekes, hogy Batthyány nem 
sokszor jegyezte fel, hogy táncoltak is, de az a néhány alkalom mindig akkor volt, 
amikor ott volt Esterházy. 1647-ben, amikor egészen június közepéig elhúzódott az 
országgyűlés Pozsonyban, először július 10-én ment Esterházy Rohoncra, majd 
másnap együtt mentek Nádasdyhoz, 14-én pedig Lakompakra, majd Fraknóba és 
18-án ott is maradtak. Nádasdyval ekkor intézték el az Esterházyak a Kismarton 
körüli vitás ügyüket, amiben úgy látszik Batthyány jelenlétével is segített László 
grófnak. Még e hónap végén Esterházy ismét felbukkant, méghozzá Körmenden és 
ekkor az együtt eltöltött kilenc nap alatt kétszer is táncoltak és az italozástól is csak 
azon az egy napon tartózkodtak, amikor Batthyány rosszul volt az italtól. 
Fraknóban is többször járt Batthyány, főleg mielőtt Bécsbe vagy Pozsonyba ment, 
vagy amikor e két városból hazafelé indult.  

Esterházy László 1652. augusztus 26-án elesett a vezekényi csatában, amiről az 
első híreket augusztus 30-án kapta meg: „Újvarat voltam, dolgaimat láttam, rossz 
hírt hoztak, búsultam csak.” Másnap szintén csak búsult. Végül szeptember 1-jén, 
bár bizonyossá vált a hír igaz volta, viszont másnap már vigadva búcsúztatta ívó 
cimboráját.  

Úgy vélem, hogy e sok találkozás és együtt való borozgatás azt sejteti, hogy a le-
velezésükben fellelhető ellentéteik ellenére baráti viszonyban voltak, hiszen Bat-
thyány I. Ádám senki mással nem mulatott annyit mind leendő, majd tényleges 
vejével – még a Zrínyi fivérekkel és Forgách Ádámmal sem. Feltehetőleg együttlét-
ükkor is sokat vitázhattak, de mégis keresték egymás társaságát. Martí Tibor hason-
ló következtetésre jutott a levelezésüket elemző tanulmányában, hozzátéve, hogy 
„két erős egyéniségű, büszke, származásra és a katonai virtusra sokat adó, életvidám 
mágnásról”26 van szó, ami szerintem oka lehetett viszonylag gyakori összezördülé-
süknek, de nem volt akadálya barátságuknak. 

                                                           
25 1646. augusztus 9-én Nagyheflányban Pálffyval együtt, majd másnap Fraknón. Ide Németújvárról 
jöttek és Pozsonyba mentek tovább. Mulattak rendesen.  
26 MARTÍ Tibor, Két magyar főúr, Esterházy László és Batthyány I. Ádám levelezése (1646–1652) = Össze-
kötnek az évezredek, szerk., J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, Budapest-Piliscsaba, 2011. 162–180. 
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Nem beszéltem Batthyány I. Ádám életének egy fontos szereplőjéről, Pálffy Pál-
ról. Szándékosan hagytam ki, hiszen Batthyány és Pálffy kapcsolatáról a konferenci-
án Fundarek Anna tart majd előadást. Annyit azonban megjegyeznék, hogy bár 
Batthyány bécsi és pozsonyi tartózkodásakor a leggyakrabban felkeresett ember 
Pálffy volt,27 csak egy-két alkalommal mulattak együtt, és Pálffy Pál nem kereste fel 
egyik birtokán sem Batthyányt. Feltételezésem szerint Pálffy Pál nem tartozott a 
sokat mulatózó emberek közé, és inkább Bécsből és Pozsonyból irányította politikai 
„pártját,” semhogy felkereste volna híveit. 

