SZÁNTÓ IMRE

A BALATONI VÁRAK ÖVEZETE A DUNÁNTÚLI
VÉDELMI RENDSZERBEN
(1541-1690)

A Balaton-vidék várairól, a bennük egykor zajlott
életről — mint Iványi Béla megállapította - „szinte
tikus, összefoglaló, a nagyközönség tudásszomját
kielégítő könyv mind ez ideig meg sem jelenhetett,
mert a rájuk vonatkozó adatok a különböző levéltá
rak mélyén kiaknázatlanul hevernek, így tehát a
vonatkozó részletkutatások, és ezek nyomán a rész
letes тшжак mmd máig hiányzanak." Amikor most
megkíséreljük felvázolni a Balaton-mellék végvári
életét a XVI—XVII. században, egyrészt saját kutatá
sainkra, másrészt Iványi Béla kéziratban fennmaradt
becses tanulmányára támaszkodunk.
Miután a törökök 1541-ben Budavárába befész
kelték magukat, Magyarország területe állandó had
színtérré változott. A botrányos sikertelenségbe ful
ladt 1542. évi német birodalmi vállalkozás figyelmez
tetés volt a török számára. A császári hadsereg kísér
lete Buda visszafoglalására egyenesen kihívta Szulejmán támadását. A szultán újabb hadjáratának célja
Pest ostromának megbosszulásán kívül az volt, hogy
Buda és a Duna—Tisza közének biztosítására több
Dráva-melléki és dunántúli várat és várost elfoglal
jon.
1543 tavaszán újból megindultak Szulejmán szul
tán győzelmes seregei Magyarországra. A törökök
aránylag csekély erőfeszítéssel kerekíthették ki az
1541-ben szerzett területeket, melyek során birto
kukba jutott Valpó, Siklós, Pécs, Szekszárd, Székes
fehérvár, Tata és Esztergom.2 Ekkor jutott török
kézre Somogy megye keleti sávja is.3 Budavár körül
most már a Duna jobb partján a török átlagosan száz
kilométer szélességű védelmi sávot szakított ki az
ország testéből, s kötött össze az aldunai várakkal.
Ezzel végleg biztosította a maga számára a főváros
birtoklását. A további feladat a törökök részéről en
nek a földsávnak a kiszélesítése volt. Budavárát az
aldunai várakkal összekötő török hódoltsági földsáv
kiszélesítését 1544-ben a budai pasa, és az alája ren
delt szandzsákbégek folytatták tovább. A hódoltsá
gi terület Visegrád, Nógrád es Hatvan vidékével bővült
ki. A pécsi és a fehérvári törökök hozzáfogtak a Nádasdy Tamás főkapitánysága alá tartozó Dunántúl
hódol tatásához. 1544-ben a Dunántúl néhány kisebb
vára (Döbrököz, Ozora, Simontornya, Tamási stb.)
esett el Tolna közelében.4

A török ék hídfővé bővült, s Buda olyan várháló
zat középpontjává lett. melynek külső várövét a török
kézre került Székesfehérvár, Tata, Esztergom, Viseg
rád, Nógrád és Hatvan alkották. így tehát Budavár
elvesztése után néhány évvel a hadszíntér a Szerémségtől hirtelen a Mátrába, és a Veszprém—Győr—
komáromi vidékre tolódott át.5
Ezután sürgős feladattá vált, hogy a végvárvonal
kiépítésével és megerősítésével igyekezzenek gátat
vetni a török terjeszkedésének. A magyar rendek az
1543-i hadjárat után a pozsonyi tanácskozáson azt
javasolták a királynak, hogy Esztergom és Jászberény
közelében építtessen erődöket, erősíttesse meg a sá
gi kolostort, és helyeztesse jó karba Komárom. Vi
segrád, Győr, Tata, Pápa, Veszprém, Sziget stb. vá
rakat.6 Az 1546. évi decretum kimondta, hogy a
király gondoskodjék Dombó, Kapós, Újvár, Somogy
vár, Kák, Sziget, Tihany, Csesznek, Pannonhalma, és a
Dunántúl levő más várak fenntartásáról.7
A török uralom megszilárdulása a Kelet-Dunántú
lon maga után vonta a szandzsákhálózat kiépítését.
