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J. ÚJVÁRY ZSUZSANNA 

A Batthyányakról… 

Ahogyan a XVII. században üstökösként felemelkedő Esterházy Miklós nádor 
(élt:1582–1645, nádor: 1625–1645) fia, Pál (élt: 1635–1713, nádor: 1681–1713) 
saját kezűleg írt Noéig, illetve Ádámig és Éváig felmenő genealógiai táblákat családja 
őseiről, amelyeket azután kötetbe szerkesztve meg is jelenttettek Bécsben 
Trophaeum domus Esterhasianae… címen,1 úgy más arisztokrata családok is – nagy-
ságukat és ezáltal legitimációjukat még inkább kiemelve – kreáltak maguknak igen 
régi, ha lehet királyi vagy legalábbis hercegi ősöket.2 A XVI. századtól kiemelkedő 
fontosságú és országos méltóságokat is betöltő Batthyányak is így tettek: az utolsó 
nemzeti nádor, Batthyány Lajos gróf (1751–1765) utasítására többféleképpen is 
rekonstruálták a családfát, amelynek több festett ábrázolása is elkészült. A leszár-
mazásról – az örsi Rénoldról és utódairól, aki 1160 körül élt – a vasvári káptalan, 
Batthyány kérésére, 1760-ban saját autentikus pecsétjével megerősített oklevelet is 
kiadott.3 Legújabban azonban Rácz György kutatásai tisztázták, hogy két kővágóörsi 
család eredete keveredett össze, illetőleg keverték őket össze. A XIV. században élt 
Kővágóörsi Miske 1362-ben fiúsított leányától, Katalintól és annak férjétől, a Rátót 
nemzetségbeli Polgárdi Szőke Miklóstól származó fiú, Kővágóőrsi „Kis” György 

                                                           
1 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, (a továbbiakban: MOL), a herceg Esterházy 
család levéltára, Esterházy Pál nádor iratai, P 125, Genealógiák, No 11.904. Ebből az 
„Illustrissimae Familiae Dragulya Genealogiae” kezdetű írás Pál nádor saját kézírása. Így kez-
dődik: „Adam Primus Homo, cuius Filius Set, cuius Enos….”. Ezek után Nimród és más babilóniai 
uralkodók következnek. (pp. 36–44., 157.)  Ezen iratok között – természetesen – a feleségek 
családfái is szerepelnek, így Oláh-Császár és a Thököly család is. Lásd az Esterházy család 
genealógiájáról részletesen: FAZEKAS István, Esterházy Pál nádor és a családtörténet, Száza-
dok (2009) 143,  905–917. 
2 A régiség és a dicső múlt felmutatása azért is volt olyan fontos, mert a múlt, mint legitimáci-
ós tényező igen nagy jelentőséggel bírt. Otto, GERHARD, Aspekte der Geschichte des Adels im 
Mittelalter und in der frühen Neuzeit = Europäischer Adel 1750-1830. Hg. WEHLER, Hans–
Ulrich, Göttingen, 1990. 19–56. Idézi: FAZEKAS I., Esterházy, i. m., 905. 
3 RÁCZ György, A Batthyány család a középkorban = A Batthyányak évszázadai, Tudományos 
konferencia Körmenden, 2005. október 27–29., szerk. NAGY Zoltán, Körmend-Szombathely, 
2006, 29.  
Az 1764-ben hercegi címet elnyerő Batthyány Károly azonban már nem elégedett meg a kő-
vágóörsi eredettel, hanem Paulik János körmendi levéltárosukkal azt akarta bebizonyíttatni, 
hogy ezek a honfoglaló Örs vezértől származnak.  Az egyik XVIII. századi családtörténeti 
munka pedig azt bizonygatta, hogy Örs vezér örököseként birtokolja a Batthyány család az 
Őrséget. Vö. KOLTAI András, Batthyány Ádám, Egy magyar főúr és udvara a XVII. század köze-
pén, Győr, 2012, (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai, Források, feldolgozások 14.), 
31–32.) Az Őrség azonban 1524-ben, a németújvári uradalommal együtt került Batthyány I. 
Ferenc birtokába. ZIMÁNYI Vera, Der Bauernstand der Herrschaft Güssing im 16. und 17. 
Jahrhundert, Eisenstadt, 1962, 11–12. 



8 

 

esztergomi várnagy (1383–1401, mgh.: 1403) és felesége, Gutori Katalin indította el 
a családot a felemelkedés útján.4 György előbb Demeter bíboros és esztergomi ér-
sek, majd Kanizsai János esztergomi érsek szolgálatába lépett esztergomi várnagy-
ként. 1387-től kezdte birtokait növelni: Kékcse, Bennek, Varang, Atád, Szabás és 
Ötvös.5 Ezek után a Fejér megyei Csabja, a névadó Battyán és Polgár, majd a So-
mogy megyei Zamárd következett, hatalmas összegekért. 1401-ben Szlavóniában is 
szerzett birtokot, de a Kanizsai János által vezetett 1401. és 1403. évi lázadás, 
amelybe annak procuratoraként nyilván belekeveredett, megakasztotta György 
előretörését.6 Özvegyének azonban egy újabb szerencsés, az Ung megyei Csapi 
András királyi familiárissal kötött házasságával sikerült az őt és fiait elítélő hűtlen-
ség vádjától megszabadulnia, sőt elvett birtokait is visszaszerezte.7 György déduno-
kája, I. Boldizsár (1452–1520) Jajca bánja, Szlavónia vicebánja volt, végül 
alországbíróként működött, és Szlavóniában szép birtokokat szerzett.8 Fiai közül I. 
Ferenc (1496–1566)9 az ország harmadik nagyméltóságát, a horvát báni tisztet 
töltötte be 1525–1527, majd 1528–1533 között.10 

A nagyon tudatos szlavóniai családi- és birtokpolitika után 1524-ben a család-
nak a Magyar Királyságban történő meggyökerezése következett be, ugyanis II. 
Lajos király (1516–1526) a kihalt Újlaky család nyugat-magyarországi birtokát, 
Németújvárt11 mintegy hetven faluval 1524-ben I. Ferencnek (1496/97–1566) 
adományozta. I. Ferenc már együtt nevelkedett a királyfival – II. Lajossal –, s magas 
udvari méltóságokat is betöltött, Vas vármegye főispánja is volt. Feleséget is a kirá-
lyi udvarból választott magának.12 A mohácsi csatában ő vezette a királyi jobb szár-
nyat, de a szörnyű ütközetbeli mészárlást túlélte, s rövid kivárás után I. Ferdinánd-
hoz (1526–1564) csatlakozott, akitől Rohonc és Szalonak uradalmait kapta meg 
közel negyven helységgel, 1527-ben.13 I. Ferdinánd király (1526–1564) Batthyány I. 
Ferencet élete végéig egyik leginkább megbecsült tanácsosának tartotta. A család 
Ferenc testvére, II. Boldizsár (1491–1525) gyermekeiben folytatódott: I. Kristóf 
                                                           
4 Rácz György cikkében teljesen tisztázta a Batthyányak középkori történetét. Vö. A Batthyány 
család a középkorban, i. m., 27–36. Legújabban: RÁCZ György, Egy főnemesi család eredete és 
pályakezdése. A Batthyányak az Anjou-és Zsigmond korban. = Honoris Causa, Tanulmányok 
Engel Pál tiszteletére, szerk. NEUMANN Tibor, RÁCZ György, (Társadalom- és művelődéstörté-
neti tanulmányok 40., Analecta medievalia III.), Bp.–Piliscsaba, 301–357.  
5 Somogy megyei birtokok. RÁCZ, A Batthyány család a középkorban, i. m., 32. 
6 Uo. 32–33. 
7 Uo. 33. 
8 PÁLFFY Géza, A Batthyány család a törökellenes határvédelemben a XVI-XVII. században, 
Hadtörténeti Közlemények (2009)122. évf.,  322–323. 
9 RÁCZ, A Batthyány család, i. m., 33. A genealógiai táblán az évszám helytelenül van megadva. 
Batthyány I. Ferenc születési és halálozási évszámát közli: KÓTA Péter, Batthyány Ferenc 
cégrendelete 1559-ből = A Batthyányak évszázadai,  i. m., 53.   
10 FALLENBÜCHL Zoltán, Magyarország főméltóságai, Bp., 1988, 74. Az újabb adatokra lásd: 
PÁLFFY, A Batthyány család, i. m., 324. 
11 Vas megyében, ma Burgenlandban: Güssing. 
12 Felesége: Svetkovics Katalin, Mária királyné német udvarhölgye volt. PÁLFFY, A Batthyány 
család, i. m., 323. 
13 Ma: Rechnicz és Stadtschlaining, Burgenlandban. Vö. ZIMÁNYI Vera, A herceg Batthyány 
család levéltára, Repertórium, Bp., 1962, 5. 
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főpohárnok (szül.:1510, pohárnok:1534–1570)14 és annak fia, III. Boldizsár (1537–
1590) utódaiban. Az utóbbi bécsi és párizsi udvari szolgálata után inkább 
németújvári várában építette ki Európa-szerte híres humanista udvarát,15 vissza-
vonulván a bécsi udvartól, de szablyáját gyakorta forgatta a törökök ellen is Nádas-
dy Ferenccel, a híres „Fekete béggel” (1555–1604) és sógorával, Zrínyi György 
(1549–1603) dunántúli kerületi főkapitánnyal karöltve.16 Nádasdy Ferenccel 
együtt az 1580-as évek országgyűlésein a rendi ellenzék vezéralakjaikként szere-
peltek, és Rudolf császár és király, valamint magyarországi helytartója, Ernő főher-
ceg többször is tervezték elfogatásukat, illetőleg meggyilkoltatásukat.17 

Boldizsár fia, Batthyány II. Ferenc (1574–1625) apja tudományok iránti mély 
érdeklődését nem örökölte, de a királyi udvarba sem szívesen utazott. Ebben nyil-
vánvalóan apja befolyása jelentkezett, hiszen Boldizsár az udvari bíztatások ellené-
re sem küldte egyetlen fiát apródoskodni a királyi udvarba. Az ifjú Ferenc igazi isko-
lája a csatamező lett; Istvánffy Miklós levele szerint 18 évesen már részt vett Sziszek 
és Kiskomár felmentésénél 1592-ben,18 hogy ezután a „hosszú háborút” végighar-
colja. Azonban, református hite ellenére sem állt Bocskai rendi szabadságharcának 
oldalára, noha az erdélyi fejedelem éppen elégszer hívta.19 Ellenben az uralkodó 
iránt tanúsított hűségéért az Illésházy-perbe, az alperes során belerángatott Joó 
János személynöktől elkobzott körmendi uradalmat előbb zálogbirtokként, majd 
1606-tól királyi adományként megkapta.20 

Batthyány II. Ferenc mind a harcokban, mind a hazai mulatságokban, táncban, 
udvarlásban élen járt, míg végül viszonylag későn, 33 évesen megnősült: az 1594-
ben felségárulással megvádolt Lobkovicz Poppel György egykori cseh királyi ud-
varmester testvérének, a magyarországi birtokaira menekült Lászlónak legkisebb 
lányát, Évát vette nőül 1607-ben.21 A házasságukból született első kisfiú, Boldizsár 
tizennégy éves korában meghalt, ám az 1610. február 14-én született Ádám – egyet-
len életben maradt fiúként – nemcsak megérte a felnőttkort, hanem sikeresen bőví-
tette is a családot; az idősebbik fia, Kristóf viszi tovább azt az ágat, amelyből majd a 
hercegi származik, míg a fiatalabb Páltól eredeztetik a grófi ágat. 

                                                           
14 FALLENBÜCHL, Magyarország, i. m., 119. Itt Kristóf halálának éve: 1571. Koltai kötetében 
Kristóf halála 1570-ben következett be. (KOLTAI Á., Batthyány Ádám, 2012. i. m., 48. ) 
15 Erről lásd részletesen: BOBORY Dóra, Batthyány Boldizsár és humanista köre. Erudíció, 
természettudomány és mecenatúra egy 16. századi magyar főúr életében, Századok (2005) 139, 
923–944; BOBORY, Dóra, The Sword and Crucible. Count Boldizsár Batthyány and Natural 
Philosophy in Sixteenth-Century Hungary, Newcastle upon Tyne, 2009. 
16 PÁLFFY, a Batthyány család, i. m., 327. 
Zrínyi György a szigetvári hős, Zrínyi Miklós fia volt.  
17 KOLTAI, Batthyány Ádám, 2012., i. m., 50–51., 60–61.  
18 Istvánffy levele Clusiusnak, Pozsony, 1592. október 31. Idézi: KOLTAI, Batthyány Ádám, 
2012, i. m., 63.  
19 Erre lásd részletesen: DOMINKOVITS Péter, „Egy nemzetek lévén…”, A Nyugat-Dunántúl 
Bocskai István 1605. évi hadjárata idején, Bp., 2006. 
20 Vö. TÓTH István György, Körmend története a kora újkorban (1526-1809) = Körmend törté-
nete, szerk., SZABÓ László, Körmend, 1994, 115–116., Lásd még KOLTAI, Batthyány Ádám, 
2012, i. m., 69.   
21 Erről lásd részletesen TAKÁTS Sándor, Zrínyi Miklós nevelőanyja, Bp., 1917. 
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Batthyány II. Ferenc legalább annyira kerülte a bécsi, illetőleg prágai udvart, 
mint annak idején édesapja, Boldizsár tette. 1605-ben ugyan ellenállt Bocskai hívá-
sának, ám Bethlen Gábor fejedelem (1613–1629) idején füle már meghallotta a 
hívó szót. A korabeli szóbeszéd szerint az átállásra felesége beszélte rá. 1620 októ-
berében a fejedelem és Ferenc személyesen találkoztak Rohoncon,22 ahol megbe-
szélték a közös terveket. Batthyány II. Ferenc a Bethlen által elkobzott nyugat-
dunántúli egyházi birtokok jó részét megkapta a fejedelemtől – részben zálogössze-
gért cserében –, viszont ezért dunántúli kerületi főkapitányi tisztséget vállalt. A 
dunántúli harcok idején várai egy részét megszállták a császáriak, de azokat sikerült 
fölszabadítania.23 

Batthyány II. Ferenc a nikolsburgi békekötés után, 1622 márciusában bocsána-
tot kért és nyert az uralkodótól, sőt az 1622. évi soproni nádorválasztó országgyű-
lésen az uralkodó által kiállított négy nádorjelölt között szerepelt is személye.24 

Amikor a dunántúli nagyúr 1625 szeptemberében meghalt, a várandósan ma-
radt özvegy ugyan még egy kisfiút szült, de ő sem maradván életben, a család egyet-
len reménysége az akkor tizenöt és fél éves Ádám maradt. Lobkovicz Poppel Éva 
nem ment újra férjhez, hogy ő maradhasson a félárvák és a hatalmas birtokok fölött 
a gyám, ill. a legfőbb gondnok, és hogy életben maradt gyermekeinek a lehető leg-
jobb nevelést biztosíthassa. A fiatal Ádám így otthon maradt, pontosabban édesany-
ja a rohonci kastélyban rendezett be fiának saját udvartartást, és Zvonarics Györ-
gyöt, a Wittenbergben tanult fiatalembert rendelte mellé praeceptornak.25   

Batthyány I. Ádám igen rövidre sikeredett otthoni tanulás után, 1627-ben édes-
anyja oldalán már megjelent Bécsben, hogy tisztelegjen az uralkodó előtt és elsajá-
títsa az udvari élet csínját-bínját, vagyis az uralkodónak való „udvarlást”,26 majd 
hamarosan Nádasdy Pál udvarába került az akkoriban szokásos udvari szolgálatra.  

Az ifjú Ádám 1630 júniusában kamarási kinevezést kapott, amely a császár sze-
mélyes szolgálatát jelentette az uralkodó belső szobáiban.27 Ekkorra már katolizált, 
de a császár és király vallásos buzgalma bizonyára további éles nyomot hagyott 
benne.  

Édesanyja súlyos ellenkezését kiváltván, házasságát is bécsi tartózkodásának 
köszönhette; ugyanis ott ismerkedett meg Formentini Aurórával, Friaul egyik régi 
nemesi családjának sarjával, akinek az édesanyja is a császárné szolgálatában állt. A 
kortársi feljegyzések szerint a magyar főurat pusztán Auróra itáliai szépsége nyű-
gözte le, hiszen valójában igen szerény volt hozománya.28 Tehát úgy nézett ki, hogy 
a magyar grófot Bécs testileg-lelkileg rabul ejtette, s életét ott fogja leélni. Ám ami-

                                                           
22 KOLTAI, Batthyány Ádám, 2012, i. m., 72. 
23 Lásd erről részletesen KOLTAI, Batthyány Ádám, 2012., i. m., 73–76. 
24 Uo., 76. 
25 Uo., 83–84.  
26 Az udvarlásról és az udvari társadalomról lásd részletesen ELIAS, Norbert, Az udvari társa-
dalom, A királyság és az udvari arisztokrácia szociológiai jellenzőinek vizsgálata, Napvilág, Bp., 
2005. 
27 KOLTAI, Egy magyar főrend, i. m., 59.  
28 KOLTAI, Egy magyar főrend, i. m., 63–64. 
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kor 1633-ban II. Ferdinánd kinevezte dunántúli kerületi főkapitánnyá és egyben a 
Kanizsával szembeni végvidéki főkapitánnyá, feleségestül hazaköltözött. 

1633-ban mind birtokai újjászervezéséhez és a korszerű gazdálkodás bevezeté-
séhez, adminisztrációjához, mind a végvidék irányításához óriási energiával fogott; 
ugyan nem szakadtak meg udvari kapcsolatai, de ettől kezdve szinte állandóan úton 
volt – hol birtokközpontjait, hol Bécset vagy Pozsonyt látogatta meg politikai célzat-
tal, hol a végvidék várait és katonáit mustrálta meg, hol a törökök ellen indított por-
tyát, s egy-egy jól sikerült kicsapás után együtt mulatozott, ivott, zenéltetett, olykor 
táncra is perdült barátaival és vitézeivel, s örült a zsákmánynak. Birtokai egy részé-
re katona-parasztokat telepített le, s hajdú-szabadságot adományozott nekik, ez 
által is biztosítva a Dunántúl és birtokai védelmét. Uradalmaira és lakóira olyannyi-
ra odafigyelt, hogy szinte személyesen ismerte jobbágyait, még inkább famíliárisait, 
vitézeit, akikkel oly sokszor és élvezettel kapott lóra az oszmánok ellen, hogy meg-
mutassa: „a magyar vitéz is kenyeret eszik.”  

Batthyány I. Ádámnak ezer és ezer dolga között arra is jutott ideje, hogy katoli-
kus papokat hívjon udvarába (s ezzel elűzte a protestáns lelkészeket), szerzeteseket 
telepített le, egyúttal mecénáskodott. Udvari építkezésbe fogott, levéltárát rendezte, 
illetve rendeztette, s mindenről pontos feljegyzéseket készített. Energikus személyi-
ségét, kapcsolatrendszerét, sokoldalúságát, több szinten megmutatkozó kiváló 
szervezőképességét és életvidámságát, vitézi ethoszát mutatja be e kötet. 
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ZIMÁNYI VERA 

A Magyar Országos Levéltárba került 
körmendi Batthyány Hercegi 

Levéltár sorsa1 

A Batthyány család hercegi ágának levéltárában a középkorból nyugat-
dunántúli és szlavóniai területekre, a XVI. századtól pedig a Dunántúl nyugati és 
középső részére vonatkozóan található rendkívül bőséges forrásanyag. Köztörténe-
ti szempontból is igen értékes iratanyag keletkezett a család tagjainak a XVII. szá-
zadban a törökellenes harcokkal kapcsolatban betöltött kiemelkedő szerepe révén. 
A birtokigazgatás magas színvonalát tükrözik a különböző uradalmak iratai. A XVIII. 
században országos tisztségeket betöltő családtagok, nádor (Batthyány Lajos nádor, 
1751–1765), bán (Batthyány II. Ádám horvát bán 1693–1703, országbíró 1700–
1703; Batthyány Károly horvát bán, 1742–1756), hercegprímás (Batthyány József, 
1776–1799) révén került politikai, katonai és művelődéstörténeti szempontból 
fontos iratanyag a levéltárba. A XVIII. századi birtokigazgatási iratanyagból a kör-
mendi elég gazdag, a legtöbb egyéb uradalomban keletkezett iratanyagnak azonban 
csak egy kis része maradt fenn. A XIX. századra, különösen annak második felére 
vonatkozólag az iratok sem köztörténeti, sem birtoktörténeti szempontból nem 
tartalmaznak kiemelkedő értékű forrásokat.2 A XVI–XIX. – töredékesen a XX. – szá-
zadra vonatkozólag az összes magyarországi levéltárak között páratlan értékű 
misszilis-anyag maradt fenn benne.  

A család iratait a XVI. század második felétől Németújvárott, Rohoncon és 
Szalónakon őrizték. A XVII. század közepén a nagy mennyiségű levelezés és szám-
adásanyag között maga Batthyány I. Ádám teremtett rendet: kis csomagokba kötöz-
te az általa csoportosított iratokat, és regesztákkal látta el őket. Ugyanakkor utasítá-
sokat adott tisztviselőinek pontos, részletes összeírások készítésére, jelentések 
írására. Utódai alatt az ügyintézés színvonalában azonban bizonyos visszaesés ta-
pasztalható. 

A XVIII. század első évtizedeitől Körmend vált a magyarországi uradalmak köz-
pontjává. Ide szállították át 1769-ben a rohonci levéltár egy részét – erről dátumsze-
rűen tudunk –, és feltehetően szintén még a XVIII. században a németújvári és 

                                                           
1 Jelen cikk ZIMÁNYI Vera, A Magyar Országos Levéltárba került körmendi Batthyány Hercegi 
Levéltár kisebb módosításokkal megjelent változata. (= A Batthyányak évszázadai. Tudomá-
nyos Konferencia Körmenden, szerk., NAGY Zoltán, Körmend – Szombathely, 2006, 275–280.) 
2 Batthyány Lajos 1848-as miniszterelnök a család grófi ágához tartozott. Iratai nincsenek e 
levéltárban. 
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szalónaki iratok jelentős részét is. De bizonyos mennyiségű irat mégis keletkezési 
helyén maradt, így a jelenlegi burgenlandi levéltárakban is találunk ugyanolyan 
jellegű forrásokat, mint amilyenek a körmendi hercegi levéltárba kerültek. Korábbi 
kisebb, ad hoc alkalmakra készített iratjegyzékek létrejötte után a XVIII. század 
második felében végeztek nagyobb rendezési és jegyzékelési munkákat a levéltár-
ban. 1751-ben rendezte és lajstromozta Csepreghy Mihály levéltáros a család kettéá-
gazása előtt a családot közvetlenül érintő iratokat, és hozta létre belőlük az „Acta 
Antiqua” sorozatot. A továbbiakban külön rendezték és lajstromozták a „Majoratus” 
sorozatba beosztott dokumentumokat, az 1746-ban alapított majorátusi javakra 
vonatkozó iratok kerültek ide. A „Senioratus” sorozatba a család idősebb, tehát her-
cegi ágának a majorátusi hitbizományhoz nem tartozó, egyéb javaira vonatkozó 
írásos emlékeket osztották be. A „Miscellanea” és az „Acta Memorabilia” sorozatok – 
vegyes, valamint köztörténeti szempontból jelentősnek ítélt dokumentumok két 
sorozata – is ezekben az évtizedekben keletkeztek. 