Röviden összefoglalva elmondható, hogy Batthyány I. Ádám baráti kapcsolatait 
két csoportba sorolhatjuk e két forrás alapján. Voltak olyan emberek, akikkel sokat 
találkozott, de szinte kizárólag Bécsben és Pozsonyban; másokkal viszont inkább 
összejárt, vagyis egymás birtokain keresték fel egymást. Az első körbe tartozott 
Pálffy Pál, Forgách Ádám, a másodikba Esterházy László, Zrínyi Péter. Ez utóbbiak 
egyben ívó cimborái is voltak, ahogy az itinerárium bejegyzéseiből kiderül. Érdekes 
Nádasdy Ferenc, akit nehéz lenne egyik vagy másik csoportba sorolni, pedig még 
családi köteléket is terveztek. Talán nem szerette a nagy ivászatokat és szoros poli-
tikai, katonai együttműködésük sem lévén, nem kereste a találkozásokat. Viszont 
alkalmi vígadásokban – pl. az említett két lakodalomban – örömmel részt vett Bat-
thyányval, ami kapcsolatuk közelségét sugallja. Érdekes a két említett német főúr-
ral, Khevenhüllerrel és Pucheimmel való viszonya. Velük – főleg az előbbivel – 
Bécsben gyakran találkozott Batthyány. Khevenhüller Nádasdyhoz hasonlóan lako-
dalmi meghívást elfogadott, de különben nem látogatta meg Batthyányt. Pucheim 
viszont néha mulatott együtt barátjával, viszont Bécsben kevesebbet jártak össze.  

Batthyány kapcsolataiban, mint látható, a közös politikai gondolkodás fontos 
szerepet játszott, azonban nem minden e körbe tartózó emberrel ápolt ilyen szoros 
kapcsolatot, hiszen például Wesselényi Ferenccel, aki ugyancsak a Pálffy-körbe 
tartozott, az elemzett évek során alig találkozott. Ugyanakkor sokat számított az, ha 
valakikkel a katonai megbízásuk okán tartott fenn szorosabb emberi kapcsolatot és 
birtokaik is közel feküdtek egymáshoz (lásd pl. Pucheimet és Zrínyit).  
  

                                                           
27 Bécsben összesen 43-szor.  
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KAS GÉZA 

Batthyány I. Ádám és Széchényi György 
kapcsolata levelezésük tükrében 

Két ember kapcsolata egy állandóan változó, dinamikus rendszer, amelynek 
bemutatása majd’ 400 év távlatából igen nagy kihívás a kutató számára. A fennma-
radt iratok csak egy-egy pillanatát rögzítik ennek, emiatt csak óvatosan lehet az 
egész rendszerre következtetni. A feladatot tovább nehezíti, hogy Batthyány I. 
Ádám és Széchényi György levelezéséből – amelyre e tanulmány alapszik – csupán 
az egyik fél, a későbbi érsek levelei maradtak fenn a Batthyány család levéltárában. 
Bár e levelek száma nem csekély – pontosan 87 – mégis a Széchényi család felemel-
kedésével kapcsolatos kutatások előrehaladtával a most felvázolandó kép egyre 
részletgazdagabbá válhat. 

Batthyány I. Ádám 1610-ben született II. Ferenc és Lobkovic Poppel Éva gyer-
mekeként. Öröksége – minthogy bátyja még apjuk halála előtt meghalt – hatalmas 
birtokbirodalom volt, aminek következtében az ország első emberei közé tartozott. 
Széchényi György 1605/6-ban született egyszerű végvári vitézi családban, Szé-
csényben. Apja a végvári életet idővel a szabósággal, Szécsényt Gyöngyössel cserélte 
fel. Innét került a papi pályát választó György Nagyszombatra, a jezsuita iskolába.1 

Mindkettejük életére ugyanazon személy, Pázmány Péter volt sorsdöntő hatás-
sal: ő karolta fel a tehetséges, de szegény jezsuita diákot és irányította a frissen ala-
pított Pázmáneumba (1625), ekkor már Széchényi György néven. Vélhetően támo-
gatásával kapott 1629-ben az ifjú nemességet maga és testvére, Lőrinc számára II. 
Ferdinándtól.2 György a papi karrier útjára is az esztergomi érsek patronálása mel-
lett lépett, akinek egész életében tisztelője maradt.3 

Batthyány I. Ádám Pázmány hatására 1629-ben katolizált.4 Ekkortájt gyakran 
megfordult az érseknél, s feltételezhető, hogy a két ifjú személyesen is találkozott. 