Az elfoglalt részekből négy szandzsákszékhely: Pécs,
Szekszárd, Simontornya és Koppány nézett farkas
szemet a még hódolatlan Somogysággal, és a Balaton
vonalára támaszkodó dunántúli védővonallal.8
A fehérvári szandzsák határa nyugat felé túlterjedt
Fejér megyén.9 A szandzsákot nagysága és stratégiai
helyzete a buaai ejalet egyik legfontosabb kerületévé
tette. Ezt a szandzsákságban állomásozó török had
erő létszáma is bizonyítja. A budai szandzsák után a
fehérvári katonai létszáma volt a legmagasabb. Az itt
összpontosított katonai erő állandó fenyegető
veszélyt jelentett nemcsak Palota és Veszprém, hanem
a balatoni várak által védett körzetek számára is.1 °
A török őrség által megszállott Koppány szintén a
budai vüajet egyik szandzsákjának lett szêkneiyévé.11
Vele szemben állott a Balaton vonalára támaszkodó
szilárd dunántúli védővonal. Éppen ezért a koppányi
(és simontornyai) török várakban nemcsak hadjára
tok idején, hanem „békeidőben" is nagyszámú őrség
tanyázott. Egy 1577. évi jelentés adatai szerint Karád, Koppány, Simontornya őrsége 1520 lovasból
es 365 gyalogosból állott. 12 Koppányból indultak
ki a törököknek Fonyód és a Balaton déli partjai
elleni sorozatos támadásai. A koppányi bég nem egy
esetben összefogott a kaposvári, pécsi és simontornyai
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bégekkel, és együtt törtek be a „fonódi sziget "be. 13
A főveszély Veszprém és Nagyvázsony felől fenye
gette ekkor a Balaton-felvidéket és a zalai végeket,
míg a Dráva-menti török útját elreteszelték a védel
mi vonal déli részén Szigetvár, és a szomszédos ki
sebb Somogy megyei várak.14 Különösen a fehérvári
és az esztergomi bég portyái voltak gyakoriak. „To
vábbá Kegyelmednek egyéb újságot nem írhatok —
olvassuk Nádasdy Tamásné 1550. szeptember 4-én
kelt levelében —, hanem hogy . . . az törökök ismét
rabiának ide mifelénk . . . Bérnél, Simeg és Tadik
(Tátika) között ment el a had, Szent Grótba hat házat
égettek, azon ismét egy falut is elégettek, Szent Geróttul fogva Csányig és Szent Györgyvárig mondják,
hogy rablottak". 15
Az 1547-ben megkötött béke egy időre megsza
kította a további hódoltatást, de 1551-ben már újabb
kísérletek történtek a török terület kiszélesítésére.16
Khádim Ali budai pasa a szultán parancsából hadba
hívta a dunántúli és a Tisza-melléki szandzsákok
hűbéres csapatait, és a Dunán innen és túl portyázó
beütéseket hajtott végre.17 1551. szeptember 1-én
és 4-én bizonyos Ádám deák arról értesítette Nádasdy
Tamás főkapitányt, hogy a török haderő
Nagyvázsony felől Sümeg és Tátika várak között
Szentgrót részeit, Szentgrót völgyét és tartozékait fel
prédálta, és a körülötte fekvő falvakat is kirabolta.18
A dunántúliak jó kémjelentést szereztek a fehér
vári bég szándékáról, s így felkészülve várták őket.
A győri, a pápai és a veszprémi őrségek a Bakony
szélén lest vetettek a hazatérő Velisszián (Velicsán)
fehérvári bég csapatainak. A török „ráment" a lesre,
s a végbeliek levágták az egész sereget. Maga a bég is
csak nehezen tudott Fehérvárra bemenekülni.19
Veszprém eleste 1552. június 1-én magában véve
is érzékeny veszteséget jelentett,- a hódoltság határait
nagy darab földre terjesztette ki. 20 Ali budai pasa
Veszprémbe Dsáfer bég alatt erős őrséget helyezett.
A várból tovább folytatódtak a török portyák. 21
A veszprémi püspök nem sokkal a vár eleste után,
június 14-én arról számolt be, hogy a fehérvári törö
kök a sümegi vár egész tartományát tűzzel-vassal
pusztítják. Nem tudják sem a napot, sem az órát,
mikor szállják meg Sümeget, de biztos, hogy nemso
kára az is elvész, s akkor egész Zala megye a törökök
hatalmába jut egészen Stájerországig.2 2
A törökök területi nyeresége azért volt cseké
lyebb, mert Veszprémet minden oldalról magyar
várak vették körül, amelyeknek a hódoltság törzs
területével való érintkezését nagyban akadályoz
ták. 23
Veszprém eleste után az egyházmegye püspökei
székhelyüket Sümeg várába helyezték, a káptalan
tagjai pedig „a veszprémi püspökség városában Egerszeghre kényszerültek telepedni."2 4 Sümeg első jelen
tősebb püspöke Kövess András, aki nagy szorgalom
mal igyekezett a várat a török ellen hathatós védelmi
állapotba hozni.2 5 A király a püspökség és a kápta
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lan birtokainak legnagyobb részét a vérvárak fenntar
tására rendelte.26
Veszprém eleste után a Balaton mentén a védeke
zés súlya Vázsonyra, és különösen Tihanyra hárult.
1552. augusztus 23-án a király megengedte, hogy a
tihanyi vár védelmére az ottani őrséget 25 lovassal
és ugyanannyi gyalogossal erősítsék. Eszerint Horváth
Márk, Tihany első királyi kapitánya alatt az őrség
150 emberből állott. 27
Veszprém török kézre kerülése után az ellenség
még inkább be tudott hatolni a Balaton-vidékre.2
„. . .8—10 mérföldnyire a (tihanyi) vártól minden
föld a töröknek hódol — jelenti a királyi biztos, Pesti
Bornemissza Ferenc 1558-ban —, s a kapitány kevés
népével nem merészelhet gátat vetni az ellenség por
tyázásának és támadásainak, úgyhogy a török szaba
don járhat-kelhet Tihany körül". 29 Dervis bég 1555ben felszólította a vidéket, hogy adja meg magát,
mert ha ezt nem teszi, és a török szultánnak alatt
valói nem lesznek, a községeket mind elpusztítja.30
A Balaton-vidéki végházak nem tudták megaka
dályozni, hogy a tapolcai és a szántói járások terü
lete hódoltsággá váljék. A törökök vidékünkön hoz
ták létre a sümegi és a csobánci náhiékat.3 ! A várak
körül épült apró jobbágyfalvak behódoltak, és fizet
ték az adót a töröknek, magyarnak egyaránt, hogy
elkerüljék az örökös rablást, dúlást, fosztogatást és
zaklatást. így Keszthely, Csobánc, Vázsony és Sümeg
falvai is meghódoltak, mert a várak gyenge őrsége
nem tudta megoltalmazni őket.3 2
A védtelen jobbágy inkább adózott töröknek,
magyarnak egyaránt, hogy életét menthesse. Ami
kor Körösi Mihály és Radócz Gyárfás a Zala megyére
rótt subsidium (hadiadó) és hátralékok késedelmes
behajtásáról tudósította Zrínyi Miklós horvát bánt,
1552. augusztus 30-án kelt levelükben arról számol
tak be, hogy a szántói és tapolcai kerületek jóformán
semmit se fizettek még, mivel török hódoltság alá ke
rültek. 33
A hódoltsági jobbágyok kétféle adózása természe
tesen magával hozhatta a török és a magyar birtoko
sok kapcsolatát. A török szpáhik legtöbbször a köze
li magyar végvárak kapitányaival egyetértésben adóz
tatták a falvak jobbágyait. Pethő János Reziből 1557ben megegyezett Zolagh Ali tomaji szpáhival, hogy ő
Keszthely—Tomajt a „magyartól", Ali pedig a „török
től" oltalmazza. De Zolagh szpáhi szerint immár
kilenc hónapja, hogy nála nem voltak, sem a császár
adóját be nem adták, sem a „császár dolgára" nem
jöttek. „Ha rabbá esnek — fejezi be levelét Ali —, Is
ten az ő siralmokat veszedelmeket az te lelkeden keresse .