A XIX–XX. századi ügyviteli iratokhoz már egyidejűleg készítették a segédleteket 
– iktató- és mutatókönyveket –, ezek legnagyobb része azonban az iratanyagával 
együtt elpusztult. E páratlan kulturális értéket képviselő levéltárat a XX. században 
két nagy háborús pusztítás érte, amelyek során tulajdonképpen meg is semmisül-
hetett volna. Az első akkor következett be, amikor a második világháború végén 
orosz hadikórházat, majd katonai helyőrséget rendeztek be a körmendi kastélyban. 
Szemtanúk apokaliptikus állapotokról számoltak be. A katonai rendeltetést akadá-
lyozó, fölösleges lomnak tekintett iratokat ledobálták a kastély délkeleti oldala mel-
lett álló lóistálló udvarára, amelyet kb. húsz cm vastagságban borított el a véres 
kötésekkel, emberi ürülékkel, korommal keveredett papír; középkori oklevelek, 
masszív, XVII–XVIII. századi papírosra írt újkori feljegyzések és cigarettasodrásra 
alkalmas vékonyabb, XX. századi gépírópapír keveredett egymással. A levéltár má-
sik részét a szerszámoskamrába szórták ki. Orosz katonák jártak rá erre a „nyers-
anyagra”, innen vették a várudvaron felállított húsz konyhai katlanhoz a begyújtani 
valót, a lóistálló udvarán lévő fedett kutat a katonák árnyékszéknek használták, s e 
célra is nagy mennyiségű iratot használtak fel. De még „játékos kedvtelésre” is futot-
ta: „Láttam, hogy az orosz katonák közül többen azzal szórakoztak, hogy a régi per-
gamenre avagy kutyabőrre írt okleveleket el tudják-e tépni és két-két katona két felől 
húzta, tépte a pergament mindaddig, míg azt el nem tépték.” Még más célokra is jól 
jött a levéltár anyaga: „Egy orosz katona ottlétemkor több darab tenyérnyi nagyságú 
viaszpecsétet vágott le néhány királyi oklevélről, melyekért pénzt kínáltam és igyekez-
tem tőle elvenni. Nem adta el, s az egyik nagy viaszpecsétet a csizmájához dörzsölte, 
mutatva, hogy az neki a csizma fényesítéséhez kell. Más oroszok a kamrában felhal-
mozott nagy mennyiségű iraton végezték el természeti szükségletüket. Láttam, hogy a 
várkastély belső udvarán nagy szeméthalmomban IV. Béla, Róbert Károly, Nagy Lajos, 
Zsigmond és Mátyás király idejéből való királyi oklevelek vannak függő pecsétekkel 
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ellátva, melyekre az orosz katonaság nagy mennyiségű burgonyahéjat, hamut, szal-
mát, gipszet, kormot és egyéb szemetet szórt.”3  

A helybeli értelmiség, különösen Kőszegi János igazgató tanító, akit 1945. au-
gusztus 7-én a körmendi Batthyány-Strattmann hercegi levéltár gondnokává ne-
veztek ki, tudatában volt annak, hogy milyen értékek pusztulnak itt el. Ő mintegy 
húsz tanítványa segítségével nap-nap után nagy kosarakkal hordatta és mentette a 
levéltár anyagát és ideiglenesen a helyi plébánián helyezte el. De nagy erőfeszítése-
ket tett dr. Kevey István ny. főszolgabíró is, hátizsákkal kezdte menekíteni az irato-
kat. Egy ízben elzavarták az orosz katonák, de másnap újra visszatért, sőt, a várban 
közmunkát végző magyar civileket is megkérte, hogy segítsenek neki az iratok 
mentésében. Így sikerült egy héten keresztül összesen mintegy negyven nagy ko-
sárra való iratot összeszedni, ezeket tíz szekérrel a lakása közelében bérelt szobába 
vitette, majd átadta a levéltári iratok nagyobb részét megmentő Kőszegi János igaz-
gató-tanítónak.4 

A levéltár épületéből kiszórt iratanyag egy további részét, két teherautónyi ra-
kományt az orosz katonák kihordták a mezőre és a szomszéd Nádasd község hatá-
rába. Ismét csak lelkes tanárok és diákok szedegették össze és mentették ezeket a 
kidobott dokumentumokat, amelyeket az orosz katonák előzőleg felgyújtottak. „A 
kb. egy fél szekérre való anyag, ami időközben megázott, nem tudott lángra kapni, 
hanem lassan izzott egy része, illetve füstölgött. Ebből a halomból szedtük ki Kőszegi 
útmutatása szerint a még értékes, használható leveleket, feljegyzéseket, papírteker-
cseket és raktuk viszonylag egységes rakatokba, ahonnan Kőszegi János egy helyi 
fuvarossal szállíttatta el.”5 

A helybeliek önfeláldozó és lelkes munkája tette lehetővé a központi kulturális 
szervek részére is, hogy eredményes munkát végezhessenek akkor, amikor ehhez 
már egyáltalán hozzájutottak. 1945. szeptember 1-jén dr. Kapossy János és dr. Füge-
di Erik teherautóval jelent meg Körmenden. Ekkor az orosz városparancsnok enge-
délyével, orosz tiszti kísérettel szemlét tarthattak a kastély belső helyiségeiben is. A 
helyszíni szemle nyomán egy 3 tonnás teherautónyi vegyes iratanyagot még aznap 
beszállítottak Szombathelyre, a Ferences zárdába. A rakomány közt volt a kastély 
emeleti sarokszobájában az alomszalma, kóc, bútortöredék és emberi fekália közül 
és a kályhalyukból összeszedett mintegy 2000 darab középkori oklevél is. Szep-
tember 29-én dr. Kapossy János és dr. Borsa Iván újabb teherautóval érkezett Kör-
mendre, ahol megelégedéssel tapasztalták, hogy az előző hetekben a levéltár egész 
anyagát átszállították a plébánia magtárába, az oratóriumba és a kertészeti épület-
be, s itt ez az anyag immár meglehetős biztonságban van. 1947. június 19–22-én és 
augusztus 13-án Keszthelyre szállították a Körmenden őrzött iratokat. A helybéliek 
szerettek volna Keszthelyen egy regionális kutatóbázist kialakítani, hiszen ekkor a 

                                                           
3 Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum, Körmend Adattára (Továbbiakban: BSLM-A) Ht. 
235–84. 1946. nov. 16-án készült jegyzőkönyv a dr. Kevey István által megmentett hercegi 
levéltári anyagok átadása és átvétele alkalmával. 
4 BSLM-A Ht. 235–84.  
5 BSLM-A Ht. 572–89. Farkas József visszaemlékezése „az 1945-ös megszállás kapcsán történt 
múzeumi anyagok megsemmisülésére-elszállítására”. 
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Festetics-levéltárat is itt őrizték. Felkérték a korábbi hercegi levéltárost, dr. Iványi 
Bélát, aki ekkor Vonyarcvashegyen lakott, hogy rendezze a teljesen szétzilált levél-
tárat. Ő ennek a kérésnek eleget is tett, és amennyire lehetett, időrendben rakta 
össze a nem jelzetelt és nem misszilis jellegű iratokat, a XVI–XVII. századi 
misszilisekről pedig jegyzéket készített.6 

A levéltárat 1953-54-ben vette át és szállította Budapestre az Országos Levéltár, 
az addig Szombathelyen őrzött részt is elvitte. E szállítás előtt azonban befogadásra 
alkalmas helyiséget kellett találni. A Szent István-bazilika pincéjében – helyesebben 
pincéiben – a Fővárosi Levéltár által kialakított raktárak és munkahelyiségek közül 
az Országos Levéltár is megkapott néhányat, és akkor értesítette a Keszthelyi Mú-
zeumot arról, hogy mind a Batthyány, mind pedig a Festetics-levéltárat elszállítják. 
Az előreláthatóan nagy levéltári munka elvégzésére vették fel a jelen sorok íróját a 
Magyar Országos Levéltárba, aki 1953-ban szerzett levéltárosi diplomát. A helyi 
kutatás szempontjait, köztük saját kutatási lehetőségeit védelmező Gaál Károly 
keszthelyi múzeumigazgató fellebbezett a döntés ellen, de hosszas huzavona után 
végül 1953-ban és 1954-ben az Országos Levéltár átvehette a Batthyány levéltárat. 

A továbbiakban csak meglehetősen személyes hangon tudok írni a levéltár sor-
sáról, hiszen az összefonódott fiatal szakemberként eltöltött 7-8 évi munkámmal és 
1956-tal. Én lettem a Batthyány levéltár referense, és fő munkám e nagy levéltár 
rendezése és leltározása volt. De részt vett a rendezés első fázisában dr. Bakács 
István, az Országos Levéltár Családi Levéltárak Osztályának akkori vezetője, vala-
mint mindvégig két raktárkezelőnő is. Iványi Béla nagy vonalakban felállította a 
teljesen szétdúlt levéltárat: rendezte a XVI–XVII. századi missziliseket, és egyetlen 
nagy időrendi sorozatban helyezte el a XVI–XVII. századi, jelzettel el nem látott ira-
tok zömét. Az Országos Levéltár rendezési elvei ettől eltértek: előbb helyreállítottuk 
a hercegi levéltár segédkönyvekkel és jelzeteléssel ellátott fő iratsorozatait – Acta 
Antiqua, Majoratus, Senioratus, Acta Memorabilia –, majd a jelzet nélküli, óriási 
mennyiségű iratot is igyekeztünk funkciója, provenienciája szerint rendezni, s ha 
semmi egyéb fogódzópont nem volt, úgy tematikusan vagy forrástípusok szerint 
csoportosítottuk azt. Így pl. külön-külön sorozatokba került a nagy mennyiségű, 
igen értékes urbárium, a leltárak, a tiszttartói utasítások, a földesúri alkalmazottak-
ra és „famíliára” vonatkozó iratok, a török vonatkozású iratok, és természetesen 
uradalmanként rendezve a nagy mennyiségű birtokigazgatási és számadásanyag. 
Egy sokoldalúan tagolt, jól kutatható levéltárat sikerült így kialakítani.  

Az 1950-es években az Országos Levéltárban már nagyarányú mikrofilmezési 
munkák folytak, a fotóosztályt folyamatosan el kellett látni filmezni való, rendezett 
iratokkal. 1956 őszén a Batthyány Levéltár filmezését is tervükbe állították. Én til-
takoztam, mondván, hogy még csak durván, nagy vonalakban sikerült végrehajtani 
a rendezést, s amíg a teljes anyagot nem rendeztük, addig további reponálandó 
darabok is előkerülhetnek, az egyes csoportokon belüli finomabb rendezést is el-
lenőrizni kellene, mert ha pl. egy datálás félreolvasása miatt rossz helyre került 

                                                           
6 BSLM-A Ht. 612–89. Visszaemlékezés a körmendi Batthyány-levéltár Keszthelyre kerülésé-
re. 1989. nov. 3-i beszélgetés Gaál Károllyal. 
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iratot fényképeznek le, úgy az véglegesen a tévesen megállapított helyen lesz meg-
örökítve, s úgy is marad sorszámmal vagy lapszámmal ellátva. De a fotóosztály ve-
zetője, Ila Bálint hajtatatlan volt: a gépek nem állhatnak, azokat ki kell használni. A 
Szent István bazilika pincéjében elvégzett nagyvonalú csoportosítás után így törté-
neti értékük szerint fontossági sorrendben jelzeteltük az általunk létrehozott cso-
portokat, amelyeket első lépésként a XVI–XVII. századi iratoknál alakítottunk ki. 
Ami nem volt beilleszthető sem a korábbi rendezések során jelzettel ellátott csopor-
tokba, sem az általunk kialakított mesterséges rendbe, abból a maradék iratanyag-
ból időrendi sorozatot képeztünk.7 1956 kora őszén azután egy teherautóval felszál-
lítottuk a bazilika pincéjéből az Országos Levéltárba a Batthyány anyag XVI–XVII. 
századi részét, mert ennek rendezése volt a legelőrehaladottabb állapotban. A csa-
ládi levéltárakat tartalmazó raktárban állítottuk fel az iratokat. Tematikusan végez-
tük a finomabb rendezést és a jelzetelést, majd ezt követően forrásértékük, fontos-
sági sorrendjük szerint adtuk át az egyes csoportokat filmezésre a fotóosztálynak. 
1956 októberének közepén egy nagy transzportot vettek át tőlünk: valamennyi 
urbáriumot, majd az instrukciókat, a leltárakat, a földesúri famíliára vonatkozó 
iratokat, a török vonatkozású iratokat, a levéltár legféltettebb kincseit. Az urbáriu-
mok egy részét lefilmezés után már vissza is kaptuk a fotósoktól, és újra elhelyeztük 
a raktárban.  

Ezekben az időkben azonban nemcsak mi dolgoztunk, hanem a történelem is; 
elérkezett 1956. október 23-a. Mi, fiatal levéltárosok mind kivonultunk a tüntetésre. 
Megrendülten éltük át, milyen az, amikor a történelmet nemcsak forrásokból, levél-
tári iratokból ismerhettük meg – bár ez is nagy élmény volt –, hanem a közvetlen 
életből. De elkövetkezett november 4-e is. Kapcsolatom megszakadt a levéltárral, 
hiszen messze laktam, Zuglóban. Helyi ellenálló csoportok fegyveres harcba kerül-
tek a szovjet megszálló csapatokkal, s a Várban is barikádot emeltek a Bécsi kapu-
nál, hogy az Ostrom utca felől jövő tankokat feltartóztassák. Egy szemtanú vissza-
emlékezéseit idézem: „november 6-án a szovjet parancsnokság magyar katonákon 
keresztül üzentet juttatott el a várbeli ellenálló csoportokhoz, hogy adják meg magu-
kat másnap reggel 7 óráig és a fegyverletétel után szabadon elvonulhatnak.” 

A Dísz tér 3. szám alatt volt a főhadiszállásuk. A telefonok még működtek, valaki 
arra kérte az ellenállókat, hogy vigyék távolabb egyik géppuskájukat a Hadtörténeti 
Intézet sarkától, mert ha célpontként kiválasztja őket az ellenfél, nagy nemzeti érté-
kek kerülnek veszélybe. Sajnos, ezt a szempontot nem vették figyelembe, amikor a 
Bécsi kapunál is barikádot emeltek. November 7-én reggel 7 órakor a szovjetek 
tüzet nyitottak, mert az ellenálló csoport nem adta meg mag át időre. Ezután szüle-
tett meg a „Tüzet szüntess!” parancs. Tank lőtte szét a barikádot, de az Országos 
Levéltár is belövést kapott és kigyulladt. Az ellenállók szétszéledtek. Vezetőjük visz-
szaemlékezése szerint: „ellenállásukkal csupán segíteni akartuk a kormány tárgyalá-
si lehetőségeit, igazolva, hogy fegyveres alakulat, alakulatok állnak mögötte.”8 Egy idő 

                                                           
7 Ez főleg a számadásmellékletekből, valamint széthullott, sehová sem kapcsolható feljegyzé-
sekből, memoriálékból és forrásértékét tekintve kevéssé értékes, vegyes anyagból állott. 
8 Budavár ismét elesett. Egy szerzetes ’56 őszén. = Magyar Nemzet 1989. nov. 10. 
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múlva előkerült egy tűzoltóautó, és oltani kezdte az égő levéltárat, de egy szovjet 
tank keresztülment a gumitömlőn és így megakadályozta azt. Ez még vagy kétszer 
megismétlődött, végül felhagytak az oltási kísérletekkel, a levéltár zavartalanul 
égett tovább. Persze ennek is megvan a maga sajátos története, oka: Csepelen az 
ellenállók kitalálták, hogy a tűoltó autók tartályába benzint töltenek, s azzal mennek 
az orosz tankok ellen. A terv egy időre be is vált: amelyik tank kapott a tűzoltófecs-
kendő tartalmából, annak vége volt…  

A belövés következtében lángot fogott levéltári raktárakban lévő, szoros csomó-
ba összefogott, kemény kartonlapok közé kötött papír mindazonáltal igen nehezen 
égett el. Ahol azonban a tűz fészke kialakult, ott olyan magas hőfok keletkezett, hogy 
a vasállványok is meggörbültek, összeroskadtak, s a rajtuk levő irattömeg kupacok-
ban földre hullt. A felszínen lévő iratcsomók mind porrá égtek, és az elégett papír 
vastag hamuréteget alkotott, amely alatt lassan izzó zsarátnok-réteg alakult ki. Ez a 
hamuréteg elzárta a levegőtől az alatta lévő iratcsomókat, és így meggátolta, hogy ez 
a papírtömeg is lángra kapjon. Napok alatt lassan-lassan hűlt az egész kupac hő-
foka. De ha a hamuréteg és a csöndben izzó zsarátnok alól csákánnyal előhúztak ép, 
vagy részben ép iratcsomókat, úgy azok a levegőn fellángoltak és égni kezdtek. Eb-
ben a fázisban kapcsolódtunk mi is be a mentési munkálatokba. Még nagyon bi-
zonytalan volt a helyzet, az utcákon tankok jártak, szórványos lövöldözés is hallat-
szott, hatalmas törmelékhalmok borították a Nagykörutat és a Rákóczi utat, közle-
kedés természetesen nem volt. Így kellett naponta megközelíteni a levéltárat. A 
látvány szívszorító volt. Az épület egyik szárnya „csak” robbanólövedéket kapott, ez 
szétszaggatta és repeszekkel spriccelte tele az iratcsomókat; sok munkával ugyan, 
de jól lehetett restaurálni az így sérült iratokat. A másik szárnyon elhelyezkedő több 
raktár azonban kigyulladt, állítólag foszforos nyomjelző lövedék érte, és ezért ka-
pott lángra. Itt a meggörbült, összeroskadt polcok tövében hamu- és zsarátnok-réteg 
alatt hevert a családi levéltárak egy része. Jól ismertük a raktár elrendezését: az 
egyik felén, ahol teljes volt a pusztulás, ott őriztetett a Rákóczi-Aspremont-Levéltár, 
a magyaróvári Habsburg uradalom levéltára, a Khuen-Héderváry-Draskovich-
Levéltár, valamennyi féltve őrzött kincsünk. A bejárathoz közelebb helyeztük el a 
Batthyány Levéltárnak azt a részét, amelyet az ősz elején a bazilikából szállítottunk 
fel. Pontosabban: a felszállított iratoknak csak egy része volt a raktárban, mert a leg-
fontosabbakat, a legértékesebbeket leadtuk a fotólaboratóriumba fényképezni. Csak 
most áldottam Ila Bálintot, hogy nem hagyott nekem időt a fényképezés előtti simí-
tásra. Ha erre időt kaptam volna, úgy a legértékesebb iratok is a raktárban pusztul-
tak volna el. A fotólaboratóriumban viszont sértetlenül megmaradtak! Ilyen törté-
nelmi tragédiára természetesen senki sem számíthatott előre, és végképp kiszámít-
hatatlan volt, hogy melyik helyiségben, ill. raktárban, munkaszobában tör ki a tűz, és 
melyekben maradnak meg sértetlenül az iratok... Habent sua fata libelli, et diploma-
ta! A könyvnek, de az okleveleknek is, megvan a maguk sorsa, története. A fényképe-
zésre leadott urbáriumok első csoportját már vissza is kaptuk és természetesen bevit-
tük a raktárba. Ezek el is égtek mind egy szálig, de már filmen meg voltak örökítve, így 
kutathatóak, a veszteség nem pótolhatatlan. A többi nagy forrásértékű irat, az egész 
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Batthyány Levéltárnak a misszilisek mellett a legértékesebb része, éppen munka 
alatt állt a fotóosztályon...  

A füsttől és a keserű kétségbeeséstől könnyezve fogtunk neki a mentésnek. 
Mérnökök megvizsgálták a terepet, és egyértelműen megtiltották, hogy bárki is 
behatoljon az izzó raktárakba, mivel – véleményük szerint – a födém is meg lehetett 
rongálódva. Ez bizonytalan volt, mert nem látszott a vastag, égett és hamuval borí-
tott rétegtől – ha valaki egy gödörbe lép, rázúdulhat az izzó papírtömeg. A főigazga-
tó is megismételte a tilalmat, de nem törődtünk vele. Más kultúrintézmények fiatal 
munkatársai is jöttek segíteni. Felismertem, hogy a raktár bejáratához közeli részen 
a zsarátnok alól még használható állapotban lévő Batthyány-iratokat lehet kibá-
nyászni, így ide irányítottam a segítő kezeket. Csákánnyal felszínre hoztunk egy-egy 
köteg iratot, és azonnal belemerítettük egy vödör vízbe, majd hátra adtuk. Így értékes 
számadásokat sikerült kimenteni, amelyeknek a széle ugyan meg volt – és a mai napig 
meg van – pörkölődve, egészen azonban mégis használhatók, olvashatók, restaurál-
hatók. A végleges leltárban szereplő „vegyes, rendezetlen, égett iratok, XVI–XVII. szá-
zad” így keletkezett, összesen 35 csomó, ill. doboz, abban a reménységben, hogy 
idővel majd restaurálni fogják azokat. A teljesen elégett iratok zömét az a nagy meny-
nyiségű, időrendbe sorolt vegyes irat adta, amely a legkevésbé értékes része volt a 
levéltár XVI–XVII. századi részének. Ez nem keserű vigasz, hanem tény.  

November és december, sőt január folyamán a vízbe mártással megmentett ira-
tokat szárítgattuk, az Állami Nyomdától kapott, elég jól szívó papírlapokat tettük az 
iratok közé, e lapokat cserélgettük, szárogattuk. A XVI–XVIII. századi merített papír 
hihetetlenül erős, sokat kibír, az egykori tinta úgyszintén. Izzó hőség és vízfürdő 
után szinte alig halványodott el az írás.  

Az elsődleges mentési munkák lezárulásával folytathattuk a levéltár rendezését, 
ill. a már rendezett anyag megbomlott rendszerezésének a helyreállítását. E mun-
kák során mintegy 53 000 darab XVIII–XX. századi misszilis került elő, ezeket több 
évi munkával – a XVI–XVII. századiakhoz hasonlóan – a levélírók abc-rendjében 
helyezte el és jegyzetelte, továbbá a XVI–XVII. századi misszilisek rendjét is ellen-
őrizte dr. Fekete Nagy Antal, akit 1957-től újra felvettek a levéltárba. Ezzel párhu-
zamosan folytattuk, illetve befejeztük a bazilika pincéjében őrzött, igen nagy meny-
nyiségű XVIII–XIX., kisebb hányadában XX. századi iratanyag rendezését és 
jegyzékelését is.  

Mindezen munkálatok befejezésével – részben azokkal párhuzamosan is – re-
pertóriumot készítettem a levéltárról. Világossá vált, hogy itt a Batthyány II. Kristóf 
és Pál között 1662-ben lezajlott osztozkodáskor két ágra szakadt család idősebb, a 
majdani hercegi ágának az iratai találhatók, a Páltól származó, és továbbiakban még 
számos mellékágra bomló grófi ág levéltárai másutt, nem Körmenden őriztettek. 
Számbavétel után a kétszeres pusztulás ellenére is imponáló adatokat tudtunk re-
gisztrálni. A Batthyány család hercegi ágának levéltárában a következő anyag talál-
ható: 5137 darab Mohács előtti oklevél, amelyeket a MOL Középkori Gyűjteményé-
ben összefüggő tömbként helyeztünk el, 276 doboznyi misszilis, benne 123 doboz a 
XVI–XVII., és 153 doboz a XVIII–XIX., részben a XX. századból való, összesen több 
mint 108 000 darab, együtt 45,85 folyóméter. 
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Maga a felállított iratanyag 993 csomót, 131 kötetet és/vagy 11 dobozt tesz ki, 
összesen 210,7 fm terjedelemben, és mint ilyen, az ország legnagyobb, és minden-
képpen legértékesebb családi levéltárainak az egyike. E mennyiségből elkülöníthető 
138 csomó – 22,5 fm –, ami nem a Batthyányakra vonatkozik, hanem a rokon és 
kihalt Illésházy család levéltára.9 

A RENDEZÉS UTÁN A BATTHYÁNY LEVÉLTÁRBA BEKERÜLT 

LEVÉLTÁRI ANYAG 

Az 1962-ben elkészült repertórium alapján immár elég pontos képünk van ar-
ról, hogy mi mindent tartalmaz a Batthyány-család hercegi ágának a MOL-ban őr-
zött levéltára. De arról nincs, nem is lehet jegyzékünk, hogy mi minden pusztult el az 
1956-os levéltári tűzvész alkalmával, hiszen 1956-ban még javában folyt a rendezés, 
és nem készült leltár az iratokról. Így csak az emlékezetemre kell hagyatkoznom. 
1956 őszén még a Bazilika pincéjében maradtak a misszilisek, a durván elkülönített 
XVIII-XX. századi iratok és a XVIII. században rendezett és jelzetelt ún. törzslevéltár, 
amelynek a jelzet-rendjét helyreállítottuk. Tehát ezeket az iratokat nem érhette 
újabb kár az 1945-ös veszteségeken túlmenően. Viszont úgy tűnik, hogy a moder-
nebb korokból származó uradalmi számadásanyag igen nagy pusztulást szenvedett, 
mert ezekből sokkal több kellett, hogy legyen eredetileg. 