                                                           
1 Batthyány Ádám életéről: KOLTAI András, Batthyány I. Ádám (1610–1659), Körmend, 2005. (Testis 
temporis, 9.) UŐ, Batthyány Ádám, Egy magyar főúr és udvara a XVII. században. Kézirat.  Legújabban: UŐ, 
Batthyány Ádám, Egy magyar főúr és udvara a XVII. század közepén, Győr, 2012, (A Győri Egyházmegyei 
Levéltár Kiadványai, Források, feldolgozások 14). Széchényi György életéről: BÁRTFAI SZABÓ László, A 
Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi család története, I. kötet, 1911, 121–201. KOLTAI András, Széchényi VI. 
György = Esztergomi érsekek 1001–2003, szerk. BEKE Margit, Bp., 2003, 310–318.  Ezúton is köszönöm 
Koltai Andrásnak segítségét, amely lehetővé tette a tanulmány elkészülését. 
2 Kiadása: BÁRTFAI, i. m., 674–677. 
3 Pázmány beszédeit is ő adta ki először, akkor már érsekként. Mentoráról dicsőítő verset is írt. Kiadva: 
BÁRTFAI, i. m., 673. 
4 IVÁNYI Béla, FAZEKAS István, KOLTAI András, Pázmány Péter és a Batthyányak, Bp., 2008, 16–19. 
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Mégis kapcsolatuk ekkor nem lehetett több mint felületes ismeretség, hiszen egy 
világ választotta el őket egymástól. 

Az élet azonban 15 év múlva ismét egymás mellé sodorta a két fiatalembert: 
György pappá szentelése után az érseki nyaralóhely, Sellye plébánosa, majd 
vágújhelyi prépost lett. Később megkapta a tornai, azt követően pedig a zólyomi 
főesperességet.5 Karrierje látványosan emelkedett: 1643-ban elnyerte a csanádi, 
majd 1644 őszén a pécsi püspöki címet.6 Eközben 1644-45. évi I. Rákóczi György 
(1630-1648) elleni hadjáratban a királyi sereg tábori helynöke, valamint alkancel-
lár lett.7 Batthyány I. Ádámot 1633-ban dunántúli főkapitánnyá nevezték ki,8 s már 
csak hivatalánál fogva is, ő is részt vett a felvidéki hadműveletekben.9 A nagyszom-
bati béketárgyalásokon azonban csak Széchényi vett részt,10 Batthyány visszatért 
birtokaira.11 

A Rákóczi-elleni hadjárat után Széchényi megkapta a veszprémi püspöki címet 
(1648), így Batthyányval a török hódoltság dunántúli peremének vezetőivé váltak; 
az előbbi, mint egyházi, utóbbi, mint katonai elöljáró. A két főúr Széchényi püspöki 
beiktatásán (1654. szeptember 27. Sümeg)12 biztosan találkozott, amikor Lippay 
György esztergomi érsek négy másik püspök társaságában felszentelte az új püspö-
köt. Az aktuson jelen volt Batthyányn kívül Nádasdy Ferenc13 is. Az urak három 
napig maradtak Sümegen, s ahogy I. Ádám írja: „vigan voltonk ekoron igen”.14 

Levelezésük tartalmát tekintve három nagy csoportra bontható: a végváriak és a 
törökök dúlásaira, a dézsma ügyekre és a török ellenes intézkedésekre. Ez termé-
szetes is, hiszen a hódoltság peremvidékének életét a fent említett három szegmens 
alakította. 