A törökök az ún. „közös" falvakkal igyekeztek
„kíméletesebben" bánni. Azok a helységek, amelyek
a törököknek is adóztak, csak felét fizették a királyi
adónak.35 A szántói székhez tartozó falvak ki
akarták használni ezt a kedvezményt, s a hódolt fal
vak közé számították magukat. „Hiába vagyok írja Szele Jakab dicator 1555-ben - , mert az adót

nem hordják, és eleget írtam és kiáltoztam a várme
gyének és a vicispánoknak".36 A kétfelé adózás
rendszere a további időszakban megszilárdult, s ennek
eredményeként a törökök kevésbé dúlták a szántói
szék falvait.
A török háború — ha kisebb mértékben is — to
vább folyt; a Dunántúl majd minden évben elve
szett néhány vár, kisebb-nagyobb terület. A török
seregek most Közép- és Dél-Somogyot hajtották igá
ba. Toigun budai pasa 1555-ben elfoglalta Kapos
várt. 37 Ennek hírére Korotna őrsége ágyúlövés nél
kül az ellenség kezére adta magát. Szenyér vára azon
ban hősiesen ellenállt. A török sereg ekkor Bajomot
és Berényt felégetve Babócsa ellen fordult, melynek
őrsége harc nélkül feladta a várat. így 1555-ben majd
nem egész Somogy török uralom alá került. 38
A török hódoltság hullámai Szigetvárt és Kanizsát
verdesték.39 Kaposvár eleste után rendszeressé vált
a Fonyód és környéke elleni támadás. A Fonyód
ellenében felépített balatonszemesi török vár fel
építésétől kezdve mind nehezebbé vált az elszigetel
ten álló fonyódi őrség helyzete. Csakhogy ekkor még
Magyar Bálint kapitány sorra diadalmasan verte viszsza a meglepetésszerű török támadásokat.4 °
Az 1556. évi dunántúli hadjárat — ha nagy ered
ményt nem is ért el —, mégis sikeres volt olyan érte
lemben, hogy megvédte Szigetvárt. A budai pasa
kénytelen volt ez alól a „tolvaj tanya" alól vissza
vonulni. Ezzel a sikeres várvédelem lelassította a
török hódítók terjeszkedését a Dél-Dunántúlon.41
Fonyód várában az öreg Magyar Bálint egyre inkább
körülvéve az ellenséges árral, próbálta feltartóztatni
az ellenséget. „Csak én magam vagyok köztök — írja
— mint ördög a sombékon".42
A törökök 1554 november havának első napjaiban
ostrom alá vették Csobáncot, de a vár bevételével
kudarcot vallottak. így beérték a vidék végigdúlásával és kirablásával.43 Az ellenség november 7-én
Tihany falait törte, de a várat nem sikerült elfoglal
nia. Éjféltől négy óráig ostromolta, s körülötte min
dent felégetett.
Az 1558. év is a megszokott „kisháborúval" telt el a balatoni végeken. Jelentősebb tö
rök támadásra csak október elején került sor. Az el
lenség - Tihany, Vázsony, Devecser, Hegyesd és Cso
bánc vára alatt békében elvonulván — éjnek idején
Szigligetet felgyújtotta, a lakosok nagy részét fogság
ba hurcolta.45 1559-ben Csobánc várát ostromolták,
de nem tudták bevenni.46
A törökök 1560 decemberében Fehérvárott gyü
lekeztek, és onnan vagy 100 lovas és 200 gyalogos
indult Veszprémbe, hogy az ottani őrséggel egyesül
ve, a környék kirablására vállalkozzék. A rablócsoport
feje Hamza bég volt. 47 Devecseri Choron János 1560.