A hercegi levéltár legfontosabb, páratlanul gazdag részét a XVI–XVII. századi ira-
tok képezik. Ezeket már Iványi Béla is elkülönítette és egyetlen nagy időrendbe 
sorolta. Egyes együtt maradt iratnyalábokban egymás után szerepelt egy urbárium, 
majd egy bortizedjegyzék, egy perirat melléklete, egy tiszttartói feljegyzés, egy tö-
rök fenyegetőlevél, Batthyány I. Ádám egy levélfogalmazványa, török rabok jegyzé-
kei. Mindez szoros időrendben, napi dátum híján évrendben, az adott év végén. Ezt 
így áttekinthetetlennek és gyakorlatilag kutathatatlannak találtam, ezért helyette a 
repertóriumban szereplő mesterséges rendet alakítottam ki. A fotólaboratóriumba 
az 1956 őszén a Magyar Országos Levéltárba felszállított XVI–XVII. századi iratcso-
portok közül a belátásom szerinti érték-sorrendben küldtem le filmezésre az egyes 
iratcsoportokat. Így kerültek a raktárból a fotólaboratóriumba és ott megmaradtak 
az országosan a leggazdagabb információkat tartalmazó török vonatkozású iratok, 
az udvartartásra és a főúri famíliára vonatkozó iratok, az igazgatási és földesúri 
magánhadsereghez tartozó személyek összeírásai, ellátásukra vonatkozó feljegyzé-
sek: különféle uradalmi jelentések, a Batthyány I. Ádám által bevezetett igen magas 
színvonalú igazgatás során keletkezett iratok, összeírások, leltárak. Viszont nem 
menekült meg az a tömeges összeírás-sorozat, amelyet a jobbágyok gabona- és borti-
zed-beszolgáltatásairól vezettek, és amelynek alapján megállapítható lett volna a 
jobbágyok termelése, évtizedeken keresztül. E sorozat lefilmezésére 1956. november 
4. előtt még nem került sor, így megörökítés nélkül égtek el a raktárban, illetve egy 

                                                           
9 A herceg Batthyány család levéltára, Repertórium, Összeállította, ZIMÁNYI Vera, Budapest, 
1962. 
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részük megtalálható a 35 fascikulusnyi megpörkölődött, rongálódott iratanyagban, 
és egy majdani restaurálás után talán kutatható lesz. Nagy mennyiségű uradalmi 
számadásanyag is filmfelvétel nélkül pusztult el a XVI–XVII. századi iratok közül. 
Ugyanígy égett el az úriszék anyagának jó része és sok vegyes gazdasági feljegyzés, 
nyugta, valamint széthullott peres iratok sok melléklete, ami a legkevésbé használható 
kutatási anyagnak tekinthető. Ezek egy része is megtalálható a megrongálódott ira-
tok között. 

Viszont megmenekült az az egyedülálló iratsorozat, amelyet Batthyány I. Ádám 
készíttetett egy tiszttartójával: a hozzá folyamatosan benyújtott, összességében sok 
ezer kérvényről lényeges adatokat tartalmazó kivonatokat íratott össze hetenként, 
és minden egyes kérvény-kivonatra személyesen írta rá döntését. Ez a 
„supplicationum merita” sorozat: a dátumokból megállapíthatóan az összes kérvény-
nek csak kb. a negyed része maradt meg. A többinek 1945-ben kellett elpusztulnia –, 
de még így is több mint 4000 kérvénykivonat maradt fenn, egyedülálló forráscso-
portot képezve ebből a korból. Mivel a missziliseket nem szállítottuk fel a tűzvész 
előtt a Bazilika pincéjéből, ezeket nem érte újabb károsodás. Így a már Iványi Béla 
által megállapított hiányok, elveszések 1945-ben keletkeztek. Egy fontos informá-
ció: a levéltár XVIII. században rendezett és jelzetekkel ellátott un. Törzsanyagán 
belül a „Miscellanea” sorozat tartalmazza a legtöbb és legrégibb középkori oklevelet, 
ezeket különben a levéltár átemelte a Középkori Gyűjteménybe, a Diplomatikai 
Levéltárba, de éppen a legrégebbi, XIII–XIV. századi oklevelek hiányoztak! 1965-ben 
Eisenstadtban (Kismartonban) kutattam és megismerkedtem ifj. Batthyány-
Strattmann László herceggel, az akkori családfővel. Ő elmondta, hogy a háború végén 
az Ausztriába történő menekülésükkor kiemelték a levéltárból a legrégibb oklevele-
ket, és azokat most is őrzik a trautmannsdorfi családi rezidencia egyik páncélszek-
rényében. Egyben felajánlotta, hogy ha az Országos Levéltár egy fényképésszel 
együtt kiküld engem Trautmannsdorfba, ott lefényképezhetjük ezeket az oklevele-
ket. Én erről a nagylelkű ajánlatról hazatérve jelentést írtam a Magyar Országos 
Levéltárnak – ekkor már nem ott dolgoztam, hanem a Történettudományi Intézet-
ben, – de erre a kiküldetésre, gyarló, egyéni okokból, már nem került sor. 

Ezek az értékes, igen korai oklevelek azóta sem hozzáférhetőek, de legalább azt 
tudjuk, hogy nem vesztek el, hanem megvannak. A levéltár 1953. óta csak igen kis 
tételekkel gyarapodott, olyan iratokkal, amelyek a háborús viszontagságok között 
magánszemélyekhez kerültek, és amelyeket évtizedek múlva szolgáltattak be. A 
levéltári gyarapodási napló szerint csupán 0,01–0,02 fm, azaz egy-két centiméter-
nyi, egy-egy palliumnyi, vagy még kevesebb iratról volt szó átadások alkalmával; 
mindez elenyésző a levéltár állagához képest. 

A Batthyány család hercegi ágának az Országos Levéltárban őrzött levéltárát az 
utóbbi jó két évtized folyamán igen erősen kutatják. Az immár huszonöt éve éven-
ként megtartott osztrák-magyar konferenciák – „Schlaininger Gespräche” – kereté-
ben is kikerülhetetlen ennek az iratanyagnak a kutatása, hiszen a Batthyány-
uradalmak nagy része a mai Burgenland területén fekszik. E konferenciáktól függet-
lenül a török kort kutató fiatalabb, de már érett történésznemzedék tagjai munká-
juk során nagyban felhasználják e levéltár gazdag forrásanyagát. Újabban pedig a 
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Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának posztgraduális 
diákjai részére indított Doktoriskolánk keretében mintegy 8–10 hallgató készül 
PhD dolgozatot írni, jelentős mértékben támaszkodva e gazdag levéltárra. Tanul-
mányaink összefoglaló témaköre: „Mindennapi élet a török árnyékában”. Posztgra-
duális hallgatóink egy-egy végvári kapitánynak a dunántúli főparancsnok 
Batthyányakhoz írott, néha 300–400 levélre, valamint egyéb kiegészítő iratokra 
támaszkodva igyekeznek feltárni a végvárak életét, harcait, a küzdelmes „békeidők” 
ugyancsak harcos mindennapjait, csatározásait, a környező török erősségek pa-
rancsnokaival folytatott levelezését, a török rabok számát, sarcát, kiváltásuk felté-
teleit. A kutatócsoport tagjai közös forráskiadványt is készítenek: a törököktől 
származó mintegy ezer darab magyar nyelven írt misszilis-anyagból. De nemcsak a 
végváriak, hanem a „török árnyékában” élt lakosság életét, mindennapjait is vizsgál-
juk. A bőséges összeírásokon, jelentéseken kívül hallgatóink egy másik, kisebb cso-
portja a földesúrhoz intézett kérvénykivonatok sorozatából az 1640-es évek mint-
egy 2000 kérvénykivonatának a közzétételére készül, majd az 1650-es évekből 
valókra fog sor kerülni. 

A Batthyány család egyes kiemelkedő tagjai hajdan nagy szolgálatot tettek a ha-
zának: levéltáruk megsérült, de még mindig rendkívül értékes részei pótolhatatlan 
értéket jelentenek a kutatás számára. 
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MÓRICZ PÉTER 

Batthyány I. Ádám 
körmendi emlékezete 

BATTHYÁNY I. ÁDÁM ÉS KÖRMEND 

Körmend mezőváros gróf Batthyány I. Ádám (1610-1659) apja, Batthyány II. 
Ferenc (1573-1625) családfősége idején került a főúri família birtokába. 1600-ban 
a törökök elfoglalták Kanizsát, így Körmend végvárrá vált. A birtokszerző Batthyány 
II. Ferenc felismerte, hogy a Körmendtől nyugatra elhelyezkedő birtokainak – 
Németújvár, Rohonc, Szalónak – biztonsága függ attól, hogy a törököket meg tud-
ják-e állítani Körmendnél.1 Ezért a várkastélyt és a várost a Bocskai- és a Bethlen-
szabadságharc után is megerősíttette, majd ezen építési munkákat II. Ferenc özve-
gye, Poppel Éva is folytatta 1640-ben bekövetkezett haláláig.2 Ennek ellenére a 
körmendi uradalmat már 1629-ben birtokába vette gyermekük, Batthyány I. Ádám, 
aki kíséretével a következő három évtizedben több-kevesebb rendszerességgel 
kereste fel körmendi várkastélyát. Itt rendezte a dunántúli főkapitány az igali por-
tya után, 1641. február 21-én azt a kótyavetyét, amelynek során összesen 397 török 
– valójában inkább török szolgálatban álló rác rabot osztottak el. 

Batthyány I. Ádám 1650-ben hajdúprivilégiumot adományozott Körmendnek.3 
„Látván az pogány török ellenségnek ellenünk való keménségét és dühösségét” – in-
dokolta meg az adományt a gróf – a polgárokat a városból kiküldte, s a település 
lakói ezentúl katonákból és hajdúkból álltak, akiktől katonai szolgálatukon kívül 
semmiféle adófizetést, robotot, dézsmát vagy vámot nem kívánt. A főkapitány célja 
az volt, hogy minden körmendi jobbágytelken hadra fogható katona éljen, ezért 
elrendelte, hogy a városban senkinek sem lehet több telke. Mindenki szabadon 
elmehetett Körmendről, ha távozási szándékát a földesúrnak bejelentette, ingatla-
nát pedig eladhatta, de csak vitézi renden levőknek.4 A hajdúváros jogállása a török 
kiűzéséig változatlan maradt. 

                                                           
1 KONDICSNÉ DR. KOVÁCS Éva, Körmend 760 éve, Körmend, 2004 (Testis temporis 6), 5. 
2 KOPPÁNY Tibor, Batthyány II. Ferenc és Poppel Éva építkezései – 1590–1640 = A Batthyányak 
évszázadai – Tudományos konferencia Körmenden (2005), szerk. DR. NAGY Zoltán, Körmend – 
Szombathely, 2006, 104–105. 
3 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MOL), P 1313,  Batthyány család levéltára,. 
Maj. Lad. 1. No. 40. és Acta Ant. Lad. 6. No. 72. 
4 TÓTH István György, Körmend a kora újkorban (1526–1809), szerk. SZABÓ László, Körmend, 
1994, 102. 
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Batthyány I. Ádám hajdúprivilégiuma Körmendnek, Rohonc, 1650. május 13. 
(Vas Megyei Levéltár, Szombathely, V.K. 36/A Körmend mezőváros iratai, Kiváltságlevelek No. 14.) 

A körmendi várkastély XVII. századi legnagyobb szabású átépítése Batthyány I. 
Ádám utasítására Carlo della Torre építőmester irányításával, valószínűleg Filiberto 
Lucchese hadmérnök tervei alapján 1653–1657 között zajlott. Ennek során a kö-
zépkori várkastély képe alaposan megváltozott: az épület mind a négy oldalán eme-
letes szárnyak álltak, saroktornyai pedig ezek fölé magasodtak. A várkastély tömör 
és súlyos középkori jellege ezután is megmaradt, belseje azonban lakályosabb lett, 
kibővült helyiségeivel több kényelmet nyújthatott az idelátogató földesúr és család-
ja vagy vendégei, de akár az állandóan ott lakó uradalmi tisztek számára is.5 

Batthyány I. Ádám 1659-ben bekövetkezett halála után a körmendi uradalmat 
idősebb fia, Batthyány II. Kristóf örökölte. Tőle származott a családnak az a fő ága, 
mely Körmendet a következő közel három évszázadon át birtokolta. Leszármazot-
taik a XVIII. század közepén hercegi rangot kaptak, s Körmendet a hitbizomány 
részévé tették, így a város és a Batthyányak hercegi ága a II. világháború végéig 
összefonódott. Vitathatatlan tehát, hogy Batthyány I. Ádám a XVII. század derekán 
rendkívül fontos szerepet játszott Körmend életében, s tevékenysége meghatározta 
a mezőváros későbbi történetét is, s így nem alaptalanul vált a helyi Batthyány-
kultusz kiemelt személyiségévé. Azon Batthyány-kultuszévá, amelynek ápolását a 

                                                           
5 KOPPÁNY Tibor, Körmend városának építéstörténete, Körmend, 1986 (Körmendi Füzetek), 41. 
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Batthyány I. Ádám egykori várában működő Dr. Batthyány-Strattmann László Mú-
zeum vállalta fel, elsősorban 2004-et követően.6 

A következőkben szeretnénk bemutatni gróf Batthyány I. Ádám körmendi em-
lékezetét, vagyis felvázolni a helyi múzeumban őrzött hozzá fűződő dokumentum-
anyag összetételét, valamint számba venni azon magyarországi és ausztriai mű-
tárgyanyagot, melyet a dunántúli főkapitánnyal kapcsolatban különböző körmendi 
történeti kiállításokon a látogatók elé tártak. 

A KÖRMENDI HERCEGI BATTHYÁNY LEVÉLTÁR HELYBEN 

MEGMARADT ÉS VISSZAKERÜLT ANYAGA 

A család iratait a XVI. század második felétől kezdve Németújváron, Rohoncon 
és Szalónakon őrizték. A Rákóczi-szabadságharcot követően azonban Körmend vált 
a magyarországi Batthyány uradalmak központjává, s a XVIII. század folyamán a 
település kastélyában kialakított levéltárba szállították át a főúri família iratait.7 A 
század második felében itt rendezték őket Csepreghy Mihály, majd Paulik János 
levéltárosok. A körmendi kastély melléképületében őrzött rendszerezett anyagban 
a legkiválóbb magyar történettudósok folytattak kutatásokat, többek között 
Hevenesi Gábor, Kaprinai István, Bél Mátyás, Kovachich Márton György, Wenzel 
Gusztáv, Thaly Kálmán, Nagy Iván, Fraknói Vilmos, Csánki Dezső, Marczali Henrik, 
Thallóczy Lajos, Áldásy Antal és Takáts Sándor. Új korszakot jelentett a Batthyány 
levéltár történetében Iványi Béla munkássága, aki 1938-tól működött Körmenden 
levéltárosként. Első volt ezen a poszton, aki komoly történészi tudással is rendelke-
zett. Körmendi tevékenységében az volt az újszerű, hogy ő nemcsak az iratok meg-
őrzését, hanem publikálásukat is fontosnak tartotta. E célból bocsátott útjára 1942-
től Körmendi Füzetek címen egy évente két füzetből álló forrásközlő sorozatot. 8 

1945 márciusának végén a 3. Ukrán Front elérte Körmendet, s a megszálló orosz 
erők a kastélyt először hadikórház céljára vették igénybe, majd később laktanyává 
alakították. A kastély udvarára kiszórt levéltár súlyos károkat szenvedett, amelyet 
jól érzékeltet Dr. Kevey István nyugalmazott főszolgabíró leírása: „1945 július havá-
ban egy napon láttam, hogy az orosz katonák közül többen azzal szórakoztak, hogy a 
régi pergamenre avagy kutyabőrre írt okleveleket el tudják-e tépni (…) egy orosz ka-
tona az ottlétemkor több darab tenyérnyi nagyságú viasz pecsétet vágott le néhány 
királyi oklevélről, melyekért pénzt kínáltam és igyekeztem tőle megvenni. Nem adta el, 
s az egyik nagy viaszpecsétet a csizmájához dörzsölte mutatva, hogy az neki a csizma 
fényesítéséhez kell (…) Láttam a várkastély belső udvarán nagy szemét halmokban IV. 
Béla, Róbert Károly, Nagy Lajos, Zsigmond és Mátyás idejéből való királyi oklevelek 

                                                           
6 Ekkor változott az intézmény neve Rába Helytörténeti Múzeumról Dr. Batthyány-
Strattmann László Múzeumra. 
7 ZIMÁNYI Vera, A herceg Batthyány család levéltára, Repertórium, Bp., 1962 (Levéltári leltárak, 
16) 8. 
8 KOLTAI András, A Batthyány család körmendi központi levéltárának kutatástörténete, Levéltá-
ri Közlemények, 71(2000), 212–221. 
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vannak függő pecséttel ellátva, melyekre az orosz katonaság nagy mennyiségű bur-
gonya héjat, hamut, szalmát, gipszet, kormot és egyéb szemetet szórtak.” A Kőszegi 
János és Kevey István által megmentett Batthyány levéltárat 1947-ben Körmendről 
Keszthelyre szállították, ahol Iványi Béla rendezte újra az iratokat. Végül 1953-
1954-ben szállították a hercegi levéltárat Budapestre, ahol egy részét 1956 novem-
berében újabb pusztítás érte.9 

A körmendi múzeum Batthyány levéltárból származó iratanyaga három fő for-
rásból származik: első része a múzeumi törzsanyagban található, amely nagyrészt 
Kőszegi János iskolaigazgató által megmentett dokumentumokat tartalmaz.10 A 
múzeum történelmi dokumentum-gyűjteményének11 jelentős részét 1989-ben 
kapta ajándékba ifj. Tóth Zoltán budapesti lakostól, akinek édesapja a háború után 
Körmenden élve mentette a kastély udvaráról a levéltárat.12 A Tóth István György 
által meghatározott vegyes tartalmú levéltári anyag 1027 tétele közül a legértéke-
sebb a misszilis-gyűjtemény.13 Végül az utolsó nagyobb, Batthyány levéltári anyag14 
2005-ben került a múzeumba Bertai Csabáné ajándékaként.15 

A múzeumba került Batthyány levéltári anyag leglátványosabb darabja egy 
nagyméretű családfa bal felső részét alkotó töredék.16 A Batthyány Lajos kancellár 
megbízásából Rajcsányi Ádám által 1743-ban készített nagyméretű családfa bal 
oldalának felső harmada jutott 1989-ben a múzeum tulajdonába. A családfa alsó 
részét a Magyar Országos Levéltár Térképtárában őrzik. A kézzel festett töredékek 
latin nyelvű szövege megegyezik egy kisebb méretű, Németújváron őrzött családfa 
szövegével, így az utóbbi arányait figyelembe véve lehet következtetni a nagyobb 
családfa eredeti méreteire. Eszerint a teljes, nagyméretű családfa 135 cm széles és 
400 cm magas lehetett. A töredéken a készítéstől számított utolsó hat nemzedék 
került feltüntetésre, a fa ágaiból kinövő ovális alakzatokba egy-egy családtag nevét, 
tisztségeit, emlékezetes cselekedeteit, halálának dátumát, valamint házastársának 
nevét írta a készítő, mindezek fölé a Batthyány, illetve a házastársak címerei kerül-
tek. Az eredeti családfán természetesen szerepelt Batthyány I. Ádám a családi cí-
merrel, ill. Formentini Auróra a Formentini címerrel, a következőképpen rekonst-
ruálható szöveggel: „Comes Adamus Senior de Batthyan, perpetuus in Nemet Ujjvar, 
Caesareo Regius sub Ferdinandus II. et III. Imperatoribus Camerarius, Consiliarius, 
Dapiferorum Regiorum per Hung: Magister, Apellationum cum Palatino Conjudex & 

                                                           
9 BAJZIK Zsolt, A körmendi Batthyány kastély műkincseinek és levéltárának sorsa 1945 után = A 
Batthyányak évszázadai – Tudományos konferencia Körmenden (2005), szerk. DR. NAGY Zoltán, 
Körmend – Szombathely, 2006, 265–273.; továbbá lásd e kötetben Zimányi Vera tanulmányát. 
10 Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum (DBSLM) ltsz.: Ht.84.1.1-84.1.138 
11 A történeti dokumentumok gyűjtése dr. Nagy Zoltán nevéhez fűződik, aki 1980–2008 kö-
zött töltötte be a múzeumi igazgató pozícióját. 
12 DBSLM ltsz.: Ht.90.1.1-90.1.1027 
13 DR. NAGY Zoltán, A Batthány kastély évszázados kincsei 1605–2005, Körmend, 2005 (Testis 
temporis 7), 32–33. 
14 DBSLM ltsz.: Ht.2009.2.1-2009.2.143 
15 Néhány Batthyány levéltárból származó irat Kőszegi Ilonától, Bata Imrétől és Schwarz 
Ilonától került a helyi múzeumba. 
16 DBSLM ltsz.: Ht.90.1.1027 
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Partium Regni Hungariae Cisdanubianarum Generalis Capitaneus. Mortus anno 1659 
15 Mar. Cons: Aurora Comitissa de Formentin, Mortua anno 1654.” 

A körmendi múzeumba került Batthyány levéltári anyag legértékesebb darabja 
Batthyány I. Ferenc végrendelete 1559-ből.17 A hat db ezüst- és rózsaszínű selyem-
zsinórral összefűzött pergamenhártyából készített 31x32 cm méretű füzet vízfoltos, 
helyenként alig olvasható. Az utolsó lapon a végrendelkező, valamint a végrendele-
tet hitelesítő személyek aláírása és pecsétje látható. A történetírás főleg Ferenc bán 
katolikus meggyőződésének igazolására és a Habsburg uralkodócsalád iránti elkö-
telezettségének bizonyítására használta a végrendeletet. A tudományos kutatás 
számára valójában csak nem régóta rendelkezésre álló irat nagy jelentőségű azon-
ban a németújvári és a rohonci uradalmak átszervezésének, a horvát családok nyu-
gat-magyarországi Batthyány-birtokokra telepítésének, a Batthyány családon belüli 
viszonyoknak ismerete szempontjából is. I. Ferenc bán végrendelete szerint felesé-
gére, Swetkovits Katalinra és unokaöccse, Kristóf fiaira: Gáspárra és Boldizsárra 
hagyta vagyonának legnagyobb részét.18 

A körmendi Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum közel 800 db, Batthyány 
levéltárból származó, XVI-XIX. században írt misszilist őriz.19 Ezek közül különösen 
nagy történeti értékkel bírnak a Batthyány I. Ádámhoz írottak, összesen 269 db. A 
körmendi múzeumban őrzött legtöbb levél 1640-ből (41 db), 1645-ből és 1649-ből 
(18-18 db) származik. A legtöbb levél Terestyéni Mihály németújvári főporkoláb, 
később fővárnagytól került a gyűjteménybe: az 1636–1643 között írt 30 db levél 
annak fényében jelentős, hogy a Magyar Országos Levéltár is csak 49 levelet őriz 
tőle. Gerdákovics Mátyás 1637 és 1646 között töltötte be a körmendi tiszttartói 
pozíciót, 20 levele található a múzeumban az 1640. évből. Tőle 252 db misszilist 
őriz a MOL. Gerdákovics után Scholtz Kristóf dobrai tiszttartó következik 19 db 
levéllel, a MOL-ban további 458 levele olvasható mikrofilmen. A körmendi múzeum 
Batthyány levéltári anyagában található, Batthyány I. Ádámhoz írt misszilisek közül 
a legtöbbet Németújvárról, Körmendről és Dobráról keltezték. 