A rablások kérdése rendszeresen visszatérő motívuma a leveleknek. A püspök 
sorozatosan panaszkodik a végváriak által elpusztított egyházi birtokok miatt, még-
is a levelekben felsorolt károk – összesen 738 sertés, 40 ökör, 10 ló, 6 halott, 5 vag-

                                                           
5 Esztergomi érsekek, i. m., 311. 
6 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (a továbbiakban: MOL), Kancellária Levéltár, A 57, Királyi 
Könyvek, 9. kötet, 564–565, 601–602. 
7 Esztergomi érsekek, i. m., 312. 
8 PÁLFFY Géza, Kerületi és végvidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16–17. 
században, Történelmi Szemle XXXIX. (1997), 257–288, 269 – 270. Batthyányt 1633-ban kinevezték, de 
csak 1637-ben iktatták be hivatalosan. 
9 KOLTAI András, Batthyány Ádám, i. m., Kézirat. 301. Esztergomi érsekek, i. m., 312. Esztergomi Prímási 
Levéltár, Archivum Saeculare, Acta Radicalia, Classis X, No. 196. 19. cím., Széchényi György levelei Lippay 
György esztergomi érsekhez, 1644. április 11., április 18. stb. 
10 BÁRTFAI, i. m., 129. 
11MOL Batthyány család levéltára, P 1315/1. ff. 117–178. (továbbiakban: Batthyány Ádám itine-
ráriuma), 126. 1645. január 1. 
12 A pápai megerősítést csak 1653-ban kapta meg, emiatt iktatták be csak 1654-ben. BÁRTFAI, i. m., 129. 
13 1633–1671. Vas vármegye főispánja. FALLENBÜCHL Zoltán, Magyarország főispánjai 1526–1838, Bp., 
1994. 107. 
14 Batthyány Ádám itineráriuma 172. 1654. szept. 29. DEÁK Farkas, Keglevich Péter naplója = Magyar 
Történelmi Tár, 13(1867) 238–250: 247. A vendégség során megittak 38 hordó bort és elfogyasztottak 
közel 500 bárányt. 
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dalás, búza, bor, tyúk, lúd, valamint több rend ruha szerepel a kárlistán15 – szinte 
elhanyagolhatóak a török portyák következményei mellett.16 A fő konfliktust azon-
ban nem az okozott károk, hanem a latorkodó katonák büntetlensége jelentette. Az 
elfogott katonákat ugyanis Batthyány Ádám kikérte Széchényitől, így a főkapitány 
ítélőszéke elé kerültek, ahol a büntetés legtöbbször elmaradt. 

„[…] Így ugyan azért Kalauz Gergelynek […] . Ezen kívül is, én bizony soha senki fe-
lől nem hallottam annyi panaszt tolvajságáról és lopásáról, mint erre. Mióta itt va-
gyon fogva, jött énhozzám harminc felöl panaszos ellene, és csak akkor is, amikor a 
bírák alkalmas számú nemes emberek itt valának a törvényt látni, amikor öten is 
akasztófára ítélik, álmélkodtunk mindnyájan rajta. Mely sok felől vádolták, készek 
lévén fejére esküdni, kinek ökrét lopta el, kinek tisztesség maradna, tehenét, 
sertésmarháit, kinek lovait. Ki annyira, hogy sok embernek, sokszor meg kellett volna 
halnia ezért, amiért ez itt mégis él. Hogy e minap Csepregben17 mentem vala, azután 
mindenütt mely igen kérdezték a faluban, ha ugyan kézben akadt-e Kalauz, hálákat 
adtak az Istennek rajta. Sárvárra hogy érkeztem, talált ott két soproni kalmár ember, 
azok is tartották, panaszolkodván ellene, hogy ezelőtt két esztendővel őket útjukban 
felverte más lator társaival együtt. Egy szóval, mely gonosz csegere [!] tolvaj ember 
légyen ez, az egyet Dunán innét való föld tudja, s ha most is megszabadul, valóban 
meg lészen az átok, kire esik, ítélje Kegyelmed. […]”18 