december 31-én írja Nádasdy Tamás nádornak: „Hi
szem, hogy ez hírül vagyon Nagyságodnak, hogy
Hosszúpáhot, Németpáhot, Sármelléket, Egregyet és
az több környül való falvakat az törökök elrablották,
és az Balaton jegén mentek vissza az rabokkal". 48

1561 márciusában minden órában attól féltek, hogy
Keszthely és Tátika is elvész.49
A veszprémi török csapatok 1561. április 16-ról
17-re virradó éjszaka váratlanul meglepték és birto
kukba vették a meredek hegyen álló, szabálytalan
alaprajzú Hegyesd várát,5 ° s a környező népet három
mérföldnyire tűzzel és vassal hódoltatták.5 l Enyingi
Török Ferenc 1561. július 18-án arról számolt be
Nádasdy Tamás nádornak, hogy a törökök fölégették
Szentgrót városát. Magát a várat is ostromolták, de
annak nem árthattak. 52 A sikertelen ostrom után a
környező falvakat rabolták és égették. A sümegi őr
ség azonban a Hosszúberekben rajtukütött és szét
verte őket.5 3
A fehérvári törökök 1561 augusztus első napjai
ban ismét Veszorémben gyülekeztek,, „hogy az egész
Szalagot (=Szalaságot) elrabolják". A török Hegyesd
alól — Ormány Józsa sümegi várnagy jelentése szerint
- „az Zalán innét akar rablani falukat". „. . . két fele
vagyon szándékok Kesztelre és Gogánfalvára és ott
egynehán falukra . . ," 5 4 Az ellenséges portyák Vá
zsony és Devecser körül folytak.55 A hegyesdi Pajazit vajda is hol Devecser, hol Sümeg körül „forgó
dott". 56 1561 november elején a fehérvári törökök
Vázsonyt és Tihanyt szerették volna elfoglalni.5 7
Hegyesd megszállása után az ellenség a balatoni vá
rakat még inkább fenyegette. „Az apró házakat (vég
házakat) el fogja szedegetni — írja Ormány Józsa
sümegi várnagy Csányi Ákoshoz —, úgy mint Tihant,
Vásont és kit akar". Majd felhívta Csányit, Nádasdy
Tamás főemberét, hogy „szóljon és írjon mind urak
nak minden féle népeknek, hogy hazájokért
támaggyanak föl ezennel, mert ezennel elvész az
Zalaság.".58
Végső veszedelemben forgott Szentgrót, Keszt
hely, Sümeg és Rezi vára is. 59 Gersei Pethő János
1561. március 18-án Nádasdy Tamáshoz írt leve
lében Tátika és Keszthely miatt aggódott, „mert az
hold tellése im előttünk vagyon és él az Isten, hogy
félő óránként azoknak elveszése".60 A törökök. 1561
júliusában felégették Szentgrótot, „annyira, hogy
hat háznál több épen nem maradott benne." 61
A Hegyesd várába helyezett Pajazit vajda nagy erő
vel kezdte azt építeni. Ormány Józsa írja 1561. ápri
lis 19-én a nádornak: „Azt értem, hogy huszár várat
csinálnak Hegyesd alatt. Azt is mondják, hogy Tapol
cán csinálnak kastélyt, hogy bőven lovag lakhassék
benne". 62 „Gyulaffy uramnak nagy nyomorúság fő
képpen az Hegyesd elveszése — folytatja Ormány —,
mast immár az gyalog terek környülfogta az Csobáncz
hegyit.. ."
Híres bajvívó — vagy ahogy abban az időben mond
ták — „versengős" vitéz volt Gyulaffy László csobánci
kapitány, aki erősen sürgette Hegyesd visszafoglalá
sát. 63 Egyik leghíresebb párviadala Csobánc falai
alatt zajlott le Pajazit hegyesdi török parancsnok
kal. 64
1562 április elején Gyulaffy László, Magyar Bálint
szigligeti és fonyódi kapitánnyal, továbbá Török Fe263

renccel, Choron Jánossal és Salm Eck győri főkapi
tány segítségével kétheti ostrom után visszafoglalta
Hegyesdet. Hegyesd visszavételét a Balaton-melléki
hódoltságra nézve rendkívül fontos haditénynek
tekinthetjük. Salm gróf a visszafoglalt hegyesdi várat
felgyújtatta, falait pedig leromboltatta.6 s
A török uralom Veszprém és Zala megyei terjesz
kedése után nemcsak Zala megye keleti részén, hanem
az Alsó-Zalamellék vidékén is megvetette lábát. Már
az 1560-as évek közepén rendezett török bírósági
kerület (náhie) működött Zalavár és Kanizsa között.
Hozzájuk tartozott Kolon, Malonya, Galambok, Új
lak és Karos. 66
A hódoltság fokozatos terjedését mutatja a hódolt
és hódolatlan porták közti arány is. Amíg 1549-ben
Zala megyében 5200 hódolatlan porta mellett csak
126 hódolt portát (2,4 százalékot) találunk, addig
1564-ben a 2792 hódolatlan porta mellett a hódolt
porták száma már 678, vagyis az összes portaszám
24,2 százaléka.67
A török hódoltság hullámai a Somogyságban Szi
getvárt verdesték. De amíg Sziget magyar kézen volt,
a török Somogy megyét magáénak nem tekinthet
te. 6 8 Az 1566. évi török hadjárat hadászati célkitű
zése a Bécs elleni támadás feltételeinek biztosítása
mellett Nyugat-Magyarország elfoglalása volt. Arszlán
budai pasa 1566. június 6-án Palotát kezdte ostro
molni, de Thury György megvédelmezte a várat. Salm
Eck győri főkapitány megindult Palota felmentésére.
Arszlán pasa a királyi sereg közeledésének hírére el
takarodott Palota alól. Salm most Thuryval együtt
Veszprém alá ment, s rövid ostrom után 1566. jú
nius 30-án visszafoglalta. A vár visszaszerzése —14
évi megszállás után — a török ellen vívott harcok je
lentős eseménye, negyedszázadra újból magyar vég
várrá tette Veszprémet.69
Zrínyi Miklós mintegy 2500 magyar és horvát ka
tonával mindaddig feltartóztatta az ellenség roha
mait, amíg a gyújtólövedékek lángba nem borítot
ták Szigetvárt. 1566. szeptember 6-án aztán
elérkezett a vár védelmének világraszólóan hősies
végmozzanata. Az égő várból Zrínyi vezetésével pán
cél nélkül, csupasz karddal rohantak ki az ellenség
közé a biztos halálba. A királyi sereg tétlenül vesz
tegelt Győr alatt, míg Szigetvár hősi harcát vívta,
aztán pedig dolgavégezetlenül szétoszlott.70
Szigetvár eleste után elveszett egész Somogy me
gye. 71 A martalóc törökök feljöttek a Balaton déli
szegélyéig, és a zalai végekig.72 Az 1560-as években
már a Kéthely—Komár—Babócsa—Vízvár—Zákány
vonalán álltak. De Kiskomárban nem maradt meg a
török, úgy látszik, nem érezte magát biztonságban e
túlságosan előretolt helyen. Kiskomáromot helyre
állították, őrséget helyeztek bele, s ezután — Zala
várral együtt - igazi végbeli élet vette itt kezdetét. 73
Az 1566-os esztendőt nemcsak azért tekinthetjük
az 1541-től 1566-ig terjedő szakasz határmesgyéjének, mert Szulejmán szultán utolsó nagy hadjárata
közelebb hozta a török veszélyt, hanem azért is,
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mert Veszprém visszavétele (1566) után az eddig ke
leti irányból indított török támadások iránya a Bala
ton-felvidékről délre tolódott át.