Ha kategóriákba akarjuk sorolni a Batthyány I. Ádámhoz írt, s Körmenden őrzött 
leveleket, akkor megállapíthatjuk, hogy a legtöbb misszilis tiszttartóitól származik. 
Ezek nagy része természetesen gazdasági ügyekkel foglalkozik: a mezőgazdasági 
munkák szervezésével, a kézművességgel és a kereskedelemmel, az élelem és a bor 
elosztásával. A tiszttartóknak együtt kellett működniük a várkapitányokkal, így 
ilyen témában is írtak uruknak. Pl. Gerdákovics Mátyás intézkedett a körmendi vár 
puskaporral való ellátásáról 1640. június 20-án írt levelében: „Nagyságodnak ezt is 
akarom értésére adnom, mivel itt az mi kevés puskapor volt az immár elkél és igen 
picin vagyon benne, mert hírekkor ki lődöztünk, mivel nem tudjuk, mely órában mi-
csoda híreink érkeznek, nem tudjuk mivel lőni. Nagyságodat kérem, Nagyságod vala-

                                                           
17 DBSLM ltsz.: Ht.90.1.9 
18 KÓTA Péter, Batthyány Ferenc végrendelete 1559-ből = A Batthyányak évszázadai – Tudomá-
nyos konferencia Körmenden (2005), szerk. DR. NAGY Zoltán, Körmend – Szombathely, 2006, 
53–54. 
19 A körmendi múzeum missilis anyagáról bővebben: MÓRICZ Péter, Missilis – Válogatás a 
körmendi múzeum helyben megőrzött levéltári anyagából, Kiállítási katalógus, Körmend, 2010. 
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mely várábúl rendelne valamennyi port, az mennyit Nagyságod gondolna, és hoznák 
alá, mert annékül nem jó.”20 Gerdákovicsnak a kérést még kétszer meg kellett ismé-
telnie, mire a körmendi vár Németújvárról puskaporhoz jutott.21 Jelentős a külön-
böző várkapitányokkal való levelezés is, amely a török elleni védekezésről szolgál-
tat információkat: a múzeum őriz leveleket Francsics Gáspár körmendi, Kerpacsics 
István egerszegi, Pölöskei Ördög István pölöskei kapitányoktól. Batthyány I. Ádám 
természetesen főnemesekkel is levelezésben állt, így a múzeumban megtalálhatók 
gr. Esterházy László, gr. Forgách István, gr. Forgách Zsigmond, br. Jonas von 
Wülfersdorf, Széchényi György, gr. Pálffy Pál misszilisei. Az utóbbinak 1653. július 
21-én kelt leveléből némi információhoz juthatunk Batthyány I. Ádám magánéletét 
illetően: Csáky László országbíró lányának házasságáról ír Batthyánynak. Arra kéri 
a pár hónappal korábban megözvegyült főurat, hogy a gyász ellenére vegyen részt 
az esküvőn: „inkább kívánatos jelenlétével öregbítse Kegyelmed azon lakodalmi 
solemnitást, az Kegyelmed mostani özvegy állapottyát semmiben meg nem sérti, és 
senki ítélettel nem lehet Kegyelmed felől”.22  

A múzeumban kutatható néhány, törökök által írt levél, pl. Ibrahim szpáhitól, 
Musztafa koppányi bégtől. Végül érdekesek a törökök rabságában sínylődők Bat-
thyány grófhoz írt levelei is. Terestyéni Mihály a németújvári, szalónaki és rohonci 
török rabok kanizsai török tisztekhez írt levelének másolatát küldte meg 1642. 
április 23-án urának, amelyben hasonlóan jó rabtartási körülményeket kérnek a 
kanizsai keresztényeknek, mint amilyenek között őket tartják: „itt aféle dög hús 
étellel bennünket nem bántanak […] még eddig korpa kenyérrel nem tartottak ben-
nünket, hanem rabhoz illendő cipóval […], azt sem mondhatjuk mi, hogy itt valamely 
török rab pálca miatt holt volna meg […], sőt ha valamelyiküknek nyavalya miatt 
halála esik is, maguk kezerítnek reá bennünket, hogy eltemessük egymást, Nagyságod 
s Kegyelmetek [kanizsai török tisztek] is az szerint engedje meg az körösztíny rabok-
nak, hogy egymást eltemessék, ne vessék holt testeket az ebeknek […]. Könyörgünk 
Nagyságodnak s Kegyelmeteknek, ne hagyja uraságtok is ott benn az körösztíny ra-
bokat mód fölött kínoztatni, mert mihelien ide ki jön az híre, mi velünk is szintén 
azonképpen cselekednek.”23 

A Batthyány I. Ádámhoz írt missziliseken kívül a főúrhoz kapcsolódó más típusú 
levéltári anyagot is őriz a körmendi múzeum. Például az összeírások között megta-
lálható a dunántúli főkapitány seregében 1649-1651 között szolgált katonák lajst-
roma,24 az udvar összeírása 1638. augusztus 17-én25 vagy Batthyány I. Ádám fel-
jegyzései kíséretéről 1648-1649-ből.26 A múzeum levéltári anyagában számos kér-
vény 60 oldalnyi kivonata is megtalálható, amelyeket 1648. február 3. és december 

                                                           
20 DBSLM ltsz.: Ht.90.1.829 
21 MÓRICZ Péter, Gerdákovics Mátyás körmendi tiszttartó levelei Batthyány I. Ádámhoz, Kör-
mendi Figyelő Könyvek 2(2004), 6. 
22 DBSLM ltsz.: Ht.90.1.201 
23 DBSLM ltsz.: Ht.84.1.66 
24 DBSLM ltsz.: Ht.90.1.76 
25 DBSLM ltsz.: Ht.90.1.77 
26 DBSLM ltsz.: Ht.90.1.115, 90.1.117 
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17. között írtak a földesúrnak.27 A Supplicationum merita címmel ellátott iratokra a 
földesúr maga vezette rá döntéseit. A körmendi múzeum néhány oklevelet is őriz a 
dunántúli főkapitány korából, például Csáky Lászlóét Batthyány I. Ádám részére 
1650-ből28 vagy III. Ferdinánd oklevelét 1647-ből, amelyben vásárok tartását en-
gedélyezi a Batthyány-birtokokon.29 

A körmendi múzeum Batthyány levéltári anyagára önmagában – szórványos 
volta miatt – ugyan nem lehet kutatást alapozni, viszont fontos kiegészítője a MOL 
Batthyány Levéltárának.30 Fontosnak tartjuk, hogy eredeti őrzési helyén, a kör-
mendi Batthyány kastélyban megtalálható maradjon a Batthyány hercegi Levéltár 
egy része, még ha csupán ilyen kis részéről is van szó.  

 

Musztafa bég levele Batthyány I. Ádámhoz, Koppány, 1637. június 18. 
(Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum, Körmend, Ht.84.1.41.1) 

                                                           
27 DBSLM ltsz.: Ht.90.1.857-872 
28 DBSLM ltsz.: Ht.90.1.653 
29 DBSLM ltsz.: Ht.90.1.8 
30 A Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum Batthyány levéltári anyaga 2010-től digitalizált 
formában is elérhető a Magyar Országos Levéltárnak köszönhetően. 
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BATTHYÁNY I. ÁDÁM A KÖRMENDI KIÁLLÍTÁSOKON 

2005-ben ünnepeltük 400 éves évfordulóját annak, hogy a Batthyányak birto-
kukba vették Körmend várát, a várost és az uradalmat. Ezt az esztendőt Vas megye 
közgyűlése Batthyány emlékévnek nyilvánította, amelynek keretében a körmendi 
múzeum31 nagyszabású kiállítást és konferenciát rendezett a főúri família tisztele-
tére. A díszteremben bemutatott A Batthyány kastély évszázados kincsei című kiállí-
táson az egykoron itt őrzött történeti, iparművészeti, képzőművészeti és egyháztör-
téneti gyűjtemények még fellelhető darabjait mutatták be.32 A kiállítás középpont-
jába a négy évszázadból a Batthyány család négy kiemelkedő személyiségét állítot-
ták; a XVII. századból természetesen a grófi címet szerző Batthyány I. Ádámra esett 
a választás. 

A Batthyány kastély évszázados kincsei c. kiállításon kiemelt helyet kaptak a híres 
fegyvergyűjtemény megmaradt, válogatott darabjai. Ezek közül konkrétan Bat-
thyány I. Ádámhoz egyik fegyver sem köthető, viszont közülük számos darab az ő 
törökkel vívott küzdelmei során hadizsákmányként került a fegyvergyűjtemény-
be.33 A kiállításon bemutatták a család levéltárának 1651-ben írt elenchusát is.34 A 
jegyzéket Litomericzi László ferences szerzetes, levéltáros készítette a Batthyány I. 
Ádám által elrendelt levéltárrendezés során, 1650–1651-ben. A levéltár alapvető 
segédleteként annak részét képezte, és az 1945. évi pusztulásig ott is őrizték. Rend-
kívüli jelentőségét az adja, hogy nem csupán a családi levéltár egykori rendjének 
rekonstruálását teszi lehetővé, hanem számos olyan okmány regesztáját is tartal-
mazza, amely azóta elpusztult. Ugyancsak a dunántúli főkapitány korából, 1647-ből 
származik az a fenyőfa hátlapra ragasztott, dió- és körtefából készült intarziás cí-
mer, amely a németújvári várban megőrzött régi fílungos komódnak vagy pohár-
széknek az ajtaját díszítette.35 A kiállításra Wieber Mariann iparművész a rohonci 
ősgaléria festménye alapján elkészítette Batthyány I. Ádám öltöztetett szobrát, 
amely kézzel hurkolt gombokkal ellátott, kézi szövésű gyapjúból készült, késő rene-
szánsz dolmányt, valamint „kutyaütő” ujjú pamutbársony mentét visel, fején toll-
forgós föveg található, kezében buzogányt tart, lábán kézzel varrott szattyánbőr 
csizmát visel, derekán falemezekből készült, aranyozott övet hord. 

2007-ben ünnepeltük gróf Batthyány Lajos miniszterelnök születésének 200. 
évfordulóját, s ez alkalomból a körmendi múzeum A Batthyányak nemzetsége, gróf 
Batthyány Lajos Vas megyei emlékezete címmel rendezett kiállítást a körmendi kas-
tély dísztermében.36 Természetesen ezen is bemutattak Batthyány I. Ádámmal 

                                                           
31 A rendezvényeket dr. Nagy Zoltán, Móricz Péter és H. Vörös Márta szervezték és bonyolítot-
ták le. 
32 A kiállítás katalógusa: Batthyányak évszázadai, szerk. ZSÁMBÉKY Mónika, Szombathely – 
Körmend, 2005. 
33 A fegyvergyűjtemény a II. világháború végén súlyos károkat szenvedett, megmaradt darab-
jai a Magyar Nemzeti Múzeumba kerültek. 
34 Egyházmegyei Könyvtár, Szombathely 
35 Gróf Batthyány László tulajdona. 
36 A kiállítás vezetője: A Batthyányak nemzetsége, gróf Batthyány Lajos Vas megyei emlékezete. 
Kiállításvezető. Szerk. MÓRICZ Péter, Körmend, 2007. 
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kapcsolatos műtárgyakat és dokumentumokat. A kiállításon megtekinthető volt két, 
XVII. századi Batthyány I. Ádám-ábrázolás. A rohonci ősgalériából származó fest-
ményen37 az erős testalkatú grófot élete teljében örökítette meg a jó képességű, 
külföldi tanultságú festő. I. Ádám alakja betölti a teljes képmezőt, élénk vörös ruhá-
zata hatásossá teszi a művet. Portréja egyedi arcvonásait tükrözi. A kép az ábrázolt 
fia, Batthyány II. Kristóf megrendelésére készülhetett. Hasonlóan ismert a kiállítá-
son bemutatott Batthyány I. Ádámról készült rézmetszet.38 Elias Wiedemann mun-
kája először 1646-ban, a Habsburg-ház legfontosabb főnemesi előkelőit bemutató 
kötetben jelent meg. I. Ádámot hajadonfőtt, karakteres arcvonásokkal, nagy bajusz-
szal, szakállal, kigombolt mentében és zárt dolmányban örökítette meg a művész. 
Az ábrázolásokon kívül a kiállításon a dunántúli főkapitányhoz kötődő három fon-
tos dokumentum is megtekinthető volt: Batthyány I. Ádám megtérési irata 1629-
ből a katolizálásról fennmaradt magyar nyelvű leírás, amelyben felsorolja a luthe-
ránusok és a pápisták eltérő nézeteit a különböző vallási kérdésekben. Megindokol-
ja, hogy miért tartja elfogadhatóbbnak a pápista álláspontot, és mit értelmeznek 
szerinte rosszul a lutheránusok.39 Batthyány I. Ádám naplója az 1644. esztendőből 
maradt fenn.40 III. Ferdinánd király (1637-1657) bandériuma élén személyes rész-
vételt várt el tőle a harmincéves háborúban (1618-1648) a francia-svéd szövetség-
hez csatlakozott I. Rákóczi György erdélyi fejedelem (1630-1648) elleni hadjárat-
ban. I. Ádám naplójában rögzítette az előkészületeket és csapatának felvonulását. A 
tizenhat oldalas leírás XIX. századi félbőr-kötésben maradt fenn az utókorra. Végül a 
kiállításon olvasható volt Batthyány I. Ádám 1658. február 20-án kelt végrendele-
te.41 Ebben a család későbbi története szempontjából rendkívül fontos birtokfelosz-
tásról döntött. I. Ádám végrendelete szerint az őseitől származó németújvári, 
rohonc-szalónaki és körmendi uradalmakat a két fiú, Kristóf (1637–1687) és Pál 
(1639–1674) örökölte, úgy hogy „mindeniknek egyenlő része legyen benne”, a szer-
zett birtokok közül pedig Szentgrótot Pál, a dobrai birtokrészeket Borbála, a boros-
tyánkői uradalmat pedig a második feleség, Wittmann Katalin kapta. 

A körmendi múzeum következő Batthyány-témájú kiállítása a Kegyurak, mecé-
nások, főpapok – A Batthyány család és az egyház című tárlat volt 2009-ben.42 Bat-
thyány I. Ádám katolizálásában fontos szerepet játszott Pázmány Péter esztergomi 
érsek (1616-1637), s fő műve, az 1613-ban, Pozsonyban megjelent Isteni igazságra 
vezérlő kalauz. A kiállításon bemutatott kötet az első kiadás, amelyet Pázmány éle-
tében még három követett. A katolikus hit alaptételeit rendszerező magyar nyelvű 
mű papírkötésben, címlap nélkül maradt fenn 816 oldalon.43 A látogatók ugyancsak 
megtekinthették a németújvári ferences kolostor 1649-ben kelt alapítólevelét.44 A 
                                                           
37 Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok ltsz.: 569. 
38 Gróf Batthyány László tulajdona. 
39 MOL P1322 172. cs. Vall. 200–209. f. 
40 OSZK Kit Fol. Hung. 38. 
41 MOL P1313 Major., Lad. 31., Testamentaria, No. 6. 
42 A kiállítás vezetője: Kegyurak, mecénások, főpapok – A Batthyány család és az egyház. 
Kiállításvezető. Szerk. MÓRICZ Péter, Körmend, 2009. 
43 Smidt Múzeum ltsz.: SK.87.10 
44 Ferences Kolostor Könyvtára, Németújvár ltsz.: KA 2/2. 
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kétoldalas dokumentum magyar nyelvű változatában 12 szerzetes ellátására tett 
ígéretet Batthyány I. Ádám – utódai nevében is. A kiállítás kiemelkedő műtárgyának 
számított az a – Magyarországon először bemutatott – nagyméretű olajfestmény, 
amelyen Batthyány I. Ádámot ábrázolták, amint megalapítja a németújvári ferences 
kolostort.45 A kompozíció középpontjában áll a fundátor, bal karja melletti asztalon 
látható fövege és buzogánya, az alapító mozdulatot tevő jobb keze alatt pedig a ko-
lostor és a Batthyány címer. A kép alsó részén olvasható felirat 1648. június 9-ét 
jelöli meg az alapítás dátumaként. 

 

Batthyány I. Ádám, a kolostoralapító, XVII. sz. 2. fele 
(Ferences Kolostor, Németújvár) 

Batthyány I. Ádám a körmendi múzeum állandó kiállításaiban is helyet kapott. A 
2007-ben létrehozott Hunyd le szemedet és láss! című tapintható tárlaton kézbe 
vehető a rohonci ősgaléria képe alapján készített buzogányának másolata, meg-
érinthető Musztafa bégnek a főkapitányhoz írt levele, valamint megtapintható 
1647-ben öntött bronz ágyúcsöve, amelynek C.A.D.B felirata emlékezteti a múze-
umlátogatót Comes Adamus de Batthyan-ra, azaz gróf Batthyány Ádámra, akit a 
körmendi múzeum kiállításai, mint hadvezért, levéltárrendezőt, katolizáló főurat és 
kolostoralapítót mutatnak be. 

                                                           
45 Ferences Kolostor, Németújvár 
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Batthyány I. Ádám ágyúja, 1647 
(Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum, Körmend, Ht.64.240.1) 
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PÁLFFY GÉZA 

A Batthyány család és a dunántúli 
határvédelem a XVI–XVII. században1 

BEVEZETÉS: EGY KÜLÖNLEGES KUTATÁSI ÉLMÉNYRŐL – 

BATTHYÁNY I. ÁDÁM FŐKAPITÁNYI UTASÍTÁSAI 

A Batthyány család a magyar és az osztrák történeti kutatásoknak köszönhetően 
a legalaposabban ismert magyar arisztokrata famíliák közé tartozik. Erről szépen 
tanúskodnak az elmúlt évtizedekben Magyarországon és Burgenlandban megjelent 
monográfiák és forráskiadványok, újabban pedig tanulmánykötetek és kiállítási 
katalógusok.2 Ezek a Batthyányak XVI–XVII. századi birtokviszonyaira és uradalma-
ira, udvartartására és magánhadseregére, építkezéseire és könyvgyűjtésére, vala-
mint művészeti reprezentációjára, horvát telepítéseire és rabtartására, továbbá 
általában a család művelődéstörténetére rendkívül értékes eredményeket tártak 
fel. S noha mindezen munkákban az egyes családtagok tevékenységére számos 
kiváló adatot találunk, a família törökellenes határvédelemben betöltött katonai és 
általában kora újkori politikai szerepének vizsgálata még számos újdonsággal ke-
csegtet. Ez alól csupán a természettudományok patrónusa, Batthyány III. Boldizsár 
és az egyik legismertebb családtag, jelen kötet főszereplője, I. Ádám újabban beha-
tóbban elemzett pályái jelentenek számos tekintetben örömteli kivételt.3 

                                                           
1 A kérdéskört már részletesebben érintettem néhány esztendeje megjelent, A Batthyány család a török-
ellenes határvédelemben a XVI–XVII. században, Hadtörténelmi Közlemények, 122 (2009):2., 321–356. 
című tanulmányomban. A „Batthyány I. Ádám és köre” konferencia (2010. november 25–26., Piliscsaba) 
szervezője, J. ÚJVÁRY Zsuzsanna megtisztelő felkérése készült alábbi írásomat a jelzett közleményre épít-
ve, azt számos helyen jelentősebben átdolgozva, kiegészítve és új Függelékkel ellátva, illetve főként a 
Dunántúlra koncentrálva készítettem el. Terjedelmi okokból ugyanakkor az ott részletesen számba vett 
szakirodalom ismételt felsorakoztatásától – amennyire lehetséges – eltekintek, és elsősorban a téma 
dunántúli vonatkozásaira, valamint Batthyány I. Ádám tevékenységére összpontosítok. 
2 Az előző jegyzetben idézett tanulmány bibliográfiája (PÁLFFY, A Batthyány család i. m., 343–352.) mellett 
lásd még a jelen kötet írásaiban felsorakoztatott irodalmat. 
3 Az elmúl évtized kutatásaiból Boldizsárra lásd: MONOK, István, ÖTVÖS, Péter, ZVARA, Edina, Balthasar 
Batthyány und seine Bibliothek, Eisenstadt, 2004, (Burgenländische Forschungen, Sonderbd. 26.); BOBORY 
Dóra, Batthyány Boldizsár és humanista köre. Erudíció, természettudomány és mecenatúra egy 16. századi 
magyar főúr életében, Századok, 139. (2005):4., 923–944. és UŐ, The Sword and the Crucible. Count Boldi-
zsár Batthyány and Natural Philosophy in Sixteenth-Century Hungary, Newcastle upon Tyne, 2009.; 
Ádámra: KOLTAI András, Batthyány Ádám és udvara 1625–1659, PhD disszertáció. Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem, Közép- és Koraújkori Magyar Történeti Doktori Iskola, Bp., 2000., kiadása: Győr, 2012.; 
UŐ, Egy magyar főrend pályafutása a császári udvarban. Batthyány Ádám (Bécs 1630–1659), Korall, 9. 
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Az alábbi tanulmány ezt a feltáró munkát szeretné segíteni, illetve az eddigi 
eredményeket és saját kutatásaimat összegezni a Batthyányak XVI–XVII. századi 
szerepének bemutatásával az oszmánok elleni határvédelemben, különös tekintet-
tel a Dunántúlra. Erre azért is nagy szükség mutatkozik, mert a tekintélyes szakiro-
dalomban az egyes családtagok katonai tisztségeire vonatkozóan rendkívül sokféle 
és egymásnak gyakran ellentmondó adatok és elnevezések jelennek meg. 

A família dunántúli határvédelemben betöltött szerepének és katonai tisztségei-
nek részletesebb vizsgálatához – ezt érdemes ehelyütt külön is kiemelni – elsősor-
ban Batthyány I. Ádám elsőként 1633. november közepén, majd 1637 áprilisának 
végén újra kiállított két főkapitányi utasítása vezetett el. Ezeknek az Udvari Hadita-
nács (Wiener Hofkriegsrat) kancelláriájában fennmaradt fogalmazvány-példányaira 
mintegy két évtizeddel ezelőtt, 1993 nyarán még kezdő kutatóként bukkantam, és 
alapvető segítséget nyújtottak számomra ahhoz, hogy a XVI–XVII. századi törökel-
lenes védelmi rendszer addig ismeretlen két főkapitányos (végvidéki és kerületi) 
struktúráját felfedezhessem.4 E kulcsfontosságú dokumentumok jelentőségét to-
vább növeli, hogy róluk Batthyány – eddigi ismereteink szerint egyedülálló módon 
kora újkori főkapitánytársai közül – magyar nyelvű, bár nem szöveghű, hanem a 
kor szokásainak megfelelő tartalmi fordítást készíttetett. Így ezeket a különleges 
magyar nyelvű forrásokat – egyrészt Batthyány I. Ádám előtt e kötetben is tiszte-
legve, másrészt a jövőbeli kutatások segítésére – a Függelékben teljes terjedelem-
ben teszem közzé (I–II. sz.). 

A DUNÁNTÚLRÓL SZLAVÓNIÁBA, MAJD VISSZA A DUNÁNTÚLRA: 
EGY MAGYAR ARISZTOKRATA CSALÁD POLITIKAI-KATONAI KARRIER-

JÉNEK KEZDETEI 

Bár a késő középkorban a Batthyányakat „ősi” birtokaik a Dunántúlhoz, elsősor-
ban Zala (Kővágóörs-Felsőörs), Somogy (Atád) és Fejér megyékhez (maga a névadó 
Battyán falu is) kötötték,5 a család a XV. század elejétől, majd még inkább közepétől 

                                                                                                                                                
(2002. szeptember) 55–78.; UŐ, Batthyány Ádám és könyvtára, Bp.–Szeged, 2002, (A Kárpát-medence 
kora újkori könyvtárai, IV.); UŐ, Batthyány I. Ádám (1610–1659), Körmend, 2005, (Testis temporis / Az 
idő tanúja, 9.); FAZEKAS István, Batthyány Ádám „áttérési irata”, = Mindennapi választások, Tanulmányok 
Péter Katalin 70. születésnapjára. CD-ROM, szerk. ERDÉLYI Gabriella, TUSOR Péter, Bp., 2007, 455–464.; 
KOLTAI András, A Lászlóffy-kódex újkori tulajdonosairól, Magyar Könyvszemle, 124. (2008):2., 93–110. és 
UŐ, Portré végvidékkel. Batthyány Ádám és a képzőművészet (1636–1659), = Portré és imázs. Politikai 
propaganda és reprezentáció a kora újkorban, szerk. G. ETÉNYI Nóra, HORN Ildikó, Bp., 2008, 401–435., vö. 
még Batthyányak évszázadai / Die Jahrhunderte der Batthyány’s. Kiállítás katalógus, szerk. ZSÁMBÉKY 
Monika, Szombathely–Körmend, 2005.; A Batthyányak évszázadai. Tudományos konferencia Körmenden 
2005. október 27–29, szerk. NAGY Zoltán, Körmend–Szombathely, 2006. és BUZÁSI Enikő, Aktualitás és 
történeti hagyomány a 17. század végén: A Mátyás-kultusz a Batthyányak családi reprezentációjában, 
Művészettörténeti Értesítő, 56. (2007):1., 115–138. 
4 PÁLFFY Géza, A török elleni védelmi rendszer története a kezdetektől a 18. század elejéig. (Vázlat egy 
készülő nagyobb összefoglaláshoz), Történelmi Szemle, 38. (1996):2–3., 163–217., főként 192–199. 
5 RÁCZ György, Egy főnemesi család eredete és „pályakezdése”. A Batthyányak az Anjou- és Zsigmond kor-
ban, = Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére, szerk. NEUMANN Tibor, RÁCZ György, Bp.–
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fokozatosan szerzett egyre jelentősebb birtokokat Szlavóniában (Zágráb, Körös és 
Varasd megyékben) is.6 A Dráva és a Száva között fekvő tartománynak a Magyar 
Királyságon belül ekkor úgynevezett különkormányzata volt.7 A Dunántúlról szár-
mazó Batthyányak így a XV. század utolsó harmadától elsősorban Körös megyében 
– az I. Boldizsár (1452–1520) királyi apród, majd kamarás által szerzett Greben 
várának, valamint Garignica, Kristallóc, Szvibovc, Mogor, Újudvar kastélyainak és 
egyéb kisebb uradalmaknak köszönhetően – fokozatosan emelkedtek a tartomány 
legmódosabb, vagyoni szempontból már a mágnások alsó rétegét megközelítő bir-
tokosainak sorába. 

Ez mindenekelőtt azzal volt magyarázható, hogy Szlavónia egyik jeles korabeli 
birtokszerzője és köznemességének irányítója, az 1491-ben elhunyt Grebeni 
Hermanfi László vicebán, majd alnádor – nem lévén fiúgyermekei – vejét (Ilona 
leánya férjét), Batthyány I. Boldizsárt fiává fogadta.8 Így Boldizsár apósa és fogadott 
apja halála után, akinek a budai királyi udvarban említett tisztségeiben hosszú ideig 
szinte állandó „képviselője” volt, megszerezte annak kiterjedt és nagyobbrészt egy 
tömbben fekvő szlavóniai birtokait. Mivel pedig Boldizsár fia, I. Ferenc (1479–
1566) a kihalt Újlaky család birtokát, a nyugat-dunántúli Németújvárt (Vas megyé-
ben) csak 1524-ben kapta Jagelló II. Lajos királytól (1516–1526),9 a család az 1526. 
évi mohácsi csatáig sokkal inkább számított meghatározó szlavóniai, mint szűk 
értelemben vett magyarországi vagy dunántúli birtokosnak. A szlavóniai alapozás 
azonban a família egész története szempontjából döntő jelentőségű volt, hiszen 
megteremtette, ám természetesen nem garantálta a lehetőségét annak, hogy a csa-
lád a Magyar Királyság arisztokratái közé emelkedhessen. 