Ez természetesen érthető is, hiszen a végvári vitézekre mindennél nagyobb 
szüksége volt a dunántúli végek irányítójának. A püspök álláspontja is egyértelmű, 
hiszen a szegény nép kifosztóit, még ha magyar vitézek is, meg kell büntetni. Szé-
chényi nem is volt túl jó véleménnyel a fosztogató katonákról, ahogy egyik levelé-
ben meg is írta:  

„A kapitányok, Török István,19 aki természetiben török, hitiben kálvinista, erkölcs-
ben (az egész föld tudja) hamis és tökéletlen ember. Annyit nem gondol véle, sőt in-
kább minden bitangságból részt veszen, és vélje Kegyelmed, hogy azokat a latrokat 
(nem tészen három hetet egész esztendeig is, amennyit azok Szalaváratt20 vannak, és 
ott szolgálnak, hanem imitt-amott a préda után csavarognak) addig is ott tartotta 
volna, ha hamisságban hasznokat ne venné. Én azért immár tovább ne tűrhessem, 
hanem minden tehetségemmel érte leszek, hogy kezemhez kerétsem őket, és giőri21 
generalis uramnak is gondja van rájuk. Ha azonban látván állapotjokat, innét is és 
máshonnét is félvén, és a lélekesmeret is furdalná őket, pribékké lesznek. Ám lássa ki 

                                                           
15 MOL Batthyány család levéltára, P 1314, Misseles, pl. Széchényi György levele Batthyány Ádámhoz, 
Sümeg, 1648. november 4. ,No. 46148., Széchényi György levele Batthyány Ádámhoz, Sümeg, 1650. 
november 26., No. 46166. 
16 ILLIK Péter, „Háborús békeévek” a Batthyány-birtokokon (1630 -1650) = Mindennapi élet a török árnyé-
kában. Szerk. J. ÚJVÁRY Zsuzsanna. Piliscsaba, 2008, 43–56, különösen: 46–49. 
17 Falu Vas megyében. 
18 MOL Batthyány-család levéltára, P 1314, Missiles, Széchényi György levele Batthyány I. Ádámhoz, 
Sümeg, 1649. július 16. No. 46148. 
19 Zalavári kapitány 1649. október 7-től. Széchényi György sokat panaszkodott rá és vitézeire leveleiben. 
IVÁNYI, i. m., 170, 175. 
20 Zalavár. 
21 Győri. 
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lészen oka, mert hiszem minden kétség kívül nyilván vagyon dolgok, és az is nyilvánva-
ló, hogy megfoghatnák őket. Országostúl az Isten az ilyenekért méltán büntet ben-
nünket, és magunk személyéért is megbüntetetheti, mert felhat Isten eleiben az sok 
szegénynek siránkozása, kirűl nincs ki tenni.”22 

A püspök folytonos szemrehányásait Batthyány sem hagyta szó nélkül, hiszen 
amit lehetett, megtett a katonák megfékezésére. Sőt, előfordult, hogy a főpap embe-
rei mentek prédát hajtani a vitézekre.23 Ám a püspök sem késett a válasszal: 

“Édes Gróf Uram, én a Kegyelmed szolgája s talán a többinél nem kisebb, hadd ne 
szenvedjek ilyen szókból való injuriákat. Micsoda lármát indítok avagy indíthatnék én, 
amikor panaszkodom. Ebből az jön ki: ne is panaszolkodjál. Ha valamely rossz, csél-
csap ember talán Kegyelmedet valami dologban informálná sinister, és abból indítat-
nék Kegyelmed az én ilyen írásra. Lám, sokszor kértem Kegyelmedet: Audi et alteram 
partem, s nem kellene Kegyelmednek mindjárt ilyen szókkal írnia, minekelőtte a más 
félt is megértse.”24 

Az egyházmegyei birtokok pusztítását a püspök is megérezte: bevételei csök-
kentek, s bár Széchényi gondos gazdaként igyekezett felügyelni javait, mégis, erőfe-
szítései nem jártak nagy sikerrel. A katolikus püspök ugyanis a protestáns végvári-
aktól is követelte a dézsmát, akik azt nem akarták megfizetni. Hiába rendelte el, 
hogy a veszprémi káptalan tagjai és királyi emberek járják be Zala megyét, a helyzet 
nem javult. Sőt, plébánosait nemhogy nem tartották el, de gyakran erőszakoskodtak 
velük a katonák.25 