Az 1568. évi drinápolyi békepaktum ugyan ne
gyed századra lezárta a nagy török katonai hódítá
sokat, de a végvidéken — beleértve a Balaton vidé
két is - tovább tartott a „kisháború". A Szigetvár
eleste után ismételten megújított országos békeköté
seket mindinkább beárnyékolták a végbeli török és
magyar vitézek apróbb támadásai, sarcolásai és baj ví
vásai. Most már elsősorban Kanizsa vált a Dunántúl
déli részének oltalmazójává.74
Szigetvár, Palota és a Balaton-vidék vitézei az
1550-es években még az isztambul-budai hadiút
mentén szoktak lest vetni a fel és alá vonuló törö
köknek.7 5 A harcok ezután már nem Szigetvár elő
terében, Pécs körül, hanem Szigetvár-Kanizsa közt
Somogyban és Belső-Zalában lángoltak fel.76 A törö
kök 1567-ban Kapornakot, és az apátság birtokait is
elpusztították. Ezt követően a Zala megyei ítélőszéket áttették Egerszegre.77 Mivel a zalavári és kapornaki konventek teljesen elpusztultak, a rendek
1575-ben úgy határoztak, hogy addig is, míg a két
konvent helyreáll, a hiteleshely teendőivel a vasvári
káptalant bízzák meg.78
Sorra égtek a somogyi palánkok is. Magyar Bá
lintnak 1573-ban bekövetkezett halála után két év
vel jelentették, hogy „Fonyódot megvették, az benne
valókat mind levágták, testüket megégették."79 A
megmaradt lakosság valószínűleg a berekben vészelte
át e nehéz időket.8
Veszprém eleste (1552. június 1.) után a KözépDunántúlon is egyre sürgetőbb feladattá vált, hogy a
végvárvonal kiépítésével és megerősítésével igyekezze
nek gátat vetni a török terjeszkedésének.8 * Az ország
belsejében található apró magánvárak a tüzérség fej
lődésével általában használhatatlanná, elavultakká vál
tak az új török védelmi vonal ellenében, mert
nagyobb számú hadinép — különösen a lovasság befogadására és tartására szűknek bizonyultak.82
Ezért a király és a rendek többszór kimondották
az ország belsejében levő „haszontalan" magánvárak
leromboltatását,8 3 Nem sokkal Veszprém eleste után
szakértők vizsgálták meg a leveldi, cseszneki és vázsonyi erősségeket, hogy érdemes-e azokat kijavítani. A
szakértői vélemény alapján mind a három várat alap
jaiban kellett volna lerombolni. De kiderült, hogy az
ilyen kis erődöknek is megvan a hasznuk. Ezért Miksa
főherceg nem fogadta el a szakértők javaslatát, hanem
Csesznek és Vázsony várában 50-50 gyalogos és 1020 lovas tartását rendelte el. 84
A magyar kamara 1578. január 10-én azt javasol
ta Rudolf királynak, hogy Tihany várát vagy le kell
rontani, vagy meg kell erősíteni. Ha lebontják, a török
ezt az alkalmas helyet a Balaton jegén át azonnal el
foglalja, s onnan hatalmába keríti a Balaton innenső,
zalai partvidékét, és a szomszéd várakat, Veszprémet,
Vázsonyt, Szigligetet, Csobáncot, Tátikát és Süme-

get szüntelenül zaklatni fogja. Tihanyt tehát meg kell
erősíteni!85
A legfontosabb támaszpontokat eleinte magánbir
tokosok építették ki határváraknak, mint például
Nádasdy Tamás Kanizsát, Török Bálint Szigetvárt
és Pápát, a kisebb dunántúli várak közül Devecsert
a Choron-, Keszthelyt, Tátikát a gersei Pethő-, Cso
báncot a Gyulaffy-, Szentgrótot a Hagymássy csa
lád. A veszprémi püspökségnek és káptalannak Veszp
rém és Sümeg várait kellett megerősíteni és védeni.
Szigliget és Fonyód várait — a Lengyel család örök
ségét — csaknem három évtizeden keresztül Magyar
Bálint kapitány kezén találjuk.8 6
A török hódoltság állandó terjedése miatt mind a
nemesség, mind pedig a Habsburg uralkodóház szá
mára létkérdéssé vált az ellenség előnyomulásának
megállítása. A nagybirtok honvédelmi áldozatválla
lása végül is a jól felfogott önérdekből eredt, hiszen
a nagybirtokos az adott határszakasz oltalmazásával
elsősorban a saját birtokait védte.
Buda elfoglalása után lázas várépítő és átalakító
munka indult meg. Az 1540-es évtizedben és az 1550es évek elején viszonylag gyorsan létrejött a végvári
vonal, amely a stájer határtól a Beszkidekig terjedt,
és hosszú állóharcra rendezkedett be. 87
Egy-egy vár megerősítése az egész környék szá
mára élet-halál kérdéssé vált. A várépítkezéshez a
legolcsóbban beszerezhető föld- és faanyagot használ
ták. A palánk-erődítést gyorsan el tudták készíteni.
A palánk vonal erős karókból vagy cölöpökből épült,
melyeket a földbe verve, vesszőkkel át- és összefon
tak, és azután kisároztak. Ahol bőven volt kő vagy
tégla, a palánkot is kőből vagy téglából építették.