A szlavóniai nagyon tudatos családi birtok- és házassági politika megmutatko-
zott a família vezetői által betöltött különféle katonai tisztségekben is. A Hunyadi 
Mátyás király (1458–1490) uralkodása alatt elsősorban udvari, majd szlavón tar-
tományi szolgálatának köszönhetően felemelkedő Boldizsár ugyanis előbb több 
ízben a Magyar és a Horvát Királyság ütközőállama, Bosznia kulcsának, Jajca várá-
nak bánja (banus Jajcensis, 1493–1495, 1501–1502) volt.10 Valójában ezzel, tehát 
elsőként még nem a Dunántúlon, kezdődött a család jelentősebb törökellenes szol-
gálata. Élete delelőjén ugyanakkor Boldizsár közel egy évtizedre (1509–1517) Szla-

                                                                                                                                                
Piliscsaba, 2009, (Társadalom és művelődéstörténeti tanulmányok 40.; Analecta medievalia III.), 301–
357., főként 313–336. 
6 Uo. 336–350. 
7 VARGA Szabolcs, Az 1527. évi horvát–szlavón kettős „királyválasztás” története, Századok, 142. (2008):5., 
1075–1134., főként 1080–1104. 
8 PÁLOSFALVI Tamás, Grebeni Hermanfi László alnádor, Egy tekintélyes szlavón köznemesi politikus pálya-
képe, I–II. rész, Századok, 141. (2007):4., 843–877. és 142. (2008):2., 267–313., különösen 843–847., 
851–863., 871–877., ill. 303–304., 310–312. 
9 ZIMÁNYI Vera, A herceg Batthyány család levéltára. Repertórium, Bp., 1962, (Levéltári leltárak, 16.), 17. és 
UŐ, A rohonc–szalónaki uradalom és jobbágysága a XVI–XVII. században, Bp., 1968, 14. 
10 THALLÓCZY Lajos, Jajcza (bánság, vár és város) története 1450–1527, az oklevéltárat szerk. HORVÁTH 
Sándor, Bp., 1915, (Monumenta Hungariae Historica I.: Diplomataria, XL.), 96–159., passim. 
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vónia vicebánja (vicebanus Sclavoniae) lett,11 sőt pályafutását Újlaky Lőrinc oldalán 
alországbíróként (viceiudex curiae regiae) fejezte be.12 Mivel az oszmánok portyái 
ez idő tájt már rendszeresen behatoltak a Dráva–Száva közére, sőt ezen keresztül 
krajnai és stájer területekre is, mindezek védelmében az egymást váltó és gyakran 
távol lévő bánok (Kanizsai György, Both András, Ernuszt János, majd Perényi Imre 
és Beriszló Péter)13 mellett Batthyánynak – meghatározó bíráskodási és közigazga-
tási teendői mellett – a törökök elleni védekezésben is egyre fontosabb szerep ju-
tott. Tisztéből adódóan ő volt a szlavóniai hátország védelmének egyik tényleges 
szervezője, pontosabban egyik mindennapos ügyintézője. Szerepe ugyanakkor még 
a magyar állam teljes törökellenes határvédelme szempontjából sem volt lebecsü-
lendő. A késő középkori Magyar Királyság védelmi rendszere ugyanis Hunyadi 
Mátyás 1470-es évekbeli reformjainak köszönhetően három határzónára tagoló-
dott: az Adriai-tengertől kelet felé haladva egyrészt a horvát–szlavón bánságra, 
másrészt az úgynevezett alsó részek főkapitányságára, harmadrészt az erdélyi vaj-
daságra.14 Batthyány I. Boldizsár vicebán így a királyság védelmi rendszerének egy 
kisebb, ám meghatározó övezetének, a szlavóniai határvédelemnek a működteté-
sében játszott fontos szerepet. Utódai jelentős XVI–XVII. századi szerepvállalását a 
dunántúli határvédelemben tehát a XV–XVI. század fordulóján az ő szlavóniai kato-
nai szolgálata előzte meg. 

A szlavóniai szolgálat döntő mértékben járult hozzá ahhoz, hogy Boldizsár te-
hetséges fia, Batthyány I. Ferenc képes volt egyrészt apja udvari és katonai karrier-
jét kiteljesíteni, másrészt az országot irányító nagyurak közé emelkedni. A budai 
udvarban a trónörökössel, a későbbi II. Lajos királlyal együtt nevekedett, ahol 1514-
ben már kamarás (cubicularius) volt.15 Mindez több szempontból meghatározta 
saját maga és családja későbbi sorsát. Egyrészt a szlavóniai jómódú köznemes kar-
rierje a trónörökös trónra lépését (1516) követően az udvarban felgyorsult: 1519-
től már magyar királyi pohárnokmester (magister pincernarum regni Hungariae, 
1522-ig), majd rövid ideig lovászmester (magister agazonum, 1522) is volt.16 Bat-
thyány Ferenc így az ország úgynevezett „igazi bárói” (veri barones regni), azaz leg-
főbb politikai irányítói és arisztokratái közé lépett. Másrészt 1524 januárjában fele-

                                                           
11 VARGA Szabolcs, Szlavónia berendezkedése a késő középkor és kora újkor határán (1490–1540), PhD 
értekezés. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pécs, 2008, 325–326. (Köszönöm VARGA 
Szabolcsnak, hogy kéziratos értekezését használhattam.) 
12 BÓNIS György, A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon, Bp., 1971, 358. 
13 A Jagelló-kori horvát–szlavón bánok eddigi legpontosabb archontológiája: VARGA, Szlavónia berendez-
kedése, i. m., 312–315. 
14 SZAKÁLY Ferenc, A török–magyar küzdelem szakaszai a mohácsi csata előtt (1365–1526), = Mohács. 
Tanulmányok a mohácsi csata 450. évfordulója alkalmából, szerk. RÚZSÁS Lajos, SZAKÁLY Ferenc, Bp., 
1986, 11–57, főként 43–49. és PÁLFFY, A török elleni védelmi rendszer, i. m., 169–171. 
15 FÓGEL József, II. Ulászló udvartartása (1490–1516), Bp., 1913, 66. 
16 FÓGEL József, II. Lajos udvartartása 1516–1526, Bp., 1917, 55., 135. 
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séget is az udvarból választott magának, Habsburg Mária királyné német udvarhöl-
gye, Katharina Schwetkovitsch (magyarosan Svetkovics Katalin) személyében.17 

Hamarosan, nevezetesen 1525. március közepétől pedig Batthyány már az or-
szág harmadik főméltósága, Horvátország és Szlavónia bánja (banus Croatiae et 
Sclavoniae) lett.18 E tisztség elnyeréséhez az alapot ugyanakkor nem csekély mér-
tékben még édesapja tekintélyes szlavóniai birtokai és politikai-katonai szolgálatai 
teremtették meg. Így Ferenc apjánál összességében nem csupán a társadalmi, ha-
nem a politikai-katonai hierarchiában is egy nagy lépcsőfokkal feljebb lépett. A Ma-
gyar Királyság említett három határvédelmi övezetének egyike felett uralkodója 
nevében már teljes parancsnoki jogkörrel rendelkezett. Batthyány ráadásul éppen 
azt a védelmi zónát irányította, amely Magyarország mellett a Habsburg Ferdinánd 
osztrák főherceg kormányozta Krajna, Karintia és Stájerország védelmében is egyre 
fontosabb szerepet játszott. A főherceg ezért sógora, II. Lajos király kérésére 1521-
től már jelentősebb támogatást nyújtott a törökök elleni védekezéshez. A legveszé-
lyeztetettebb Krajna és Karintia rendjeinek zsoldján a következő esztendőkben 
rendszeresen érkeztek osztrák csapatok a három osztrák tartomány védelme 
szempontjából leginkább veszélybe került Horvátország és Szlavónia megsegítésé-
re. 

Az újonnan feltárt adatok szerint Batthyány Ferenc végül egészen 1533 nyaráig 
viselte a báni tisztséget (1527–1528 fordulójától a horvát Ivan Karlović-csal 
együtt);19 kivéve azt közel fél esztendőt, amely 1527. júliusi lemondása és 1528. 
januári újabb kinevezése között telt el.20 A mohácsi ütközetet túlélt nagyúr ugyanis 
új uralkodója, I. Ferdinánd király (1526–1564) pártján is betölthette a fontos kato-
nai-politikai posztot.21 Útja a fentiek ismeretében – rövid, taktikus kivárás után, 
amit a két magyar király (Habsburg Ferdinánd és Szapolyai János) küzdelme köze-
pette említett lemondása is jelzett – érthetően vezetett a Habsburg-dinasztiából 
származó, új magyar uralkodó és nem ellenfele, I. János király (1526–1540) táborá-
ba. Felesége és báni tiszte mellett Habsburg Ferdinánd támogatását erősítette a 
stájer határ szomszédságában fekvő dunántúli uradalma, Németújvár is. I. Ferdi-
nánd nem is maradt hűtlen befolyásos hívéhez. 1527-ben az alsó-ausztriai határhoz 
közeli Rohonc és Szalónak (Vas m.) várait és uradalmait adományozta Batthyá-

                                                           
17 Az esküvőt Pozsonyban tartották január 20-án. IVÁNYI Béla, A körmendi levéltár Memorabiliái / Acta 
Memorabilia in tabulario gentis principum de Batthyány reperibilia, Körmend, 1942, (Körmendi Füzetek, 
2.), 52.: No. 187. 
18 Kinevezés, 1525. március 12., Buda: D–gy. [DONGÓ GYÁRFÁS Géza], A báni tiszt jogfolytonossága II. Lajos 
és I. Ferdinánd korában, Történelmi Tár, 1899, 317–319., itt 317–318.: No. I., ill. Országos Széchényi 
Könyvtár, Budapest (a továbbiakban OSzK); Kézirattár (Kt.) Fol. Lat. 95. fol. 24r–25r., vö. még báni tevé-
kenységére 1525–1526-ból: IVÁNYI, i. m., 53–61. 
19 Az eddig ismert legkésőbbi adat 1533. június 27-ről: Hrvatski državni arhiv, Zagreb; Obiteljski arhivski 
fondovi; [711.] Arhiv Drašković, Kut. 90. Spisi drugih obitelji, Franjo Batthyány, 1533. 
20 1527. júliusi lemondására: Középkori leveleink (1541-ig), szerk. HEGEDŰS Attila, PAPP Lajos, Bp., 1991, 
(Régi Magyar Levéltár, 1.), 147–148.: No. 68., ill. 1528. január 18-i újabb kinevezésére (Karlović-csal 
együtt): ŠIŠIĆ, Ferdo, Hrvatski saborski spisi / Acta comitialia regni Croatiae, Dalmatiae, Slavoniae. Knjiga 
prva: Od godine 1526. do godine 1536, Zagreb, 1912, (Monumenta spectantia historiam Slavorum 
Meridionalium, XXXI.), 146.: No. 94. és IVÁNYI, i. m., 76.: No. 43. 
21 I. Ferdinánd király 1527. március 9-én erősítette meg tisztében: DONGÓ GYÁRFÁS, i. m., 319.: No. III. 
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nynak.22 Ezzel tetemesen erősítette, sőt valójában csaknem véglegesítette a Magyar 
Királyság harmadik méltóságának Habsburg-pártiságát. 

Mindezek következtében 1527/28-tól nemcsak a Magyar Királyság, hanem a 
Batthyány család, sőt a família és a Dunántúl közös történetében is új korszak kez-
dődött. Sőt talán még helyesebb, ha egyszerre korszak- és „határváltásról” is beszé-
lünk. Korszakváltásról, hiszen ettől kezdve a Batthyány família németújvári ága a 
Habsburg-dinasztia vezette magyar államban a XX. századig az arisztokrácia első 
vonalának és a magyar országgyűlés felsőházának tagja maradt. De egyúttal amiatt 
is, hogy a módos szlavóniai köznemesi családból meghatározó magyarországi, első-
sorban dunántúli mágnásfamília lett. Ez viszont egy különleges, ugyancsak évszá-
zadokra kiható „határváltással” is együtt járt. Mivel a boszniai Jajca 1528. eleji eleste 
miatt az oszmánok az elkövetkező esztendőkben a szlavóniai váruradalmakat por-
tyáikkal egyre súlyosabban veszélyeztették, ezért a korábbi török–magyar határ 
közeli birtokait a Batthyány család osztrák–magyar határ menti, azaz nyugat-
dunántúli uradalmakra cserélte fel. 

Németújvár, Rohonc és Szalónak ezt követően hosszú időre a család legfonto-
sabb – idővel változó jelentőségű – rezidenciái lettek.23 S noha az 1540-es évek kö-
zepén bekövetkező oszmán megszállásukig a szlavóniai uradalmak még a 
Batthyányak birtokában maradtak – amelyeket Ferenc unokaöccse, I. Kristóf 
(†1570) igazgatott –, ezekben a török portyák miatt már az 1530-as évek közepén 
is mindennapos veszély fenyegetett. Mindezek ismeretében érthető igazán, miért 
vállalta fel komoly anyagi áldozatok árán is a Batthyány család itteni horvát alattva-
lói szervezett kitelepítését újonnan szerzett nyugat-dunántúli uradalmaiba.24 A 
Batthyányak újabb határváltásának, azaz a Dunántúlra való XVI. századi visszatéré-
sének következményei így mind a mai napig megmutatkoznak a Nyugat-Dunántúl 
és a XX. század elején létrejött új osztrák tartomány, Burgenland nemzetiségi össze-
tételén. 

A VÉDETT DUNÁNTÚLI HÁTORSZÁGBAN: A BATTHYÁNYAK ÉS 

A TÖRÖKELLENES KÜZDELEM A MOHÁCS UTÁNI FÉLÉVSZÁZADBAN 

A nyugat-magyarországi uradalmak megszerzése azzal a meghatározó követ-
kezménnyel is együtt járt, hogy a Batthyány család birtokai még a mohácsi veresé-
get (1526), sőt a magyar királyi főváros (Buda) 1541. évi elvesztését követő félév-
században is – amikorra az oszmánok a késő középkori Magyar Királyság területé-
nek már 40 százalékát meghódították – a viszonylag biztonságosabb dunántúli 
hátországban feküdtek. Ennek ismeretében nem csodálkozhatunk azon, hogy ezek-

                                                           
22 ZIMÁNYI, A herceg Batthyány család, i. m., 15. 
23 A legelsőre vö. KOLTAI András e kötetbeli tanulmányát. 
24 További irodalommal és a Batthyány levéltárból közzétett, jelentősebb iratkiadással: PÁLFFY, Géza, 
PANDŽIĆ, Miljenko, TOBLER, Felix, Ausgewählte Dokumente zur Migration der Burgenländischen Kroaten im 
16. Jahrhundert / Odabrani dokumenti o seobi Gradišćanskih Hrvata u 16. stoljeću, Eisenstadt / Željezno, 
1999. 
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ben az évtizedekben az elődökkel ellentétben a família egyetlen tagja sem töltött be 
hosszabb ideig meghatározó katonai tisztséget. A Szigetvár elestének esztendejé-
ben (1566) elhunyt Batthyány Ferenc például a báni posztról való említett távozása 
(1533) után már sohasem viselt katonai méltóságot, még birtokai keleti előterében, 
a Dél-Dunántúlon sem. 

Ennek ellenére a Habsburg Monarchiához csatlakozott Magyar Királyság új vé-
delmi rendszerének kialakításában – elsősorban természetesen a Dunántúlon – 
Batthyány közvetve mégis komolyabb szerepet vállalt. Elsősorban annak köszönhe-
tően, hogy Habsburg-hűsége, kiemelkedő politikai-katonai tapasztalatai és orszá-
gos, illetve regionális befolyása miatt az 1540–1560-as években I. Ferdinánd király 
egyetlen olyan bizalmas magyar tanácsadója volt, aki bécsi vagy grazi tanácsadó 
útjai idején az udvari fizetőmestertől (Hofzahlmeister) rendes, mégpedig tekintélyes 
napidíjban (Liefergeld) (havi számításban előbb 125, 1556-tól pedig 200 rajnai 
forintban) részesült.25 1556 márciusában például így vett részt a magyarországi 
határvédelmi rendszer megszervezésére összehívott egyik legfontosabb hadikonfe-
rencián Bécsben.26 Ám tekintélyéről tanúskodott az is, hogy a Magyar Tanácsban 
(Consilium Hungaricum) gyakran adtak szavára, Habsburg Miksa főherceg 1563. 
szeptemberi koronázási szertartásán Pozsonyban pedig – nádor nem lévén – rang-
idős nagyúrként és tanácsosként, bár idős kora miatt már hordszékben hordva, ő 
vihette a Szent Koronát.27 

Az 1570–1580-as években a család feje Batthyány III. Boldizsár (1537–1590), az 
említett I. Kristóf fia lett. Elődeivel ellentétben ő meghatározó katonai tisztséggel 
nem dicsekedhetett, noha 1568 márciusától 1590. február 1-jei haláláig magyar 
királyi étekfogómester (dapiferorum regalium magister) volt.28 Szerény kivételnek 
pusztán 1568 tavasza–kora nyara számított. Ekkor néhány hónapon át ideiglene-
sen ellátta a Felső-Magyarországon tartózkodó Török Ferenc dunántúli kerületi 
főkapitány (lat. partium Transdanubianarum supremus capitaneus, ném. Kreis-
oberst/Kreisgeneral in Transdanubien, 1566–1571) tisztét, aki maga ajánlotta he-

                                                           
25 Österreichisches Staatsarchiv, Wien (a továbbiakban ÖStA); Allgemeines Verwaltungsarchiv (AVA), 
Finanz- und Hofkammerarchiv (FHKA), Hofkammerarchiv (HKA) Hofzahlamtsbücher Bd. 8. fol. 134–
136. (1552–1553), Bd. 9. fol. 149r–v., Bd. 10. fol. 171r–v. (1554), Bd. 12. fol. 270–271. (1556), Bd. 13. fol. 
106r., fol. 147v., fol. 149r–v. (1557), Bd. 14. fol. 68r. (1558), Bd. 20. fol. 521–523. (1565), vö. még ÖStA 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv (a továbbiakban HHStA), Ungarische Akten (Hungarica), Allgemeine Akten 
(a továbbiakban Hungarica AA) Fasc. 90. Konv. B. fol. 28–31. (1565). 
26 Uo. Fasc. 76. Konv. A. fol. 40–55. és Steiermärkisches Landesarchiv, Graz (a továbbiakban StLA); 
Landschaftliches Archiv (Laa. A.) Antiquum XIV.: Militaria, Sonderreihe Sch. 936. [Militärrechnungen] 
1556, (unfoliert), ill. újabban lásd még PÁLFFY Géza, Egy rendkívüli forrás a magyar politikai elit 16. száza-
di földrajzi ismereteiről. Az 1526 és 1556 között török kézbe került magyarországi városok, várak és kasté-
lyok összeírása a Német-római Birodalom rendjei számára, = Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves 
Feld István tiszteletére / On the trail of castles. Studies in honour of István Feld in his 60th birthday, szerk. 
TEREI György, KOVÁCS Gyöngyi, DOMOKOS György, MIKLÓS Zsuzsa, MORDOVIN Maxim, Bp., 2011, 177–194. 
27 PÁLFFY Géza, A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században, Bp., 2010, (História Könyv-
tár, Monográfiák 27.), 261. 
28 Kinevezés, 1568. március 3.: OSzK Kt. Fol. Lat. 95. fol. 39r–v. és IVÁNYI, i. m., 123.: No. 218.; március 3-tól 
kapta fizetését is: ÖStA AVA FHKA HKA Familienakten B–P 66. fol. 3. és ÖStA AVA FHKA HKA Hoffinanz 
Ungarn (a továbbiakban HFU) rote Nr. 52. 1587. Dez. fol. 166. 
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lyettesítésére.29 Így ekkor ő e poszton elsősorban a dunántúli vármegyék nemesi 
felkelő csapatainak és Török kerületi főkapitányi hadainak irányításáért volt fele-
lős.30 Ezzel a Batthyány családból – még ha csupán néhány hónapra is – ő nyert 
elsőként katonai tisztséget a dunántúli törökellenes határvédelemben. Ezt akár 
szimbolikus jelentőségűnek is tarthatjuk, ám az átmeneti helyettesítés azt is jól 
mutatja, hogy a XVI. század – elsősorban birtokaik védettebb, hátországi fekvésének 
köszönhetően – a dunántúli határvédelem terén még nem a Batthyányak, hanem 
sokkal inkább a Nádasdyak és a Zrínyiek évszázada volt.31 

Ennek ellenére figyelmet érdemel, hogy 1581 szeptemberében – Nádasdy II. Fe-
renc és Zrínyi György mellett – Batthyány Boldizsár neve is felmerült az akkor már 
évek óta üresedésben lévő dunántúli kerületi generálisi tisztségre.32 Sőt, 1583 ele-
jén, majd 1584 nyarán – több magyar nagyúr (Forgách Simon és Pálffy Miklós) 
mellett – még bécsi udvari haditanácsosnak is szóba került.33 E posztra viszont 
ténylegesen nem volt alkalmas, hiszen ez állandó bécsi bürokratikus munkát igé-
nyelt, amire Batthyány – számos magyar, osztrák és cseh főúrtársához hasonlóan – 
nem volt hajlandó. Egykori bécsi és párizsi udvari szolgálata34 dacára ugyanis ő 
sokkal inkább vonzódott a természettudományokhoz, az alkímiához és a könyv-
gyűjtéshez, mint a mindennapos hadviseléshez vagy még inkább a katonai igazga-
tási feladatokhoz. 