Ennek ellenére Széchényi György maga is gyakran kijárt a végházakba lelkipász-
torkodni. Például 1649 augusztusában Csobáncon,26 1653 húsvétján Egerszegen 
misézett.27 Nem tartotta méltóságán alulinak a pestises betegek gyóntatását sem.28 

A veszprémi püspök, a lelkipásztori teendőkön túl, a portyákra is elkísérte ban-
dériumát. Így vett részt az 1651. évi segesdi vállalkozásban is.29 Ő volt az utolsó 
veszprémi püspök, aki személyesen vett részt a török elleni harcokban, ami nem 
véletlen, hiszen valószínű, hogy papi pályafutása előtt végvári katonaként szolgált.30 

                                                           
22 MOL Batthyány család levéltára, P1314, Missiles, Széchényi György levele Batthyány Ádámhoz, Sü-
meg, 1653. június. 26., No. 46180 
23 Pálffy Pál nádor levelei (1644–1653) (Pálffy Pál levelei Batthyány Ádámhoz és Borbálához), összegyűj-
tötte, sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta, a mutatókat készítette, S. LAUTER 
Éva. (Régi Magyar Történelmi Források 1.), Bp., 1989, 119. levél. Batthyány Ádámhoz, 1652. június 24. 
Hasonló eset történt 1650 februárjában is, amikor a püspök Győrött tartózkodott. MOL Batthyány család 
levéltára, P 1314, Missiles, Széchényi György levele Batthyány Ádámhoz, Győr, 1650. február 10., No. 
46161. 
24 MOL Batthyány család levéltára,P 1314, Missiles, Széchényi György levele Batthyány I. Ádámhoz, 
Sümeg, 1654. május 9., No. 46196. 
25 Uo., Széchényi György levele Batthyány Ádámhoz, Sümeg, 1653. június 26., No. 46180. 
26 Uo., Széchényi György levele Batthyány I. Ádámhoz, Sümeg, 1649. augusztus 10., No. 46152. 
27 Uo.,Széchényi György levele Batthyány I. Ádámhoz, (Zala)Egerszeg, 1653. április 12., No. 46178.  
28 GALLA Ferenc, Petri Card. Pázmány Archiepiscopi Strigoniensis epistolae ineditae / Harminckilenc ki-
adatlan Pázmány-levél, Vác, 1936 (Olaszországi Magyar Oklevéltár), 110. 
29 DEÁK, i. m., 246. 
30 MOHL Adolf, Győregyházmegyei jeles papok, Győr, 1933. 1. 
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A portyán kívül aktívan részt vett a Kanizsával szembeni végvidék védelmének 
biztosításában is. Különleges fontossággal bírt a balatonhídvégi rév kérdése, amely 
Kiskomárom várát kapcsolta össze a Magyar Királysággal.31 A révet 1640 óta rend-
szeresen támadták a törökök, így a nagy veszély miatt egyre kevésbé tudtak révé-
szeket felfogadni az átkelő működtetésére.32 1649. április 8-án az oszmánok újra 
megtámadták a révet: a révészeket, hajdúkat elkergették vagy megölték, az átkelő-
helyet elpusztították,33 az átkelés  ezért szinte lehetetlenné vált. Ennek következté-
ben Kiskomárom végveszélybe került, a szökések mindennaposakká váltak.34 

A rév javíttatása ettől kezdve állandóan napirenden volt. Pálffy Pál nádor (1592-
1653; nádor: 1649-1653) elrendelte a rév javíttatását.35 Ennek megfelelően a 
kiskomáromi kapitány, Gersei Petheő László Keszthelyről és Győrből is rendelt új 
kompot, amelyek 1650 kora nyarán meg is érkeztek Hídvégre. Az átkelő üzembe 
helyezéséhez már csak a rév helyét kellett újra kiásni, mivel a Zala hordalékával 
feltöltötte a régi helyét. A kapitány ezt a hódoltsági jobbágyok ingyenmunkájával 
kívánta megvalósítani.36 