Kolostorok, ha szilárd anyagból épültek, templo
mok, ha kőkerítéssel voltak ellátva, csakhamar be
kerültek a védelmi szervezetbe. Gyakran egy-egy régi
templom vagy kastély maradványai szolgálták az alapotb
Keszthelyen a megerősített ferences kolostor
és templom szolgált végvár gyanánt.8 9 Zalavár ugyan
csak monostor-, Tapolca templomerődítés volt. 90
1553 őszén a tapolcai malmot szándékoztak meg
erősíteni, amely — Pallavicini Sforza győri főkapitány
véleménye szerint — tíz katona oda helyezésével
oltalmazható volna a martalócok és egyéb rablók
támadásaival szemben.9 * Fonyód templomának bőví
tése és végházzá alakítása Magyar Bálint, kora egyik
leghíresebb törökverő vitézének nevéhez fűződik.
Belső erődje egy kis kőkerítés, ezt vette körül az egy
szerű palánk és vízárok.9 2
A monostorok, templomok erőddé, várrá való át
alakításához mélyreható változtatásokra nem volt
szükség. A monostort és a templomot árokkal vették
körül, az árkon kívül volt a palánk vonal, amely a
külső vár kerítésének tekinthető. Már lényeges átala
kítást igényeltek a volt úri lakások, mint például a
csobánci és a szigligeti várak. Ez utóbbiról tudjuk,
hogy gondviselője, Martonfalvay Imre deák, ura
parancsára 1531—40 közt a várban csonka tornyot,

azután két avagy három bástyát, a külső várban pin
céket, a belsőben pedig kutat csináltatott.93
A keszthelyi ferences templom és rendház várrá
való átalakítása először csak „hevenyészve" történt.
Pontosan nem tudjuk, hogy mikor építették át a
kolostort monostorerőddé, de 1550-ben már állott.
Ez év márciusában ugyanis Keglevics Péter „ex castro
nostro Keztel" (Keszthely várunkból) keltezte egy
levelét. Ez az első — hevenyészett — megerősítés anynyit jelentett, hogy az épülettömböt körülárkolták,
esetleg palánkkal vették körül. 94
Az átalakítás 1558-ra — legalábbis nagy részben —
megtörténhetett.
és
a
keszthelyi
ferences
„claustrum"-ból eastrum lett, mert ebben az évben
itt már nem a gvardián, hanem a várnagy (castellanus) rendelkezett, névszerint Michael Sovyth (Sovics), aki neve után ítélve nyilván horvát ember lehe
tett. 95
A keszthelyi ferences klastrom és templom átala
kításának munkáját gersei Pethő János folytatta. 96
„A császár akarattyából és parancsolattyából" befa
laztatta a felesleges ablakokat, megerősítette a romla
dozó falakat, s a jobbágyokkal elkészíttette a monos
torerőd gerenda-palánkját is.9 7
Tihanyt is ekkor erősítette meg Takaró Mihály
várkapitány. 1560. január 29-i levelében írja Nádasdy
Tamás nádorhoz: „Azért tugya Nagyságod, mely
pusztán én Tihant találtam . . . Én az én szegény le
gény voltomra fölvötem, szerencsét késértötem, megépitötem, immár mostan kapnak rajta.""98
A Balaton-vidéken, amely jóformán egészében vég
vidékké vált, a háború kötött le minden anyagi erő
forrást.99 A várak építésének és fenntartásának leg
főbb eszköze a jobbágyság ingyenmunkája (gratuitus labor) volt. Ennek az úgynevezett „ingyen mun
ka "-nak a mennyisége eleinte évi hat nap volt, de az
1567-től évi 12 napra emelkedett. 100 Az országgyű
lések pontosan megszabták, hogy melyik terület népe,
melyik vár erősítésén dolgozik.
Hiába szabályozta a törvényhozás az ingyenmun
kát, szükség esetén mind a két fél — magyar és török
— fegyverrel hajtotta a néoet munkára. „. . . az fejér
vári Hamza bég levelét és az basa levelét éressen hordozyák — írja Gyulaffy László Tihanyból 1561. már
cius 22-én —, kikben éressen parancsolnak mindenfe
le, nogy erejek szerint be menjenek Fejérvárra ez jwe
kedre, szekerekkel, fejszékkel és ásókkal, kapákkal
és tehenekkel és mind fejenként azt parancsolja ne
kik, hogy be menjenek . . ."* ° 2
A megyék és a községek fájdalommal és kétség
beeséssel panaszkodtak az ingyenmunka elviselhe
tetlen terhe miatt. „Vélem, hogy reám panaszok fog
nak esni uramnak ő nagyságának, kegyelmednek is a
nemes uraimtól, jobbágyok felől — írja Mezőlaky Fe
renc, a zalavári vár állapotáról - , mert senkiét meg
nem kímélhetem a palánk csinálásra; itt a körülvaló
falukat mind reá üzentem,- ha atyámé volna is, ebből
senkinek sem kedvezhetek, mert a vártartománnyal
későn végezném a palánk csinálásat." 403
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Takaró Mihály tihanyi kapitány 1558-ban palánképítésre rendelte a hódoltsági szentkirály szabadj ai