A németújvári nagyúr az 1560-as évektől – külföldre vagy távolabbi magyaror-
szági utakra – nem szívesen mozdult ki nyugat-dunántúli váraiból. 1566-ban az 
augsburgi birodalmi gyűlésről esküvője miatt még „igazoltan” távol tudott maradni, 
1577 tavaszán ugyanakkor – hosszas húzódozás után – lojalitásának veszélybe 
kerülése miatt, valamint presztízs-okokból végül ott kellett lennie Miksa császár és 

                                                           
29 Miksa király megbízza Batthyányt a tisztség ellátásával, 1568. március 29., Bécs: „ne autem per suam 
absentiam provinciae nostrae Cisdanubianae quid detrimenti accidat, ex ipsius commendatione te, qui vices 
interim suas agas, clementer substituimus, tibique benigne praecipimus, ut administrandi istius 
capitaneatus officium subeas...” OSzK Kt. Fol. Lat. 95. fol. 39v–40r., ill. 1568. április 24. előtt „Battianij uram 
az én tisztem [ti. a dunántúli kerületi főkapitányság] gondviselését fölvette”. Török Ferenc értesülése 
Batthyány általi helyettesítéséről április 24-én: Magyar Országos Levéltár, Budapest (a továbbiakban 
MOL); P 1314, A herceg Batthyány család levéltára (Batthyány cs. lt.), Missiles No. 49551. Június 7-én 
Török már ismét főkapitányi székhelyén, Pápán tartózkodott. Uo. No. 49553. 
30 Vö. például ÖStA Kriegsarchiv (a továbbiakban KA), Protokolle des Wiener Hofkriegsrates (HKR Prot.) 
Exp. Bd. 147. fol. 109. (április 28–30.), fol. 115. (május 17.) és Reg. Bd. 148. fol. 136. (május 17.) 
31 Vö. 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):2., 257–288., főként 269., ill. DOMINKOVITS Péter, PÁLFFY Géza, Küzdelem az országos és regioná-
lis hatalomért. A Nádasdy család, a magyar arisztokrácia és a Nyugat-Dunántúl nemesi társadalma a 16–
17. században. (1–2. rész.), Századok, 144. (2010):4., 769–792. és 144. (2010):5., 1085–1120., főként 
788–789. 
32 ÖStA HHStA Ungarische Akten (Hungarica), Comitialia Fasc. 385. Konv. B. fol. 32. (szeptember 15.) és 
fol. 37. (szeptember 19.) 
33 1583: StLA Laa. A. Antiquum XIV.: Militaria, Sonderreihe Sch. 928. [Bauten; Batthyány] 1583.01.31., 
Vienna és 1583.02.14., Németújvár; 1584: ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 176. fol. 6. és. Exp. Bd. 175. fol. 4. 
34 BOBORY, The Sword and the Crucible, i. m., 16–22. 
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király prágai temetésén.35 Visszahúzódó magatartása a korban annyira ismertté 
vált, hogy még a XVII. század második felében is a következő árulkodó anekdotát 
emlegették róla: „úgy vagyon Kegyelmednek dolga, mint Bottyány Boldizsárnak 
Maximilián császárral, kit vadászni hívatott, azzal mentette magát, nincs lova, lovat 
ígértek neki, azt mondotta, nincs nyerge, azt is ígértek, azután meg azt mondotta, 
nincsen saruja, azt is hogy ígértek, s válaszul adta, csodálja, nem veszi a császár 
eszében, hogy nincs kedve az vadászathoz.”36 

Ennek ellenére hiba lenne azt hinni, hogy az 1560–1580-as években Batthyány 
Boldizsár ne vállalt volna aktív szerepet az oszmánok elleni küzdelemben. 1566 
késő nyarán 160 lovasával vonult II. Miksa császár győri táborába,37 majd a követ-
kező évtizedekben olykor személyesen maga is, olykor pedig elsősorban tekintélyes 
magánföldesúri katonasága számos dunántúli és szlavóniai akcióban vett részt a 
kor neves magyar–horvát főtisztjei, főként Nádasdy Ferenc, valamint sógora, Zrínyi 
György dunántúli kerületi főkapitány és Veit von Hallegg vend (szlavón) végvidéki 
generális oldalán.38 Sőt, birtokai védelme érdekében ez idő tájt már a stájer rendek-
kel is egyre aktívabban együttműködött,39 ám alattvalói segítségével részt vállalt 
Kanizsa és a stájer támogatással újonnan emelt Bajcsavár végvárának erődítési 
munkálataiban és ellátásában is.40 Mindezek viszont annak ismeretében teljesen 
érthető lépések voltak, hogy – miként maga számolt be erről 1579 nyarán Bécsben 
– a törökök egyre gyakrabban portyáztak nyugat-dunántúli uradalmaiban, sőt az 
1580-as években már magát Németújvár mezővárosát is kiadták a szpáhiknak 
adóztatás céljából.41 

                                                           
35 1566: IVÁNYI, i. m., 120–122.: Nr. 211–212. és BOBORY, The Sword and the Crucible, i. m., 23–26.; 1577: 
PÁLFFY Géza, Magyar címerek, zászlók és felségjelvények a Habsburgok dinasztikus-hatalmi reprezentáció-
jában a 16. században, Történelmi Szemle, 47. (2005):3–4., 241–275., főként 267–270. 
36 FABÓ András, Vitnyédy István levelei 1652–1664. I–II. rész, Magyar Történelmi Tár, 15. (1871) 1–272. és 
Uo. 16. (1871) 7–268., itt: I. rész, 194.: Nr. 171. 
37 ISTHVANFI, Nicolaus, Historiarum de rebus Ungaricis libri XXXIV, Colonia Agrippina, 1622, 477. 
38 Terjedelmi okokból ezek részletes felsorolásától ehelyütt el kell tekintenem. Vö. KÁRPÁTI-KRAVJÁNSZKY 
Mór, Rudolf uralkodásának első tíz éve (1576–1586). A velencei kir. állami levéltár császári udvarból való 
követjelentései alapján, Bp., 1933., IVÁNYI, i. m., és NAGY László, Az erős fekete bég,  Nádasdy Ferenc, H. n., 
1987, (Korok és emberek sorozat), 124–149., passim. 
39 StLA Laa. A. Antiquum XIV.: Militaria, Sonderreihe Sch. 928. [Bauten; Batthyány] és többségében ezen 
iratok alapján ROTH, Franz Otto, Balthasar III. Batthyánys Bittschreiben um steirische Hilfe für Westungarn, 
= Lebensraum der Grenze. Festschrift Fritz Posch zur Vollendung des 60. Lebensjahres, hrsg. PICHLER, 
Franz, TREMEL, Ferdinand, Graz, 1971, (Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark, Sonderbd. 
18.), 177–193.; vö. még ÖStA KA Akten des Innerösterreichischen Hofkriegsrates, Vindica 1583. März 
No. 1. és 1585. Mai No. 1. 
40 IVÁNYI, i. m., 123–132.: passim, ill. Bajcsavárra lásd Weitschawar / Bajcsa-Vár. Egy stájer erődítmény 
Magyarországon a 16. század második felében. Kiállítás a zalaegerszegi Göcseji Múzeumban 2002. május 
31. – 2002. október 31. Kiállítás a Budapesti Hadtörténeti Múzeumban 2002. november 21. – 2004. január 
31., szerk. KOVÁCS Gyöngyi, a szerk. munkatársa KŐFALVI Csilla, Zalaegerszeg, 2002. 
41 ÖStA HHStA Türkei I. (Turcica) Karton 39. Konv. 3. 1579 Juli fol. 247–248.; HEGYI Klára, „Aranyásó 
szpáhik” a királyi Magyarországon, = A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. 
születésnapjára, szerk. GLATZ Ferenc, Bp., 1993, 103–111., főként 105–106. és vö. még újabban 
általánosságban: SZ. SIMON Éva, Névlegesen birtokolt szandzsákbégi hászok a 16. századi oszmán terjeszke-
dés szolgálatában (Gondolatok a ber vedzsh-i tahmin szisztéma működésének értelmezéséhez), Századok, 
141. (2007):6., 1351–1406., ill. lásd még az ő nemrég megvédett doktori értekezését: Oszmán terjeszke-
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ELSŐKÉNT TARTÓS KATONAI SZOLGÁLATBAN: 
BATTHYÁNY II. FERENC ÉS A DUNÁNTÚLI HATÁRVÉDELEM 

A XVII. SZÁZAD ELEJÉN 

Batthyány Boldizsár utódai számára Kanizsa várának 1600. évi eleste teljesen új 
helyzetet teremtett. Ennek következtében ugyanis a XVI. században még viszonylag 
távolabb, előbb Szigetvártól, majd Kanizsától keletre húzódó török–magyar határ a 
Batthyány-uradalmak közeli szomszédságába került. Így ezután mind a megmaradt 
dunántúli területek, mind saját uradalmaik védelme miatt egyetlen vezető Batthyá-
ny-családtag sem tehette meg azt, amit évtizedekkel korábban I. Ferenc vagy 
III. Boldizsár a viszonylag védettebb dunántúli hátországban még megengedhetett 
magának. A família ettől kezdve hasonlóan aktív szerepvállalásra kényszerült az 
oszmánok elleni dunántúli védekezésben, mint a Zrínyi vagy a Nádasdy család tag-
jai az 1550–1590-es években muraközi és kanizsai uradalmaik megoltalmazása 
érdekében. 

Ezt a markáns váltást kiválóan jelezte, hogy Boldizsár fia, II. Ferenc (1573–1625) 
– aki ifjú kora dacára 1593-től királyi kapitányként már a századvég hosszú török 
háborújában, a tizenöt éves hadakozásban (1591–1606) is rendszeresen részt 
vett42 – 1600–1601-ben meghatározó szerepet játszott azokon a tárgyalásokon, 
amelyek a teljesen újonnan létrehozandó, úgynevezett Kanizsával szembeni végvi-
déki főkapitányság43 vagy mint egykoron emlegették a Kanizsa ellen vetett véghá-
zak rendszerének kiépítését készítették elő Bécsben, Schottwienben és Grazban.44 
Sőt, az ifjú nagyúr 1601–1602-ben már nemcsak tervezetekkel és tanácsokkal, ha-
nem körmendi főkapitányként (Oberhauptmann zu Kermend) személyesen is fon-
tos szerepet vállalt a határvédelemben.45 E tisztében a bécsi Udvari Haditanács 
utasításának megfelelően ugyanakkor már számos kisebb-nagyobb, Vas és Zala 
megyében Körmendtől délre fekvő vár (Szécsisziget, Lenti, Alsólendva, Csesztreg, 
Lövő, Szecsőd, Hollós, Hídvég, Csákány, Szentpéter, Csörötnek) őrségének is paran-
csolhatott. Mindeközben a Rába-parti Sárvár vidékén a dunántúli kerületi főkapi-
tány (1598–1604), Nádasdy Ferenc, a híres Fekete Bég látott el hasonló feladatokat, 
mégpedig Sárvár és a hozzá tartozó várak főkapitánya (Oberst der Festung 

                                                                                                                                                
dés Zala megyében a 16. század második felében.(Egy szandzsák-összeírás összehasonlító elemzésének 
lehetőségei és tanulságai), PhD értekezés, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Bp., 2011. 
42 1593: ISTHVANFI, i. m., 607. és 612.; 1595: MOL P 1313, Batthyány cs. lt., Memorabilia No. 651., 1598: uo. 
No. 662. és 1599: uo. No. 666. 
43 E védelmi övezetre lásd CZIGÁNY István e kötetbeli írását. 
44 SIMON Éva, Magyar nagybirtokosok tervezetei a Kanizsával szembeni végvidék kiépítéséről, = Zalai törté-
neti tanulmányok, szerk. KÁLI Csaba, Zalaegerszeg, 1997, (Zalai Gyűjtemény, 42.), 61–86.; KELENIK József, 
Egy végvidék születése. A Kanizsa ellen vetett végek kialakulásának története 1600–1601, = Az értelem 
bátorsága, Tanulmányok Perjés Géza emlékére, szerk. HAUSNER Gábor, a szerkesztésben közreműködött 
CSÁKVÁRY Ferenc, KINCSES Katalin Mária, MÉSZÁROS Kálmán, TÓTH Ferenc, Bp., 2005, 311–357. 
45 Utasítás Batthyány részére a tisztségről, 1601. február 1., Bécs: ÖStA KA Hofkriegsrätliches 
Kanzleiarchiv  IX. c. 4., vö. május 15-én már „capitaneus Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis 
Kormend et partium ei subiectarum”-ként említik. MOL P 1314, Batthyány cs. lt., Missiles, No. 32002.; 
1602: MOL P 1313, Batthyány cs. lt., Memorabilia, No. 683. 
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Scharwar und derselben zugetanen neuen Ortflecken) címmel. Ő az ezekben a véghá-
zakban szolgáló magyar, német és vallon lovas és gyalogos katonaság felett rendel-
kezett parancsnoki jogkörrel.46 

A Rába-parti Körmenden szerzett tapasztalatoknak azután meghatározó szere-
pük lehetett abban, hogy Batthyány II. Ferenc hamarosan mindent megtett a vár és 
uradalma megszerzéséért. Ez éveken át tartó küzdelem után végül 1605-ben sike-
rült.47 Körmend és környéke ezt követően a család három legfontosabb rezidenciá-
jának (Németújvár, Rohonc és Szalónak) úgymond előretolt törökellenes védőöve-
zetévé vált.48 Így Körmend megszerzését ugyancsak szimbolikusnak tarthatjuk, 
hiszen ez jelentette a család dunántúli tartós katonai szolgálatának kezdetét. 

Ez különösen igaz annak ismeretében, hogy Batthyány Ferenc Körmend birtok-
ba vételekor már hónapok óta – az 1604. január 4-én elhunyt Nádasdy Ferencet 
követve – előbb ideiglenesen megbízott, majd rendes dunántúli kerületi főkapitány 
volt.49 E tisztét – többszöri lemondási kísérletet (1607, 1609) követően – végül 
1609 őszéig töltött be.50 Családjából ő volt az első, aki e fontos posztot már nem 
csak alkalmilag látta el. Kerületi generálisként ugyanakkor a határvédelem csupán 
egyik, méghozzá jelentéktelenebb részét ellenőrizhette. Az 1526 utáni fél évszázad-
ban ugyanis a bécsi hadvezetés és a magyar rendek különleges kompromisszuma-
ként – a kormányzati dualizmus rendszerének megfelelve – a Magyar Királyság új 
határvédelmének szervezete kettős jelleget öltött. Másként fogalmazva kétfajta 
főkapitányi tisztség alakult ki: a végvidéki és a kerületi generálisok (Grenzoberst, ill. 
Kreisoberst) posztja.51 Míg az előbbiek egy-egy úgynevezett fővárból (Károlyváros, 
Varasd, Kanizsa, Győr, Érsekújvár és Kassa) az egyes határövezetek végvárait, azaz 
az úgynevezett végvidéki főkapitányságokat (Grenzoberhauptmannschaft / Grenz-
generalat) irányították, az utóbbiak azonos területen és egyidejűleg egy-egy ország-
rész (azaz kerület,  latinul districtus,  németül Kreis) vármegyéinek hadügyeit, első-
sorban a nemesi felkelést (insurrectio) és a rendek által megszavazott hadiadóból 
(dica) fizetett főkapitányi kontingenseiket vezették. 

                                                           
46 Bestallung Nádasdy részére tisztéről, 1600. december 19.: ÖStA KA Sonderreihe des Wiener 
Hofkriegsrates, Bestallungen (a továbbiakban Best.) No. 671., ill. engedelmességre intő levelek a magyar, 
német, vallon katonasághoz. Uo. 
47 TÓTH István György, Jobbágyok, hajdúk, deákok. A körmendi uradalom társadalma a 17. században, Bp., 
1992, (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat, 115.), 17–19. 
48 Vö. KELENIK József, Körmend a hadtörténelemben 1526–1711, = VESZPRÉMY László, KELENIK József, HER-

MANN Róbert, BENCZE László, Körmend a hadtörténelemben, Körmend, 1992, (Körmendi füzetek), 51–
139., főként 55–67. 
49 1605 első hónapjaiban ideiglenes kinevezéssel látta el a tisztséget: MOL P 1313, Batthyány cs. lt., 
Memorabilia No. 709. és No. 711. (január), No. 712–713/1. (február), No. 716. (március), No. 721. (ápri-
lis). Rudolf király 1605. április 28-án rendelte el Prágából Mátyás főhercegnek Batthyány beiktatását. 
ÖStA KA Akten des Wiener Hofkriegsrates Exp. 1605. Juni No. 163. 
50 1607. évi lemondásaira: ÖStA KA HKR Prot. Exp. Bd. 217. fol. 211. (március 29.) és fol. 335. (november 
19), ill. 1609. évi lemondására: TÓTH Péter, Vas vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái. II. köt. 
1601–1620, 1631–1641, Szombathely, 1992, (Vas megyei levéltári füzetek, 5.), 90–91.: No. 1177. 
51 PÁLFFY, A török elleni védelmi rendszer, i. m., 192–199. és UŐ, A császárváros védelmében, A győri főkapi-
tányság története 1526–1598, Győr, 1999, (A győri főkapitányság története a 16–17. században, 1.), 134–
141. 
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Másként vagy sematikusan fogalmazva: míg a végvidéki generálisok elsősorban 
a Habsburg-dinasztiából kikerülő magyar királyok és a nevükben eljáró központi 
hadügyi kormányszerv, az Udvari Haditanács, addig a kerületi főkapitányok a ma-
gyar rendek hadügyi jogkörének letéteményesei voltak. A Dunántúlon elsősorban 
Bécs, Alsó-Ausztria és Stájerország védelme miatt végül két végvidéki (a győri és a 
kanizsai, majd 1600 után a Kanizsával szembeni), illetve egy kerületi főkapitányi 
tisztség alakult ki. Ezt – a központi tájszemlélet korabeli elvének megfelelően52 – 
Pozsonyból szemlélve dunántúli főkapitányságnak titulálták, Bécsből vagy éppen 
Németújvárról címezve az iratokat ez viszont éppen fordítva történt, azaz „dunán-
inneni” kerületről és főkapitányságról beszéltek. Ezzel kapcsolatban fontos felhívni 
a figyelmet arra, hogy mindezek ismeretében a szakirodalom azon állításai termé-
szetesen tévesek, melyek szerint Batthyány II. Ferenc vagy utódai a dunántúli mel-
lett megszerezték a dunáninneni (azaz Pozsony megyétől Gömörig) terjedő kerület 
főkapitányi tisztét is. A magyar rendek tekintélyes ereje és országos befolyása miatt 
ugyanakkor a kerületi generálisi posztokat – így természetesen a dunántúlit is – 
csakis magyar nemességgel rendelkező arisztokraták tölthették be. Ez így volt pél-
dául Batthyány Ferenc előtt a XVI. század végén Zrínyi György (1574–1575 és 
1582–1598) és Nádasdy Ferenc (1598–1604), majd őt követve 1609-től 1618-ig 
előbb Széchy Tamás, utána pedig 1622-től 1633. évi haláláig Nádasdy Pál esetében 
is.53 

A magyar rendek késő középkori hadügyi hatásköre az Udvari Haditanács és a 
végvidéki generalátusok megszervezésével tetemesen csökkent. Ahhoz képest vi-
szont, hogy a rendi hadiadóból a védelmi rendszer költségeinek csak bő tíz százalé-
kát fedezhették,54 a határvédelem helyi irányításában betöltött szerepük igen tekin-
télyesnek nevezhető. Még inkább igaz mindez annak ismeretében, hogy a végvidéki 
és kerületi generálisok posztját – a horvát–szlavón területeket kivéve – gyakran 
töltötték be egyidejűleg magyar arisztokraták. Ez a XVI. században például a Dunán-
túlon több alkalommal sikerült Zrínyi Györgynek, aki 1574–1575-ben és 1582–
1590-ben egyszerre volt a kanizsai végvidék és a dunántúli kerület generálisa,55 
azaz egyszerre állt az uralkodó és a rendek szolgálatában. Jóllehet a magyar és az 
osztrák történetírás ez ideig túlnyomórészt összeférhetetlennek vélte az erős köz-
pontosítást az erős rendiséggel, együttes kialakulásukat az tehette lehetővé, hogy 
mindkettőben – így a Dunántúlon is – ugyanazok a magyar arisztokraták vállaltak 
elévülhetetlen szerepet.56 

                                                           
52 BAK Borbála, Magyarország történeti topográfiája, A honfoglalástól 1950-ig, Bp., 1997, (História könyv-
tár: Monográfiák, 9/I.), 33–34. 
53 PÁLFFY, Kerületi és végvidéki főkapitányok, i. m., 269. 
54 KENYERES István, Uradalmak és végvárak. A kamarai birtokok és a törökellenes határvédelem a 16. 
századi Magyar Királyságban, Bp., 2008, (Habsburg történeti monográfiák, 2.), főként 364–376. 
55 PÁLFFY, Kerületi és végvidéki főkapitányok, i. m., 269. és 279. 
56 PÁLFFY, A Magyar Királyság, i. m., 314–318. stb. 
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A HABSBURG-UDVAR ÉS A MAGYAR RENDEK KÖZÖS SZOLGÁLATÁBAN: 
BATTHYÁNY I. ÁDÁM A NYUGAT-DUNÁNTÚL VÉDELMÉBEN 

Hasonló a Batthyány családból hosszabb időre elsőként I. Ádámnak (1610–
1659) sikerült, noha birtokai védelme miatt erre már apja, Ferenc is vágyott – mi-
ként jól jelezte ezt fent említett, ám csupán rövid ideig viselt körmendi főkapitányi 
tiszte. Csakhogy a protestáns nagyúrnak a század elején komoly riválisai akadtak a 
régió védelmének irányításában szintén érdekelt, említett Széchy Tamás és Nádas-
dy Pál személyében, miközben uralkodóhűségét – evangélikus vallása mellett – a 
bécsi hadvezetés számára Bethlen Gábor erdélyi fejedelemhez (1613–1629) való 
csatlakozása és a pártján betöltött dunántúli kerületi főkapitányi poszt (1620–
1621) is megkérdőjelezhetővé tette.57 1605–1606-ban, a Bocskai-felkelés idején 
viszont még tántoríthatatlanul kitartott katolikus uralkodója hűségén, amelyben 
akkor viselt kerületi generális posztja is meghatározó szerepet játszhatott.58 (Utób-
bira Széchy Tamás kerületi generális 1618. február 9-ei halála után neve ismét fel-
merült,59 ám végül azt csak Bethlen pártján nyerte el.) 

Batthyány II. Ferenc fia, Ádám esetében ugyanakkor már egészen más volt a 
helyzet. 1633. november 15-én ő szinte kísértetiesen hasonló körülmények között 
nyerte el mind a Kanizsával szembeni végvidéki, mind a dunántúli kerületi főkapi-
tányi posztot, mint egykoron felmenője, I. Ferenc 1525-ben a horvát–szlavón bán-
ságot. Egyrészt Ádám 1630-tól ugyanúgy az uralkodói udvarban szolgált, mégpedig 
több esztendőn át valódi kamarásként (wirklicher Kämmerer),60 mint nagy elődje, 
csak persze már nem Budán a királyi, hanem a bécsi császári udvarban. Másrészt 
innen választott feleséget, ugyancsak egy udvarhölgy (Hofdame), Aurora Katherina 
Formentini személyében, akivel esküvőjét 1632. február elején egyenesen a bécsi 
Hofkapellében tartotta.61 Udvarhűségét 1629. évi katolizálása,62 majd 1630. augusz-
tus 16-án szerzett magyar grófi címe szintén garantálta.63 S persze többen támogat-
                                                           
57 ILLIK Péter, Kártételek a Batthyány-birtokokon „az rebellió” alatt (1619–1622), = Tanulmányok évszá-
zadok történetéből, szerk. J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, a szerkesztésben közreműködött FORGÓ András, ILLIK 
Péter, Piliscsaba, 2006, (Pázmány Történelmi Műhely, Történelmi Tanulmányok, 2.), 113–133., vö. még 
ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 244. fol. 236. és MOL P 1322, Batthyány cs. lt., A földesúri famíliára, illetve az 
uradalmi alkalmazottakra vonatkozó iratok (a továbbiakban Föld. fam.) No. 140–260. (46. csomó), 
passim. 
58 DOMINKOVITS Péter, „Egy nemzetek lévén....” A Nyugat-Dunántúl Bocskai István 1605. évi hadjárata idején, 
Bp., 2006, 48–51. és PÁLFFY Géza, Győztes szabadságharc vagy egy sokféle sikert hozó felkelés? A magyar 
királysági rendek és Bocskai István mozgalma (1604–1608), Bp., 2009, (Századok Füzetek, 3.), 34. stb. 
59 MOL P 1313, Batthyány cs. lt., Memorabilia No. 914. (1618. december 20.) 
60 Konvenció Batthyányval tisztéről, 1630. június 20.: MOL P 1313, Batthyány cs. lt., Memorabilia No. 
1002/A. és ÖStA HHStA Oberstkämmereramt Reihe F. C 1. fol. 16.; ill. újabban részletesen KOLTAI, Egy 
magyar főrend pályafutása, i. m., 57–62. 
61 Uo. 62–66.; KOLTAI, Batthyány Ádám és könyvtára, i. m., 37–43. és DOERR, August, Auszug aus den 
Matrikeln der k. k. Hof- und Burgpfarre in Wien, Smilkau, 1901, 8.: No. 209., a feleségre lásd még MACZÁK 
Ibolya írását e kötetben. 
62 FAZEKAS, Batthyány Ádám „áttérési irata”, i. m. és IVÁNYI Béla, FAZEKAS István, KOLTAI András, Pázmány 
Péter és a Batthyányak, szerk. KOLTAI András, Bp., 2008, 100–110. 
63 MOL P 1313, Batthyány cs. lt., Majoratus Lad. 27. No. 49.; MOL A 57, Magyar Kancelláriai Levéltár, Libri 
regii Vol. 7. pp. 961–962. és OSzK Kt. Fol. Lat. 95. fol. 55v–58r., vö. még IVÁNYI Béla, Címeres levelek a keszt-
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ták őt a tisztség elnyerésében a magyar politikai elitből is, mint például a bányavi-
déki végvidéki és dunáninneni kerületi főkapitány (1626–1644), erdődi Pálffy Ist-
ván.64 

Batthyány I. Ádám két főkapitányi tisztségére külön-külön utasítást kapott ural-
kodójától. Bár mindkettőt az Udvari Haditanács kancelláriáján (Hofkriegskanzlei) 
állították ki, a végvidéki generálisi német, a kerületi főkapitányi pedig a Magyar 
Királyság „hivatalos nyelvén”, latinul szólt (vö. a Függelékben felsorolt részletes 
forrásadatokat). Sőt, a frissen kinevezett főtiszt két utasítására külön-külön tett 
esküt (iuramentum instructionis), az előbbire német, az utóbbira latin nyelven.65 Ám 
kiemelkedő érdekességként tartható számon az is, hogy – miként erre már a beve-
zetésben utaltam – a levéltárára külön gondot fordító66 Batthyány mindkét, igen 
terjedelmes utasításáról magyar nyelvű, ugyan nem szöveghű, hanem a kor szoká-
sainak megfelelő tartalmi fordítást készíttetett (lásd őket teljes terjedelmükben a 
Függelékben, I–II. sz.). 1633. novemberi kinevezése ugyanakkor még nem végleges, 
csupán átmeneti jellegű volt, azaz beiktatására – feltételezhetően részben politikai, 
részben anyagi okokból – ekkor még nem került sor.67 

A fiatal magyar arisztokrata még időleges főkapitányi kinevezései ellenére is 
1633 végén a Nyugat-Dunántúl és egyúttal a Habsburg Monarchia központi terüle-
teinek védelmében igen meghatározó szerephez jutott. Ezzel egyidejűleg 1633 no-
vemberétől már magyar tanácsos, 1640 elejétől pedig magyar királyi étekfogómes-
ter (dapiferorum regalium magister), azaz tisztségviselő báró és országos főméltó-
ság is lett.68 Az udvari és a magyarországi politikai-katonai karrier az egyik leggaz-
dagabb magyar arisztokratánál így vált összeegyeztethetővé. Számos XVI–XVII. 
századi magyar–horvát mágnástársához hasonlóan így ő is egyszerre lehetett a 
Habsburg Monarchia és a Magyar Királyság, illetve az idegen uralkodó és a magyar 
rendek érdekeinek, másként fogalmazva a lojalitás és a hazafiság közös képviselője, 
mégpedig elsősorban a Délnyugat-Dunántúl törökellenes védelmének szinte kizá-
rólagos szervezőjeként.69 

                                                                                                                                                
helyi és körmendi hercegi levéltárakban / Litterae armales in tabulariis Principum de Batthyány et de 
Festetics reperibiles, Veszprém, 1943, (Körmendi Füzetek, Sorozaton kívüli A füzet), 17.: No. 4. 
64 MOL E 144, Magyar Kamara Archívuma (a továbbiakban MKA), Történelmi emlékek, Belügy, 1. doboz 
fol. 887–888. (1633. október 29., Érsekújvár) 
65 Kiadásuk: PÁLFFY, A Batthyány család, i. m., 337–338.: No. I–II. 
66 KOLTAI András, A Batthyány család körmendi központi levéltárának kutatástörténete, Levéltári Közle-
mények, 71. (2000):1–2., 207–231., valamint lásd még ZIMÁNYI Vera e kötetbeli tanulmányát. 
67 1634-ben, majd 1636-ban ezért sürgette mielőbbi beiktatását a főkapitány. MOL P 1315, Batthyány cs. 
lt., Batthyány I. Ádám, 1634: No. 11. (dátum nélkül, de 1634. március 14. előtt kelt fogalmazvány) és 
1636: No. 23. és No. 27. (Dátum nélkül, fogalmazvány) 
68 Kinevezés, 1633. november 12.: OSzK Kt. Fol. Lat. 95. fol. 58v–59r., ill. szintén kinevezés, 1640. január 
15.: MOL P 1313, Batthyány cs. lt., Majoratus Lad. 27. No. 51. és OSzK Kt. Fol. Lat. 95. fol. 59r–60r. „Az 
baronatussághoz való collatió”-t azonban csak június 10-én küldte meg Lászlóffy Pál, a Magyar Udvari 
Kancellária regisztrátora Batthyánynak. KOLTAI, A Lászlóffy-kódex, i. m., 98. 
69 Számos példa: PÁLFFY, A Magyar Királyság, i. m., passim, ill. a Zrínyiek kapcsán újabban: UŐ, Egy horvát–
magyar főúri család a Habsburg Monarchia nemzetek feletti arisztokráciájában. A Zrínyiek határokon 
átívelő kapcsolatai, = A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában, szerk. BENE Sándor, HAUSNER Gábor, 
Bp., 2007, 39–65. 
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A BATTHYÁNYAK ÉVSZÁZADA: ÖRÖKLETES VÉGVIDÉKI ÉS KERÜLETI 

FŐKAPITÁNYI POSZTOK A XVII. SZÁZADI DUNÁNTÚLON 

Batthyány Ádám végül közel negyedszázadon át többnyire eredményesen töl-
tötte be mindkét főkapitányi posztját, és felmenőihez hasonlóan többször, sőt náluk 
általában gyakrabban vett részt személyesen az oszmán területekre vezetett por-
tyákban és a törökök elleni védekezésben;70 akik számára ekkor a dél-dunántúli 
frontvidék a német-római császár és magyar király elleni legfrekventáltabb határ-
vidéknek számított.71 S noha az oszmánok mindennapos betöréseinek természete-
sen ő sem tudott gátat vetni,72 az irányítása alatt egyesült királyi–rendi és végvári–
vármegyei határvédelem mégis valamivel hatékonyabban működött, mint az őt 
megelőző évtizedekben, amikor részben külön nagyurak irányították azokat. 