1650 augusztusában dolgozhattak is a rév kiásásán, ez azonban nem volt ele-
gendő: az átkelő túl keskenyre sikeredett. Ebbe a munkába kapcsolódott be Bat-
thyány felszólítására Széchényi, aki 1650 szeptemberében mintegy 700 jobbágyá-
val együtt a hídvégi rév kiépítésén dolgozott.37 A munkálatok lassan haladtak, mivel 
az eső szakadatlanul esett,38 mégis nagyjából egy hét alatt39 kimetszették a komp-
nak szükséges helyet a Zala lápjából. A püspök személyesen ellenőrizte a munkála-
tokat, ami miatt a rossz időben megbetegedett és hideglelést kapott, így a metszés 
nem készült el teljesen.40 

Ezután fél évig nem történt semmi sem, vélhetően a rossz idő miatt. A kiásott 
rész is befagyhatott, mivel Török István zalavári kapitány is panaszkodott, hogy a 

                                                           
31 Vö. DÓRI Szilvia, Békebeli csatározások, Végvári harcok Kiskomárom környékén 1651–1652-ben = Min-
dennapi élet a török árnyékában, szerk. J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, Piliscsaba, 2008, 35–42, különösen 37. 
32 IVÁNYI Béla, Zalavár és a balatonhídvégi átkelő a török időkben, A Göcseji Múzeum közleményei, szerk. 
Szentmihályi Imre. 11. Zalaegerszeg, 1960, 161–180. 
33 S. LAUTER, i. m., 48. levél. Batthyány Ádámhoz, 1649. június 28. A révet eredetileg Nádasdy Ferenc 
tartotta fenn, de 1648 februárjától nem vállalta ezt a feladatot, mivel a kiskomáromiak nem fizettek neki 
vámot. Ezután Batthyány Ádám és a zalavári őrség vette át a rév őrzését. UO., 51. levél. Batthyány Ádám-
hoz, 1649. július 06. 
34 Uo., 49. levél.  
35 IVÁNYI, i. m., 170. 
36 IVÁNYI i. m., 171 
37 MOL Batthyány család levéltára, P1314, Missiles, Széchényi György levele Batthyány Ádámhoz. Sü-
meg, 1650. szeptember 14.,No. 46162 és Sümeg, 1650. szeptember 21., No. 46165. 
38 Uo. Széchényi György levele Batthyány Ádámhoz. Sümeg, 1650. szeptember 21., No. 46165. 
39 S. LAUTER, i. m., 77. levél. Batthyány Ádámhoz, 1650. október 2. Ebben már a veszprémi püspök 
hídvégi fáradozásait dicsérte. 
40 MOL Batthyány család levéltára, P1314, Missiles, Széchényi György levele Batthyány Ádámhoz, Sü-
meg, 1650. szeptember 21. No., 46165. 
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törökök szabadon átkelhetnek.41 Az átkelő csak 1651. május 30-ára készült el, miu-
tán a veszprémi püspök jobbágyaival újra a rév helyének a kimetszésén dolgozott.42 

A nádor azonban ezzel nem elégedett meg: mind Batthyányt, mind Széchényit 
sürgette egy vigyázóház felépítésére, valamint a szükséges őrség felállítására.43 Ez 
azonban nem történt meg: az 1659. évi országgyűlés újra elrendelte a vigyázóház 
felépítését.44 

Összességében a dunántúli főkapitány és a püspök kapcsolata nem lehetett 
rossz, még ha katonáik pusztításai miatt sokszor „búsították” is egymást. A törökök 
elleni védekezésben a püspök is aktívan részt vett, s elképzeléseik hasonlóak lehet-
tek, hiszen közösen javasoltak kapitányokat, köztük Gersei Petheő Lászlót.45 