jobbágyokat is. S amikor azok vonakodtak a parancs
nak engedelmeskedni, előbb megverette őket, és miu
tán ez sem használt, megparancsolta, „hogy kikeletre
elfussanak az falutól", mert nem tűri meg ott
őket. 104
Először a nagyobb várakat erősítették meg, de sor
került a kisebb várak, várkastélyok, udvarházak, egye
dülálló tornyok és templomerődök megerősítésére
is. Veszprém eleste után a bécsi udvar igyekezett
sürgősen megerősíteni a Balatontól a Dunáig terjedő
védelmi vonalat. Ennek fő várai: Pápa, Palota és Győr
voltak. 105 De a kisebb várakról (Vasvár, Levéld,
Csesznek, Nagyvázsony, Devecser, Ugod stb.) sem fe
ledkeztek meg. 106 A dunántúli végvárrendszer a
XVI. század közepén főként Nádasdy Tamás buzdí
tására és irányításával épült ki. Nádasdy 1561-ben sür
gette I. Ferdinánd királyt, hogy a Balaton-környéki
várakba — Szentgrót, Pápa, Devecser, Komár, Sümeg,
Csobánc, Tátika, Szigliget és Keszthely váraiba —
helyezzen megfelelő számú őrséget. 107
A korszerűtlen Balaton környéki magánvárak átvé
telét a Magyar Kamara nem tartotta kifizetődőnek,
mivel katonai értékük nem volt nagy. Ilyenek:
Csobánc, Rezi, Tátika, Keszthely, Szigliget stb. Erre
a vidékre a magánföldesúri tulajdon stabilizációja a
jellemző, s a várakba húzódó nemesség is úgy-ahogy
érvényesíteni tudta jogait. Itt az történt, hogy a föl
desúri jövedelem bizonyos — sokszor igen jelentékeny
— részét lekötötték a vár fenntartására, meghatáro
zott katona tartására annak ellenében, hogy az őrség
jelentősebb részét a király fizette, s hozzájárult egyéb
kiadásokhoz is. 1 0 8
így a fenti várak birtokosai — a Pethők, Lengye
lek, Gyulaffyak — tulajdonjoga a várra és birtokaira
még inkább megszilárdult. Ezért tartósabb Zala me
gyében a váruradalmak birtoklása, mint Veszprém
megyében a török veszély fenyegetőbb közelsége mi
att, ahol a legjelentősebb váruradalmak (Veszprém,
Pápa, Palota) királyi tulajdonban kerültek.
A várak magánkezelésben való maradása azt jelen
tette, hogy a vár birtoktartozékait a védelem költ
ségeire kellett fordítani. így pl. Csobánc várát a Gyulaffy-javak jövedelméből kellett fönntartani. 109 „Ma
gáncsapatok" őrködtek Sümeg, Tátika, Rezi,
Csobánc, Keszthely és Zalavár várában.1 J ° E magán
várakban a katonaság két alapvető csoportból állott:
a földesúr familiáris-szervitori rendszerű magánka
tonaságából, és a telek- vagy portális katonaság
ból.1 г l Egy-egy várban a kevésszámú őrség parancs
noka a vár tulajdonosa, vagy a nagybirtokos nevezett
ki parancsnokot az őrség élére. A várbeli darabontok
parancsnoka a birtok tiszttartója (prefektusa), a kato
naság élelmezési biztosa az uradalom udvarbírája
(provizora) volt.
Ha egy várat több főúr vagy hozzátartozóik közö
sen bírtak, akkor mindegyik jövedelme arányában
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tartozott a vár fenntartásához hozzájárulni. A gersei
Pethők közösen bírták a keszthelyi örökséget.112
De nem nagyon akartak a klastromerődre áldozni,
amiből állandó súrlódás adódott. Ezért írja Pethő
János 1553-ban Nádasdy Tamáshoz: „. , . ő felsége
tenne valami fizetést oda. (ti. Keszthelyre), mert
tuggya te Nagyságod mely félelmes helyen vagyon és
az atyafiak is immár semmi gongyát nem viselik,
hanem mostan is tulajdon az én magam kőccségével
tartok népet benne". 113 „Azért láttya Isten, hogy
immár nem győzem — folytatja Pethő János a keszt
helyi vár fenntartásáról —, hanem ő felsége fizetést
nem akar belé tenni, ő felsége töresse el, mert kit az
hatalmas Isten eltávoztasson, ha az ellenség bele
megyén, mind az egész földnek nagy veszedelme
lészen belőlle". 114
Bármennyire is önző szempontok vezettek egyegy főúri vagy kisnemesi családot, mindegyikét a tö
rök terjeszkedés súlyos gondja gyötörte. A gersei
Pethők 1561-ben négy végházukban (Tátika, Rezi,
Körmend és Keszthely) 40 embert tartottak. 115
„Rezi felől mind azt mondták az rabok — írja
Ormány Józsa sümegi várnagy Csányi Ákoshoz
1561. október 31-én - , hogy jól őrzik és húsz drabant vagyon benne, de Tagika (Tátika) felől azt monták, hogy csak önmagok az Petheő uraim és aszón
népek vannak benne". 1 6
A főurak a maguk familiárisaikkal és szolgáikkal
védték a magánkézben levő Balaton-vidéki várakat.