Mindez a magyar arisztokratának is igen sokat hozott. 1637 késő nyarától 
ugyanis – amikor újabb, immáron végleges kinevezésére (április 24.), majd Pálffy 
Pál kamaraelnök vezetésével beiktatására (augusztus 15. körül) sor került73 – kerü-
leti főkapitányi kontingense (150 lovas és 100 gyalogos) már nem a Nádasdyak 

                                                           
70 Tevékenységére – főként különféle esettanulmányok formájában – gazdag irodalom áll rendelkezésre. 
A 3. jegyzetben idézett munkák és TAKÁTS Sándor számos közleménye mellett a teljesség igénye nélkül 
kiemelendő: IVÁNYI Béla, Végvári élet a Dunántúlon a XVII. században, (Kézirat. Lelőhelye: Magyar Tudo-
mányos Akadémia, Bp., Kézirattár, jelzete: Ms. 5301/7.), Bp., 1958.; MÜLLER Veronika, A zalai végek min-
dennapi problémái a XVII. század első felében, = Zalai Gyűjtemény, 8. (1978) 81–93.; FENYVESI László, Az 
igali portya és a körmendi kótyavetye balkáni tanulságai. (Adalék a hódoltsági rác-vlach-iflák-vojnik prob-
lematikához, 1641.), = Magyar és török végvárak (1663–1684), szerk. BODÓ Sándor, SZABÓ Jolán, Eger, 
1985, (Studia Agriensia, 5.), 199–218.; KELENIK József, A Kanizsa elleni végvidék katonai erejének változá-
sai 1633–1638, = Hadtörténelmi tanulmányok, szerk. MOLNÁR András, Zalaegerszeg, 1995, (Zalai Gyűjte-
mény, 36/I.), 5–51.; J. ÚJVÁRY, Tanulmányok évszázadok történetéből, i. m.; Mindennapi élet a török árnyé-
kában. Kora újkori társadalom- és életmódtörténet, szerk. J. ÚJVÁRY Zsuzsanna. Piliscsaba, 2008, 
(Khronosz: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történelemtudományi 
Doktori Iskolájának sorozata, 1.); VÉGH Ferenc, Egerszeg végvár és város a 17. században, Zalaegerszeg, 
2010, (Zalaegerszegi füzetek, 10.); MARTÍ Tibor, Két magyar főúr, Esterházy László és Batthyány I. Ádám 
levelezése (1646–1652), = Összekötnek az évezredek, szerk. J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, a szerkesztésben köz-
reműködött ILLIK Péter, HÁMORI NAGY Zsuzsanna, MARTÍ Tibor, Bp.–Piliscsaba, 2011, (Pázmány Történel-
mi Műhely, Történelmi Tanulmányok, 3.) 162–180., illetve lásd még J. ÚJVÁRY Zsuzsanna e kötetbeli 
közleményét. 
71 Erre részletesen lásd HEGYI Klára jelen kötetbeli tanulmányát. 
72 Újabban vö. összefoglaló jelleggel: ILLIK Péter, Török dúlás a Dunántúlon. Török kártételek a nyugat-
dunántúli hódoltsági peremvidéken a 17. század első felében, Bp., [2010.] 
73 Az Udvari Haditanács utasítása Pálffy Pál és Georg Adolf Garnich főmustramester részére Batthyány 
beiktatására, 1637. augusztus 4.: ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 278. fol. 147.; a beiktatás augusztus 21. 
előtt megtörtént, hiszen Lippay György ekkor a következőt írta Batthyánynak: „Pálffi Pál uram levelét 
vévén értettem, hogy kegyelmedet az generálisságban szerencsésen installálta volna.” TUSOR Péter, Egyház 
és közélet a XVII. századi Magyarországon. Zombori Lippay György levelei királyságbeli főurakhoz. Szak-
dolgozat. ELTE BTK. I–II., Bp., 1994., itt II. 52.: No. 15. (Köszönöm TUSOR Péternek, hogy kéziratos munká-
ját rendelkezésemre bocsátotta.); ill. Pálffy jelentése a kanizsai főkapitányság katonaságának fizetéséről 
és Batthyány beiktatásáról az Udvari Kamarához: ÖStA AVA FHKA HKA Protokolle der Hofkammer 
(Hoffinanz-Protokolle) (a továbbiakban Prot. der Hofkammer) Exp. Bd. 762. fol. 546., vö. még MOL P 
1315, Batthyány cs. lt., Batthyány I. Ádám, 1637: No. 30–31. (1637. augusztus 29., Rohonc). Batthyány 
Ádám Pálffyval való kapcsolatával részletesen Anna FUNDÁREK foglalkozott a konferencián tartott előadá-
sában. (Sajnos a kéziratot nem adta le a kötetbe. Szerk.) 
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fészkében (Sárvárott), hanem saját birtokán (Körmenden) állomásozott.74 Ekkor 
ismét kibocsátott utasításaira (vö. Függelék I–II. sz., forrásadatok) újra – ezúttal 
azonban már csupán egy közös, latin nyelvű – esküt kellett tennie Bécsben.75 Ez 
nem jelentett mást, minthogy a Batthyány-uradalmak védelmére – saját tekintélyes 
magánhadserege mellé – a nagyúrnak rendi (ill. magyar kamarai) fizetésű katona-
ságot is sikerült biztosítania, amelyet az egykorú források az „ország lovasai”- és az 
„ország gyalogjai”-ként emlegettek.76 Ez persze nem volt másként elődei esetében 
sem. Zrínyi György a XVI. század végén a Muraköz védelmében Kanizsán állomá-
soztatta a főkapitányi kontingenst, az 1620-as években pedig Nádasdy Pál – Bat-
thyányhoz hasonlóan – már saját várában, Sárvárott.77 

Az Udvari Haditanács és a Batthyány család e különleges „egyezsége” Ádám 
1659. évi halálával nem ért véget. A magyar arisztokrata ugyanis 1655. március 
elején azt kérte uralkodójától, hogy halála után Kristóf fia viselhesse főkapitányi 
tisztségeit.78 Törekvését hamarosan siker koronázta. Március 18-án ugyanis 
III. Ferdinánd – tekintettel Batthyánynak uralkodója és hazája iránti szolgálataira – 
beleegyezését adta abba, hogy halála után előbb elsőszülött fia, II. Kristóf (1637–
1687), majd őt követve kisebb fia, I. Pál (1639–1674) örökölhesse mindkét főkapi-
tányi posztját.79 Ezt a generális október 8-án Németújvárról kelt levelében köszönte 
meg uralkodójának, további hűséges szolgálatairól biztosítva mind őt, mind a 
Habsburg-dinasztiát.80 

Batthyány Ádám 1659. március 15-i halálát követően az egyezség gyorsan való-
ra vált. Április 7-én Kristóf már esküt tett főkapitányi utasításaira, és Bécsben kiállí-
tották végvidéki és kerületi generálisi katonasága számára a szokásos engedelmes-
ségre intő leveleket (Gehorsambrief/litterae obedientionales) is.81 Sőt, 1663 őszén a 
nagy török háborúban Kristófnak a nála mintegy másfél évtizeddel idősebb, igen 
ambiciózus Nádasdy III. Ferenc országbíróval (1655–1670) szemben is sikerült 

                                                           
74 MOL P 1322, Batthyány cs. lt., Föld. fam. No. 327., No. 432., vö. még KELENIK, A Kanizsa elleni végvidék, i. 
m. 
75 Kiadása: PÁLFFY, A Batthyány család, i. m., 338.: No. III. 
76 VARGA J. János, Szervitorok katonai szolgálata a XVI–XVII. századi dunántúli nagybirtokon, Bp., 1981, 
(Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat, 94.), 24–25. és MOL P 1322, Batthyány cs. lt., 
Föld. fam. No. passim, valamint VARGA J. János foglalkozott e kérdéssel a korferencián tartott előadásában. 
77 Lásd például Zrínyi, 1582: PÁLFFY Géza, A magyarországi és délvidéki végvárrendszer 1576. és 1582. évi 
jegyzékei, Hadtörténelmi Közlemények, 108. (1995):1., 114–185., itt 171., ill. 1588: Archiv des 
Germanischen Nationalmuseums Nürnberg; Weltliche Fürsten, Siebenbürgen ZR 7657. fol. 75. és fol. 80.; 
Nádasdy, 1625–1627: ÖStA AVA FHKA HKA HFU rote Nr. 130. 1626. Juli fol. 54–59., Sárvár és MOL E 
211, MKA Lymbus, Series II. Tétel 26. fol. 507–513., Sárvár. 
78 „dignetur ex innata sua clementia officia generalatus et supremi capitaneatus mei (quibus modo fungor) 
post obitum meum filio meo maioris natu, Christophoro de Batthyán benigne conferre...” MOL P 1315, 
Batthyány cs. lt., Batthyány I. Ádám, 1655: No. 726. (dátum nélkül, fogalmazvány), vö. ÖStA KA HKR Prot. 
Exp. Bd. 311. fol. 86. 
79 Kiadása: PÁLFFY, A Batthyány család, i. m., 338–339.: No. IV. 
80 Uo. 339.: No. V. 
81 Utasítása, 1659. április 7.: MOL P 1313, Batthyány cs. lt., Memorabilia No. 1067.; esküje utasítására, 
április 7.: ÖStA KA Best. No. 1623.; az engedelmességre intő levelek, április 7.: uo. és OSzK Kt. Fol. Lat. 95. 
fol. 63r–v.; fizetését május 23-ától kapta: ÖStA AVA FHKA HKA Prot. der Hofkammer Reg. Bd. 855. fol. 325. 
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megőriznie posztját és főkapitányi hatáskörét.82 A magát törökellenes védelem 
oszlopaként feltüntető Nádasdy83 csupán 1664 legelején tudta elérni, hogy a bete-
geskedő és távollévő Wesselényi Ferenc nádorral különleges módon megegyezve a 
nádor országos főkapitányi (supremus capitaneus regni) hatáskörét megszerezze, és 
így néhány hónapra a dunántúli kerületi generális Batthyány felettese lehessen.84 

1683 nyarán viszont a Bécs elleni oszmán hadjárat idején bekövetkező végve-
szélyben és az óriási ellenséges túlerő közepette Batthyány Kristóf fiával, II. Ádám-
mal együtt átállt a Thököly Imre kuruc hadai támogatta törökök oldalára, majd ka-
tonáival némi rablást tett Kelet-Stájerországban. Így szerencséje volt, hogy a császá-
ri-királyi hadak Kahlenbergnél megkezdődő sikeres ellentámadása idején, szep-
tember közepén csapataival az elsők között tért vissza a magyar uralkodó hűségére. 
Emiatt számos nagyúrhoz hasonlóan 1684 februárjában fiával együtt ő is kegyel-
met kapott az uralkodótól.85 Átállását ennek ellenére az udvarban és a Haditanács-
ban nehezen feledték. Visszapártolása dacára 1683 októberében felfüggesztették 
főkapitányi tisztségeiből,86 a Kanizsa elleni végeket pedig ideiglenesen a győri főka-
pitánysághoz rendelték, nevezetesen az ott ténylegesen szolgáló és 1683-ban is 
mindvégig kitartó Esterházy János győri vicegenerális (1655–1691) igazgatása alá. 
Generálisi posztjait Batthyány végül csupán a keresztény ellentámadás első komo-
lyabb sikerei után, 1684. június végén nyerte vissza.87 

Mindezek dacára a két főkapitányi poszt továbbörökítése majdnem hasonlóan 
történt Kristóf fia, II. Ádám esetében is. Különbséget pusztán az jelentett, hogy Kris-
tóf generális – 1684. évi meghurcoltatása után, többek (köztük Esterházy Pál ná-
dor) „biztatására” nyilván jobbnak látva visszavonulását és tisztségei átengedését 
fiának88 – valamikor 1685. március közepe előtt maga mondott le katonai posztjai-

                                                           
82 PÁLFFY Géza, Zrínyi Miklós nagy napja. A vati hadimustra 1663. szeptember 17-én, Pápa, 2013, 18–28. 
83 BUZÁSI Enikő, A Köpenyes Madonna Árpásról. Jan Thomas Nádasdy Ferenc számára festett műve 1663-
ból, (Meghatározás, datálás, attribúció), Művészettörténeti Értesítő, 55. (2005):3–4., 245–286. 
84 TOMA Katalin, Gróf Nádasdy Ferenc országbíró politikusi pályaképe (1655–1666), PhD disszertáció. 
ELTE BTK Történeti Doktori Iskola, Bp., 2005, 146–152. (Köszönöm TOMA Katalinnak, hogy kéziratos 
disszertációját használhattam.) 
85 Mindezekre újabb kutatások alapján részletesen lásd VARGA J. János, A túlélés és az árulás mezsgyéjén. 
Batthyány Kristóf és Batthyány Ádám az 1683. évi hadjáratban, = Ezredforduló – századforduló – hetve-
nedik évforduló. Ünnepi tanulmányok Zimányi Vera tiszteletére, szerk. J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, Piliscsaba, 
2001, 486–504. és UŐ, Válaszúton. Thököly Imre és Magyarország 1682–1684-ben, Bp., 2007, (História 
könyvtár: Monográfiák, 23.), 120–126. és 218–224. 
86 ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 367. fol. 557. (október), fol. 664. (november) és fol. 668. (december) 
87 Miként erről Bécsből az érintett Esterházy Jánost is értesítették. PÁLFFY, A Batthyány család, i. m., 340.: 
No. VI. 
88 Vö. VARGA J., Válaszúton, i. m., 223. és MOL P 1313, Batthyány cs. lt., Memorabilia No. 1303/1. 
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ról.89 Azok átörökítését viszont még 1682 elején, azaz 1683 nyári „árulását” meg-
előzően kérte fiának, amibe I. Lipót király 1682. február 24-én beleegyezett.90 

Mindezeknek köszönhetően Kristóf elsőszülött utóda, ifjabb Ádám 1685. márci-
us 15-től, azaz csaknem kereken két esztendővel apja halála (1687. március 6.) 
előtt, elnyerhette annak katonai méltóságait.91 Mivel pedig Kanizsa 1690. áprilisi 
visszafoglalását követően Ádám a kanizsai főkapitányi posztot is megkapta – 
amelynek köszönhetően a Kanizsával szembeni végházak története fokozatosan 
véget ért –, ez összességében azt jelentette, hogy a famíliának I. Ádám 1633. évi 
ideiglenes kinevezésétől egészen II. Ádám 1703 nyári haláláig a Dunántúlon sike-
rült örökíthetővé, másként fogalmazva családi örökséggé tenni a törökellenes ma-
gyarországi határvédelem egy meghatározó szeletének irányítását. Nevezetesen azt 
a két tisztséget, amelynek betöltőit a XVII. században – a mai Dunántúlról szemlélve 
– magyarul „Magyarország Duna innenső részeinek és Kanizsa ellen vetett végvárai-
nak főgenerális kapitánya”-ként emlegettek.92 Ezek ismeretében nem csodálkozha-
tunk azon, hogy a neves német hadmérnök, Martin Stier (1620–1669) 1661-ben 
készült, tizenkét lapos Magyarország-térképe a Kanizsával szembeni végeket – 
régies németséggel – egyenesen „Pattianische Gränitz Plätze”-nek nevezte.93 

Mindez még a Magyar Királyság XVI–XVII. századi teljes magyar–horvát határ-
védelmének ismeretében is unikumnak számított. Arra számos példa akadt, hogy 
ugyanabból a magyar (Csáky, Erdődy, Esterházy, Nádasdy, Pálffy), horvát 
(Drašković/Draskovics, Zrinski/Zrínyi), alsó-ausztriai (Teufel), krajnai (Auersperg, 
Lenkovitsch), stájer (Herberstein, Trauttmansdorff) vagy éppen német (Mansfeld) 
arisztokrata famíliából többen is viseljenek, akár ugyanazon végvidéken vagy kerü-
letben, főkapitányi posztot.94 Családon belüli, mégpedig az elsőszülött fiú általi to-
vábbörökítésre, ráadásul egyszerre két főkapitányi tisztség esetében, eddigi ismere-
teink szerint még apa és fiú között sem akadt hasonló eset! Még a legjelentősebb 
horvát–szlavón nagyúri családok (Draskovics, Erdődy, Zrínyi) sem voltak képesek 
ennek elérésére, még a valamivel kisebb katonai hatáskörrel rendelkező báni mél-
tóság esetében sem. Hasonló a XVII. században csupán kisebb területen (Muraköz) 

                                                           
89 ÖStA KA Best. No. 2357. és Slovenský národný archív, Bratislava; Archív rodiny Esterházy, Česnecká 
línia Kart. 43. Pallium I. fol. 175–176. 1685 elején azonban még biztosan ellátta tisztét, hiszen ekkor 
többek között különféle tisztségekre tett rendszeres javaslatokat a Haditanácsnak. ÖStA KA HKR Prot. 
Exp. Bd. 370. fol. 4., fol. 21., fol. 90., fol. 156. stb. Ez utóbbi bécsi Hadilevéltárbeli adatokat tanítványom-
nak, OROSS Andrásnak ezúton is köszönöm. 
90 Mégpedig csaknem szó szerint megismételve az 1655. tavaszi okiratot Az Udvari Haditanács kancellá-
riáján tehát pusztán előkeresték az 1655. évi uralkodói engedélyt (vagy esetleg maga Batthyány nyújtot-
ta be másolatát Bécsben), majd a néhány szükséges helyen módosították annak szövegét. Kiadása: 
PÁLFFY, A Batthyány család, i. m., 340–341.: No. VII. 
91 Számos irattal: ÖStA KA Best. No. 1623. és No. 2357., ill. OSzK Kt. Fol. Lat. 95. fol. 68r–v. 
92 Például MOL P 235, Festetics család keszthelyi levéltára, Gersei Pethő család, Memorabilia No. 12. 
(1686. július 17., Rohonc). 
93 Österreichische Nationalbibliothek, Wien; Handschriftensammlung Cod. 8332. 6. lap és PÁLFFY Géza, 
Európa védelmébe,. Haditérképészet a Habsburg Birodalom magyarországi határvidékén a 16–17. szá-
zadban, 2. jav. és bőv. kiad., Pápa, 2000, 69. 
94 PÁLFFY, Kerületi és végvidéki főkapitányok, i. m., passim. 
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a Zrínyieknek vagy egy-egy végvár (Petrinja, Fülek és Putnok) esetében az 
Erdődyeknek, a Koháryaknak és az Orlayaknak sikerült. 

A fentiekben elmondottak összességében kiválóan jelzik a Batthyány család igen 
tekintélyes szerepét a XVII. századi törökellenes határvédelemben, valamint egyút-
tal ezzel járó hatalmas befolyását a Nyugat-Dunántúlon. Ezzel ez idő tájt csak a 
Nádasdyak és az Esterházyak vetekedhettek, és persze – miként az 1663–1664. évi 
események kapcsán láthattuk – vetekedtek is. Ám mindezek egyúttal szemléletesen 
mutatják annak a különleges kompromisszumnak a szilárdságát is, amely a magyar 
arisztokrata família és az idegen tanácsosok vezette Haditanács között a császárvá-
ros és délkeleti vidéke, a Nyugat-Dunántúl védelmének biztosítása érdekében a 
XVII. század közepére létrejött. Ebben a meghatározó jelentőségű törökellenes ha-
tárrégióban így e korszak valóban a Batthyányak évszázada volt. 

FÜGGELÉK: BATTHYÁNY I. ÁDÁM XVII. SZÁZADBAN MAGYARRA 

FORDÍTOTT FŐKAPITÁNYI UTASÍTÁSAI (1633/1637) 

I. 
II. Ferdinánd utasítása Batthyány I. Ádám dunántúli kerületi főkapitány részére (a 

generális számára készült egykorú magyar nyelvű, de nem szöveghű, hanem a kor 
szokásainak megfelelő tartalmi fordítás), 1633. november 15., Bécs 

Magyar Országos Levéltár, Budapest; P 1315, A herceg Batthyány család levéltá-
ra, Batthyány I. Ádám, Másolati könyv b., pp. 64–68. (1633. november 15., Bécs) 

A fordítás alapjául szolgáló, utóbb javított dátumú, latin nyelvű haditanácsi kan-
celláriai fogalmazvány-példány (II. Ferdinánd, 1633. november 15., Bécs / III. Fer-
dinánd, 1637. április 24., Bécs): Österreichisches Staatsarchiv, Wien; Kriegsarchiv, 
Hofkriegsrätliches Kanzleiarchiv IX. c. 9., vö. még uo. Sonderreihe des Wiener 
Hofkriegsrates, Bestallung Register und Protokoll Bd. 1. 1633. fol. 9., illetve Bat-
thyány-levéltárbeli eredetije a főkapitány számára: Magyar Országos Levéltár, Bu-
dapest; A herceg Batthyány család levéltára, A Batthyány család törzslevéltára, 
Memorabilia No. 1004/a. (III. Ferdinánd, 1637. április 24., Bécs) és egykorú másola-
tai: Magyar Országos Levéltár, Budapest; P 1315, A herceg Batthyány család levéltá-
ra, Batthyány I. Ádám, Másolati könyv b., pp. 53–57. (II. Ferdinánd, 1633. november 
15., Bécs) és uo. pp. 39–42. (III. Ferdinánd, 1637. április 24., Bécs) 

[p. 64.] Mi Második Ferdinánd császár, Istennek kegyelmességébűl az rómaiak-
nak választott imperátora. 