Széchényi többször örvendeztette meg ajándékokkal Batthyányt,46 míg a főkapi-
tány nagyrabecsülését mutatja, hogy felesége, Formentini Auróra (1609-1653)47 
temetési beszédei megtartásának egyikére a főpapot kérte fel. A püspök ismerte az 
asszonyt, és a főkapitánnyal való személyesebb kapcsolatukról árulkodik Széché-
nyinek a halálhír hallatán írt levele: 

“Itt értettem annak a böcsületes istenfélő asszonnak, a Kegyelmed szerelmes há-
zastársának halálát. Hallom azt is, hogy Kegyelmed kesergésének érette nincsen szü-
nete, s egyébképpen méltán mi is, mert azt a tökéletes erkölcsű drága asszonyt, nem 
tudom én feltalálja-e Kegyelmed. 

Mindazonáltal okos, értelmes, böcsületes nagy úr lévén Kegyelmed, amit sokaknak 
hasonló szomorúságban sokszor tanácsolt, most ezen állapotában vegye magának és 
éljen avval. Mindnyájan halandók vagyunk, és akit Isten szeret, hamarabb magának 
kívánja, egyébiránt is közönséges lévén az: „serius aut citius metam propera amoris ad 
unum”. Elébb vagy utóbb, csak meg kell lenni, utána megyünk, akik előttünk elmentek. 

Édes Gróf Uram! Magáért is Kegyelmed, de mi érettünk is, és ezért a szegény árva 
(árva lészen Kegyelmed nélkül) földért, tartsa továbbra magát, s győzze meg és ne 
fogyassa szomorúsággal, bánattal életét, s ha szintén szerelmese volt is, aki megholt, 
de minket se felejtsen közönségesen, kikért kímélje egészségét, mert mi is és az egész 
föld Kegyelmedé vagyunk.”48 

                                                           
41 IVÁNYI, i. m., 171. 
42 MOL Batthyány család levéltára, P1314, Missiles, Széchényi György levele Batthyány Ádámhoz, Sü-
meg, 1651. május. 20. No., 46169. 
43 S. LAUTER, i. m., 153. levél. Batthyány Ádámhoz, 1653. április 2. 
44 IVÁNYI, i. m., 173. 
45 MOL Batthyány család levéltára, P1314, Missiles, Széchényi György levele Batthyány Ádámhoz, Sümeg 
1648. július 17. No., 46144. S. LAUTER, i. m., 39. levél, Batthyány Ádámhoz, 1648. július 14. 
46 Például: MOL Batthyány család levéltára, P1314, Missiles, Széchényi György levele Batthyány Ádám-
hoz, Sümeg, 1650. január 23. ,No. 46160. Ekkor három őzet és gyümölcsöket küldött. 
47 KOLTAI András, Batthyány Ádám és könyvtára, Bp.–Szeged, 2002. (A Kárpát-medence kora újkori 
könyvtárai, IV). 39–40, 120 
48 MOL Batthyány család levéltára, P 1314, Missiles, Széchényi György levele Batthyány Ádámhoz, Eger-
szeg, 1653. április 12. No., 46178. 
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A püspök halotti beszédében már nem a gyász fájdalmáról, hanem a nemes asz-
szony dicséretéről szólt. A Példabeszédek Könyve alapján mutatta be az igaz asz-
szonyt, az elhunyt személyét használva példának. 49 

Batthyány Ádám 1659-ben hunyt el. Temetésen Széchényi György, immáron 
győri püspökként celebrálta a gyászszertartást. Vélhetően ő mondta a gyászbeszé-
dek egyikét is a dunántúli főúrról, akivel tíz éven át rendszeresen levelezett.50 
  

                                                           
49 KOLTAI, Batthyány Ádám és könyvtára i. m., 120–127. 
50 KOLTAI, Batthyány Ádám. Kézirat, 476. Sajnos a gyászbeszédek nem maradtak fenn. 
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