Az mi szerető hívünknek, az tekéntetes és nagyságos Gróf Batthyány Ádámnak, 
mi tanácsunknak, komornyikunknak és Magyarországnak Dunán innen való része-
iben főkapitányunknak eleiben adott bizonyos mód és rend, mely szerént tartozik 

tisztiben minden igyekezetivel szorgalmatosan eljárni. 

Elsőben: a megnevezett Botthyány Ádám (ki az ő nekünk megmutatott serény-
ségéiért, hűségeiért, állhatatosságaiért és a vitézi vagy hadi dolgokban való gyors 
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forgolódásaiért mitőlünk azon megmondott Magyarországnak Dunán innen való 
részeiben főkapitánnyá tétetett) minden igyekezetivel azon legyen, és azokat az 
megmondott Magyarország részeit mind a török, s mind egyéb akármely 
ellenközőinknek csalárdságok és kiütések ellen híven és valóban megőrizze s oltal-
mazza, oly gondot viselvén mindenkor reájok, hogy minden ő cselekedeti, valamik 
vigyázó és hű kapitányhoz illendők, idején való értelmes tanácskozásokkal és csele-
kedettel láttassanak lenni. 

Másodszor: azon vigyázással és szorgalmatossággal kell arra is gondot viselni, 
hogy azokban a részekben való véghelyek mentül hasznosabban s jobban 
megerőséttessenek, érte lévén minden igyekezettel, hogy a vármegyékbűl az ország 
státusitúl rendeltetett porta után való gratuitus labor, ki hová és mely vármegye 
melyik véghelyhez rendeltetett, oda híven, késedelem és maga haszna keresése 
nékül beszolgáltassék, hogy legelsőben is az előbbvaló és szükségesb épületek vé-
geztethessenek, melyet hogy mind maga tehetségébűl igyekezzen, s mind az alatta 
való vármegyéket az elrendelt mód szerént reá nódétsa és szorgalmaztassa, igen 
kívántatik. 

[p. 65.] Harmadszor: hogy méltóságának tekéntetire nézve azt cselekedje, hogy a 
fizetésén való vitézek, akár gyalogok, akár lovasok legyenek, hatalmasul, erővel sem 
az mi híveinknek, szegény jobbágyinknak eledeleket, sem azoknak barmainak 
szűrléseket [sic!] el ne vigyék, sem semmiképpen bántásokra ne legyenek, hanem 
inkább egymással barátságban és atyafiságban éljenek, megelégedvén a vitézek az ő 
fizetésekkel, vitézi hivataljokban járjanak; a polgárságot is megtartván az ő polgári 
keresetiben, szántásában, vetésében és kaszálásában, mellyel magokat, feleségeket, 
gyermekeket táplálhassák. Hatalma lévén a főkapitánynak rajta, hogy akik ezen 
általhágnának, kéméllés nékül megbüntesse. A polgárság pedig az életet és abrakot 
tartozék bevinni, és az esztendőnek szűk vagy bű voltához képest, illendő áron el-
adni. Ha pedig, hogy az arra felöl igyenetlenség támadna közöttök, tehát mind az 
véghelyiekbűl s a szomszéd vármegyékbűl egyaránt igazságszerető értelmes embe-
rek által limitáltassék és igazéttassék el közöttök. És hogy a vitézeknek semmi okok 
ne lehessen az polgárságnak ilyenképpen való terhelésében, azon leszünk magunk 
is, hogy az ő érdemlett zsoldjok, amennyire lehet, idején megfizettessék. 

Negyedszer: azon is teljes igyekezettel legyen a főkapitány, hogy az alatta való 
polgárságot és vármegyéket, úgymint Győr, Komárom, Fejérvár, Veszprém, Zala, 
Mosony, Somogy, Sopron és Vas vármegyéket az ország constitutiói, azaz végezési 
szerént, mikor az szükség kívánja, a felülésre és a feltámadásra készen és fegyvere-
sen tartsa; jól meggondolván mindazáltal, hogy eltávoztathatlan szükség kívül ne 
parancsolja felülni őket. 

Ötödször: erre is gondjának kell lenni a főkapitánynak, hogy a több országunk 
részeiben lévő főkapitányokkal mindenkor correspondentiája, azaz egymás között 
való egyező értelme és tanácskozása legyen, segétséggel lévén egymásnak, ha mi-
kor miben kívántatik, az mint errűl magunk is mind a megmondott, alatta való vár-
megyék kapitányinak, s mind a győri kapitánynak és az ő alatta valóknak, kinek 
kinek külöm-külöm parancsolatot küldünk, hogy az ő requisitiójára, azaz méltó 
írására vagy izenetire, látván eltávoztathatatlan [p. 66.] szükségét, valamennyi más 
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véghelynek fogyatkozása és veszedelme nélkül lehet, annyi segétséggel legyenek; 
azonkívül is tanácsokkal és igyekezetekkel untalan segétvén. 

Hatodszor: az török császárral tött békesség és frigy ellen az főkapitány se maga 
személyében, se más alatta való és reá bízott vitézekkel semmit se cselekedjen, se 
ne próbáljon, másokkal is azonképpen semmit se cselekedtessen, hanem inkább a 
békességbontókat, kívül csavargó szabad hajdúkat, nyilvánvaló nyúzó-fosztókat, 
kiknek sem urok, sem bizonyos helyek nincsen, az ezerhatszázhatodik esztendőben 
költ, törökkel való transactio, azaz alkuvás vagy végezés szerint méltó büntetéssel 
megbüntesse, hogy így mitűlünk ok ne adattassék a pogányságnak is annak felbon-
tására. Hatalma lévén a főkapitánynak, hogy afféle békességbontókat, akár neme-
sek, akár nemtelenek, fizetett vitézek vagy pedig fizetés kívül való szabad csavargók 
legyenek, valahol értetheti, megfogattathassa, és érdemek szerént meg is büntet-
hesse. Ellene állván ellenben okosan és módjával, amennyire lehet, az pogányság-
nak, ha kik ide a mi birodalmunkban kártételeknek okáért beütnének, vagy itten 
kereskednének, vagy pedig a szegénységet új, szokatlan és végezés kívül való adó-
zással, rovásokkal akarnák fogyatni és terhelni. 

Hetedszer: Istennek engedelmébűl, ha mi praedát kaphatnak a vitézek az 
ellenségtűl csatázó időben, amikor a kijárás vagy csatázás szabados lészen, tartoz-
zék azt a vitézek köziben a régi szokás szerént egyenlőképpen felosztatni, megelé-
gedvén maga az honoráriumban neki adandó illendő ajándékkal, miszámunkra 
tartván a basákat, bégeket és agákat, ha kiket foghatnak. 

Nyolcadszor: igen el kell azt is távoztatni a főkapitánynak, hogy valamint a hit 
dolgában ne ártsa magát, a keresztény praedicatorokat ne űzze, kergesse, se azok 
helyében másokat ne állasson, se ne rendeljen. Az közönséges anyaszentegyháznak 
bevett szokásit és ceremóniáit el ne törülje, se ne változtassa; [p. 67.] azonképpen 
meg nem engedvén azt sem a vitézeknek, sem egyebeknek, valakik az ő botja alatt 
vadnak, hanem inkább efféle dolgokat azokra bízzon, kiknek egyébaránt is tisztek 
és hivataljokban jár, és akiket maga is minden háborgatók ellen oltalmazzon inkább 
és őrizzen. Előtte viselvén azt is, hogy a papok, praedicatorok és nemesek jószágá-
ban semmiképpen magát ne imperálja vagy bocsássa, és azokon se maga ne meré-
szeljen, se másoknak ne engedjen, semminemő bosszúságot, iniuriát cselekedni. 

Kilencedszer: igyekezni kell azon is, hogy semminemő lopókat, latrokat, tolvajo-
kat, sem káramkodókat az őalatta való vitézek között ne szenvedjen és be se fogad-
jon, sőt másoknak példájára afféléket méltó büntetéssel büntessen. A csavargó sza-
bad hajdúkat is, kik a nyomorult községen szintén mint a törökön, úgy kegyetlen-
kednek, soholt ne szenyvedje, sőt inkább afféléket és egyéb ilyen latorság-, kár- és 
bosszúság-cselekedőket, akárhol találtassanak is a vármegyékben, szabadon meg-
fogattathassa és az ország végezése szerént meg is büntettethesse. Ha kik pedig az 
ilyen latrok közül bátorságosb megmaradásnak okáért végekben szorulnának és 
szaladnának, affélékrűl az ott lakozó kapitány elegendő informatióval találtassék 
meg, és így ő tartozik az olyat ott is megbüntetni. 

Utolszór: Ha igaz okkal és hitelre méltó bizonyságokkal megbizonyétja a főkapi-
tány, hogy valamely háborúságos szorongatásban vagy szükségnek idején valamit 
vagy a vitézeknek zsoldjokra, vagy a hadi dolgokra magájébúl kiadott és költött 
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volna, vagy a kémekre fizetett volna, vagy pedig ha kit ide mihozzánk valami nagy 
dologban levelekkel vagy csak követségképpen küldött volna, mindazokat, valami-
ket affélékre költött, megtérétjük. 

Ezek a conditiók, melyek szerént a megnevezett Botthyány Ádám[ra] a Dunán 
innen Magyarország részeiben való főkapitányságot bíztuk, kiket hogy hiba és fo-
gyatkozás nékül megtartson és mindvégig tisztiben s annak kiszolgáltatásában úgy 
viselje magát, mint jó férfi és serény vigyázó s gondviselő kapitányhoz illik, maga 
hüti és fogadása kívánja, az mint azonra ugyan [p. 68.] ezenképpen reversalissal95 is 
kötelezte magát, hogy így cselekedvén, naprúl napra nagyobb gratiánkat és jóakara-
tunkat vehesse. 

Hogy penig annyival hasznosabban és könnyebben megfelelhessen hivataljának 
a megmondott tartománynak igazgatásában és gondviselésében, rendeltünk mellé-
je másfélszáz könnyű szerrel való kopjás lovasokat és száz magyar gyalogokat, 
azoknak a mostani szokás szerint szokott vagy rendelt fizetésekkel együtt. A lova-
sok között két zászlótartónak, három trombitásnak és egy dobosnak, a gyalogok 
között tizedeseknek, két zászlótartónak és két dobosnak hasomlóképpen az ő szo-
kott hópénzekkel együtt, az szerint tudniillik, az mint mostan szoktak fizetni. Az 
századosoknak vagy a két vajdáknak mindeniknek tíz-tíz foréntot egy-egy hóra. 
Magának pedig a főkapitánynak kapitányságára vagy maga személyére százhúsz 
magyar foréntot, azonkívül a másfélszáz lovasra a szokott havipénzt, úgymint 
nyolcvannyolcadfél foréntot. A helytartójának pedig vagy a vicekapitányának ötven 
magyar foréntot számlálván egy-egy hóra. És így ez szerént rendeltünk egy holnap-
ra mindezeket öszveszámlálván ezerszáznyolcvanöt rénes foréntot és tizenöt kraj-
cárt. 

Melyeket az installatio vagy a kapitány béállatása után az őalatta való és egye-
bütt lévő vármegyéknek taxa- s dica-pénzekbűl, annak felette az szabad városoknak 
contributiójábúl épen, minden csalárdság és álnokság nélkül megfizetünk nekik. 
Költ az mi városunkban, Bécsben 15dik napján Szent András havának 1633. esz-
tendőben, az mi római birodalmunknak 15dik, magyarországinak 16dik, csehor-
száginak 17dik esztendejében. 
  

                                                           
95 Kiadása: PÁLFFY, A Batthyány család, i. m., 337.: No. II. 
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II. 
III. Ferdinánd utasítása Batthyány I. Ádám, a Kanizsával szembeni végvárak főka-

pitánya részére (a generális számára készült egykorú magyar nyelvű, de nem szöveg-
hű, hanem a kor szokásainak megfelelő tartalmi fordítás), 1637. április 24., Bécs 

Magyar Országos Levéltár, Budapest; P 1315, A herceg Batthyány család levéltá-
ra, Batthyány I. Ádám, Másolati könyv b., pp. 48–52. (Dátum nélkül, de 1637. április 
24., Bécs) 

A fordítás alapjául szolgáló, utóbb javított dátumú, német nyelvű haditanácsi 
kancelláriai fogalmazvány-példány (II. Ferdinánd, 1633. november 15., Bécs / III. 
Ferdinánd, 1637. április 24., Bécs): Österreichisches Staatsarchiv, Wien; Kriegs-
archiv, Hofkriegsrätliches Kanzleiarchiv IX. c. 9., vö. még uo. Sonderreihe des Wie-
ner Hofkriegsrates, Bestallung Register und Protokoll Bd. 1. 1633. fol. 9., illetve 
Batthyány-levéltábeli eredetije a főkapitány számára: Magyar Országos Levéltár, 
Budapest; A herceg Batthyány család levéltára, A Batthyány család törzslevéltára, 
Memorabilia No. 1004/b. (III. Ferdinánd, 1637. április 24., Bécs) és egykorú másola-
tai: Magyar Országos Levéltár, Budapest; P 1315, A herceg Batthyány család levéltá-
ra, Batthyány I. Ádám, Másolati könyv b., pp. 58–63. (II. Ferdinánd, 1633. november 
15., Bécs) és uo. pp. 43–47. (III. Ferdinánd, 1637. április 24., Bécs) 

[p. 48.] Mi Harmadik Ferdinánd Isten kegyelmességébűl a rómaiaknak válasz-
tott császára. 

Instructio és installatio, mely arról való, miképpen és miformán viseljen gondot 
az mi parancsolatunkból Kanizsa ellen vettetett végházakra ez mi mostan be 

instellált generális kapitányunk, úgymint az tekéntetes és nagyságos Gróf Batthyá-
ny Ádám, mi komornyikunk és tanácsunk. 

1. Mivel nagy gondunk és szükségünk vagyon az mi országunk megmaradására 
és jovára, és hogy az Kanizsa ellen vettetett végházaknak bizonyos értelmes és arra 
a tisztre méltó generálisa légyen, ez okáért mi is látván és ismervén a tekéntetes és 
nagyságos Gróf Batthyány Ádámnak hozzánk sokszor megmutatott nagy hűségét, 
szeretetit, körülöttünk való hű forgolódását, szolgálatját és vitézségét, ezért s kivált-
képpen az mi hozzája való szeretetünkbűl offeráltuk, adtuk s be is helyheztettük az 
megmondott Kanizsa ellen vettetett végházaknak generális kapitányságára; ilyen-
képpen hogy mindeneknek előtte ő legyen azoknak az mi végházainknak generális 
kapitánya, és az mi Hadakozó Tanácsinknak mindenekben engedjen, és a tisztnek 
kívánsága szerént minden üdőben szorgalmatos és szükséges gondot viseljen. 

2. Kívántatik ez is, hogy az ő lakása és residentiája azokon a véghelyeken légyen, 
ahol az szükség kívánja, sőt erre is nagy szorgalmatos gondviselésének kell lenni, 
hogy a megnevezett végházak a nyilvánvaló dühös és örökös ellenség által sem 
nyilván, sem titkon való csalárdsággal meg ne csalattassanak és tőlönk el ne foglal-
tassanak. Arra is igen szorgalmatos gondot kell viselni, hogy magok között olyak ne 
találtassanak, kik a nyilvánvaló ellenséggel, a törökkel valami titkos árultatást és 
practicát indítanának, hogyha pediglen (kitűl Isten oltalmazzon) egyik vagy másik 
végházunk a töröktűl megcsalattatnék, arra tőlünk [p. 49.] megengedett szabadsága 
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legyen, hogy afféle megszállott helyben önnön maga személye szerént bár ne ma-
radjon, és ilyen formán bár meg ne környékeztesse magát az ellenséggel; de mind-
azáltal az alatta való kapitányok, hadnagyok és azon kívül minden rendbéli vitézlő 
népek (kik erős hittel egyik vagy másik végházhoz esküdtenek és mitőlünk mint 
híveink abban a helyben helyheztettenek) semminemő vérek hullását, testek sza-
kadását nem szánván, utolsó óráig híven és minden tehetségek szerént való igyeke-
zettel tartozzanak a helyet oltalmazni és mi számunkra tartani. Ha pedig ennek 
utána a megnevezett végházak mi általunk megerőséttetnek és jobban meg-
épéttetnek, akkor önnön maga, hozzá tartozó vitézlő néppel együtt, tartozik végig 
helyben maradni, és hogy se maga teste szakadását, se népe vére hullását nem 
szánván, a hozzánk való hűségben utolsó óráig megmaradjon, és magát mindenben 
úgy viselje, mint böcsületes vitéz emberhez illik, igen kívántatik. Hogyha pediglen 
magunk dolgaiban (vagy maga dolgában is) mi engedelmünkbűl találkoznék útja, 
tartozik, minek előtte megindul, a végháznak állapotját oly módjával elrendelni, 
hogy az ő távol létele miatt az végházaknak, sőt az egész országnak nyilván vagy 
titkon való árultatásbúl és practikábúl kára ne következzék. 

3. Tartozik mindennemő hadakozó munitiót, úgymint mindenféle lövőszer-
számot, puskaport, golyóbist és ezen kívül ahhoz való eszközöket, kik az instal-
latiókor előmutattanak vagy azután odavitettenek, jó tiszta és szép száraz helyen 
tartani és nem imitt-amott elhányódván hevertetni, sőt afféle szerszámot tartozik 
tisztogattatni, felépéteni és őrizni, hogy így mikor az szükség kívánja, bízvást hozzá-
nyúlhasson és az ellenségnek jó módjával ellene állhasson. 

4. Mivelhogy a megmondott kőfaloknak és bástyáknak jobbétása és megépétése 
fölötte kívántatik, tartozik ez okáért a kapitány azt a végházat a hozzá rendelt vár-
megyével és polgársággal mindenképpen épéteni és erőséteni, kiváltképpen az igen 
szükséges helyeket. És nemcsak a megépült végeket őrizze és oltalmazza, sőt még 
hogy a megromlottakat is minden szorgalmatossággal megépítse, jobbétsa és 
erősétse, felette igen kívántatik. Hogyha pedig ennek utána mitőlünk épületre való 
pénz és summa adatnék vagy rendeltetnék, azt a mi rendeletünk szerént váraink-
nak és véghelyeinknek erőséttésére költse és nem imide-amoda híjába való helyre 
vesztegesse, hogy így [p. 50.] megerősödvén és megépülvén az véghelyek, ő maga is 
a hozzá tartozó néppel, bátrabban és jó módjával maradhasson bennek, és nekünk 
is azzal kedves és hasznos dolgot cselekedhessen. 

5. Szorgalmatos gondot viseljen erre is a generális, hogy efféle véghelyeken 
mindennemő profont elég légyen, az szerént a benne való vitézlő népnek méltó 
fizetése megjárjon. A profont pedig nemcsak egy-két napra való legyen, mellyel 
naponként élni kelletik a benne való népnek, hanem bűségesen mindennemő élést 
elegendőt szerezzen, hogy (kit Isten eltávoztasson) ha véletlenül akarná megszálla-
ni az ellenség a véghelyet, és azonban annak defensiójára s oltalmazására innen 
több népet küldenénk bele, tehát azoknak is a bevitetett élésbűl fogyatkozás nékül 
elegendő juthasson, hogy így a nép is táplálódhasson és a következendő profont 
rendeléshez is jobban hozzá tartózkodhasson. 

6. Az ennek előtte mi tőlünk helybe rendelt kapitányokkal s hadnagyokkal min-
den közönséges jóban egyetértsen, és hogy azok a törökökkel titkon ne practikál-
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janak, kiváltképpen az olyanok, kik felől valami gyanoság és suspició lehet, arra igen 
szorgalmatos vigyázása légyen, és affélérűl minket idején tudósétson, hogy így 
szorgalmatossága által (melyet ugyan reá is bíztunk) a véghelyek, városok és faluk 
és azoknak lakosi félelem nékül, bátran, csendesen élhessenek s megmaradhassa-
nak, és a pogányságnak kegyetlen holdoltatására ne jussanak. 

7. Erre is szorgalmatos gondviselése légyen a generális kapitánynak, hogy a vég-
helyekben lévő vitézlő népekkel (akárminémű nemzetség legyen az) híven és 
jámborul szolgáltasson, akikkel mind éjjel-nappal strázsáltasson, és közülök min-
dennemő összeveszést, háborúságot eltávoztasson, szép csöndességben és egymás 
között való szeretetben tartván őket. 

8. Mi hírünk és akaratunk nélkül semmi rendbéli szolgánkrúl, akár kapitány, 
hadnagy, vajda, akár szegény közlegény legyen, a mitőlünk reá adatott tisztet ok 
nékül le ne vonja. Sem ellenben mi hírünk és akaratunk nélkül senkit méltóságra és 
tisztre ne emeljen, se ne vigyen, hanem ha azok közül valamelyik a neki adatott 
tisztben nem úgy viselné magát, mint [p. 51.] tiszti és hivatalja kívánja. Mindazáltal 
effélérűl minket idején korán tartozik tudósétani, azonképpen arról is, ha mást va-
lakit tisztre akarna bevinni. De azért amennyire lehet, efféle tisztbeli változásokat 
eltávoztasson, azon legyen minden igyekezettel. 

9. Nemcsak az ő maga generálisságában lévő tartományokat és azokban való 
népeket tartozik az ellenség ellen oltalmazni és defendálni a generális, sőt hogy még 
a mifelénk igyekező ellenségnek is ellene álljon, igen kívántatik. Az ellenséggel hí-
rünk és akaratunk nélkül semmi confederátiót, végezést és alkuvást ne tegyen, sem 
– a mint szokás törökök és magyarok között – senkinek bajra, kopjára törököt ki-
hívnia semmiképpen ne engedjen és ne is legyen szabad, az mint ez ennek előtte is 
meg volt tőlünk erősen tiltva. 

Mely fáradságáért és gondviseléséért kedves jó akaratunkbúl rendeltünk a kapi-
tánynak a naptúl fogva, mellyen mi általunk bevitettetik a tisztben, másfél száz 
forént fizetést, a hadnagynak huszonötöt, minden hórúl hóra. Az titkos kémekre 
kétszáz magyar foréntot esztendőrűl esztendőre. Az ország zászlótartójának nyolc 
foréntot, két trombitásnak és egy dobosnak mindeniknek négy-négy rénes foréntot, 
ezen kívül zászlótartókra, trombitásokra, dobosokra, vajdákra, gyalog zászlótartók-
ra, tizedesekre, pattantyúsokra, az mint ennek előtte is szokás volt a véghelyekben 
és mint a mustra registromokban be lészen írva, érdemlett fizetéseket tartozunk 
megadni. 

Ezeknek utána a véghelyeket, azokban lévő kapitányokat, hadnagyokat és az 
egész vitézlő népet az ő botja és parancsolatja alá adjuk és rendeljük, úgymint: 

Szécsiszigetben ötven katonát és száz hajdút, kiknek continue meg kell lenni. 
Nemptiben száz katonát és száz hajdút. 
Alsólindván ötven katonát és ötven hajdút. 
Légrádon száz hajdút. 
Egerszegben kétszáz katonát és százötven hajdút. 
Ezek a véghelyek a mi következendő resolutiónkig és addig, míg Zalavár 

megerőséttetik, avagy ahelyett más praesidium ordináltatik: 
Egerváratt huszonöt katonát és ötven hajdút. 
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Peleskében ötven katonát és hatvan hajdút. 
Kapornakban ötven katonát és ötven hajdút. 
Kemendben tíz katonát és harminc hajdút. 
Lövőn hat katonát és húsz hajdút. 
Magyarósdban húsz hajdút. 
Kiskomáromban százötven katonát és kétszáznegyven hajdút. 
Zalaváratt ötven katonát és száz [p. 52.] hajdút. 
Szentgyörgyváratt öt katonát és negyvennégy hajdút. 
Szentgróton huszonöt katonát és ötven hajdút. 
Bérben hat katonát s húsz hajdút; és így mind ő maga a kapitány, s mind pedig a 

vitézlő nép a mi parancsolatunk szerént hórúl hóra contentáltatik és megfizettetik. 
Utólszor: hogyha pedig ebben a tisztviselésben oly dolog történnék, melyet 

magátúl és maga erejétűl a kapitány semmiképpen nem componálhatna, sem jó 
módjával végben nem vihetne, tehát az olyanrúl értelmet és tanácsot a Bellicum 
vagy Hadakozó Tanácstúl végyen, mivelhogy mostan ebben az instructióban min-
deneket írván eleiben nem adhattunk. Ez okáért az ő reá bízatott tisztben úgy jár-
jon, mint serény, hű és jó vigyázó generálishoz illik, és amint az ő hiti és 
reversalisa96 kívánja. Ebben telik nekünk kedvünk és akaratunk. Költ Bécsben az 
Őfölsége parancsolatjára. 

[Kis cédulán rövid tartalmi kivonata:] 
Az generálisságrúl való instructió és installatio 
 

                                                           
96 Uo. 338.: No. III. 