A hódoltság terjedésével, és a várbirtokok pusztulá
sával a várak és kastélyok fenntartása egyre nehezebb
lett. A birtokosok tehát a királyhoz fordultak segít
ségért, illetve katonaságért.117 Amikor úgy érezték,
hogy magánerőből a vár és az őrség fenntartásának
folyamatos költségei nem fedezhetők, sorra adták át
váraikat a királynak. Az országgyűlések, az illetékes
határbirtokosok valósággal könyörögtek az uralkodó
nak, hogy vegye át a végvárakat. Nem akartak a török
ellen nagyobb anyagi áldozatokkal járó katonaságot
tartani. 118
A gersei Pethő család tagjai, idősb Pethő János,
Péter, András, Mihály, Gáspár, Ambrus, ifi. Pethő
János és Benedek 1561. július 20-án Rezi várából
írtak Nádasdy Tamás nádornak, s arra kérték, hogy
„méltóztassék ő felségével az megnevezett keszthelyi
klastromra oly gondot viseltetni és megtartani, mert
te Nagyságod érti Nagyságos uram, hogy mi ehhez
elégtelenek vagyunk". 119
Lengyeltóti István 1588. szeptember 13-án Szig
liget várát ajánlotta fel a királynak, „erőtlen" lévén
megtartására: ,Дт látta nagy ságtok - írja a pozso
nyi kamarához intézett levelében — az Szigliget álla
potját, mely közel legyen az török várhoz, ki igen ve
szedelmes. Ezért könyörgök ő felségének, adja énne
kem Rajkot, én is Szigligetet minden tartományával
neki adom, míg az ország megszabadul . . . Vagy ő fel
sége töresse el (ti. a szigligeti várat). Vagy ő felsége
tartson oly hadnagyot benne, ki az ő felsége szolgái-

пак viselje gondjokat, az ő felsége füzetesével őrizzék
az várat, és ne pusztítsák el."" 12
Az 1567. évi országgyűlés elrendelte, hogy a török
höz közelebb
eső véghelyeken
(Keszthely,
Szentgyörgyvár, Rajk, Kéthely stb.) állandóan lovas
katonaság tartózkodjék. 121 Zala megye nemes urai
elhatározták, hogy a királyi parancs értelmében a
keszthelyi klastromerődben a főurak 10 gyalogost, a
birtokos nemesek pedig ugyancsak 10 gyalogost tart
sanak három hónapon át saját költségükön.122
Amikor a gersei Pethő család tagjai 1571-ben egy
más között egyezkedtek, abban állapodtak meg,
hogy a keszthelyi várban a királyi zsoldon levő őrség
mellett, mely átlag 50 lovasból és 100 gyalogosból
állott, személyenként saját költségükön két—két
puskás hajdút tartanak.12 A Pethő osztályos atya
fiak azonban elégteleneknek érezték magukat Rezi
és Tátika várának katonasággal történő őrzésére, ezért
merült fel 1586-ban valamelyik (Tátika?) váruk le
rombolásának gondolata.12 4
Teljes rendszerességgel 1556 után indult meg a
várépítkezés, amióta I. Ferdinánd király annak gond
ját az akkor alapított bécsi Udvari Haditanácsra bíz
ta. A Haditanács elsősorban a Dunántúl déli részét, a
Zala megyei várakat erősítette. Ennek a vidéknek Ka
nizsa volt a főerőssége. A dél-dunántúli erődítések
térképezését az 1569-ben kiküldött Giulio Turco
végezte, az ő általa készített alaprajzok nyomán tud
juk pontosan megállapítani a dunántúli várak 1570es állapotát. 125
A keszthelyi vár XVI. századi alakja is Giulio
Turco alaprajzi vázlata alapján rekonstruálható.126
Az erődítmény magja a templom. Hozzá csatlakozott
északról a kolostor, melyet árok vett körül. A palánk
és a kolostor északnyugati sarkán torony emelkedett.
A várnak két bejárata volt: az egykori kolostor bejá
rata előtt egy lovaskapu, és a templomot körülvevő
palánk déli oldalán egy gyalogkapu. Mindkettőhöz
ácsolt szerkezetű híd vezetett. A templom nyugati
főbejárata előtt kis védőépítmény állott.
A templom déli oldalán — a toronnyal szemben —
volt egy csigalépcsős kis torony, külső falán szakállas
puskalőrésekkel. A templomot palánkkal vették
körül, déli és keleti oldalát gerendapalánk oltalmazta.
A templom falainak alját — majdnem az ablakok ma
gasságáig — az ágyútűz ellen vastag, kővel vegyes
földtöltés takarta. Az északi kolostorfalat egy négyze
tes torony, az ún. „fehér bástya" védte. Az egész vá
rat 10—13 méter szélességű szárazárok övezte.12 7
A szűk keszthelyi monostorerődben megfelelő
számú lovas alkalmazására nem volt lehetőség, pedig
egy-egy vár erejét és hatósugarát a benne állomásozó
könnyű lovasság száma szabta meg. A keszthelyi vár
néhány huszárjának a lovát a földszinti épületrészek
ben helyezték el. 1 2 8
A Turco-féle rajzon azonban a keszthelyi vár egyes
helyiségei nincsenek feltüntetve. Annak ellenére,
hogy Keszthely végvár volt, mégis a régi tulajdonosok
vagy birtokosok, akik a ferences atyák távozása után

a kolostort birtokba vették, tulajdon- vagy birtokjogukat a várra nézve — legalábbis eszmeileg — tovább
ra is fenntartották, s így Keszthely várának belső
szerkezetéről az osztálylevelekből egyet-mást megtud
hatunk, így többek között azt is, hogy a várban fűt
hető szobák, konyha, istálló, pékműhely, börtön is
voltak.
A XVI. század második felétől kezdve Keszthely
várát a latin szóhasználat hol „castrum"-nak, sőt ép
pen „arx"-nak, hol meg „castellum"-nak, „fortalitium"-nak, azután „praesidium"-nak, de néha elvét
ve még „claustrum"-nak, azaz kolostornak is nevezi.
Az Udvari Haditanács 1578 márciusában elhatározta,
hogy Palotát, Vázsonyt, Szigligetet és Keszthelyt
jobb karba helyezteti. Ezt a józan határozatot azon
ban pénzhiány miatt nem lehetett végrehajtani.129
A Balaton északi partján húzódó védelmi vonal
meglehetősen gyenge és elavult várai — Keszthely,
Sümeg, Szigliget, Csobánc, Tihany - a mögöttük
fekvő nagyobb és korszerűbb várak - Pápa, Palota,
Győr — előzetes védelmében, és a felderítő hírszolgá
latban játszottak fontos szerepet a török közvetlen
szomszédságában. Helyzetüket Takaró Mihály tihanyi
kapitány 1556-ban találóan így jellemezte; „. . . én
nekem előttem tűz vagyon, hátam megett víz,
környüben mind ellenség".
Ezek a kisebb várak csak megszűrni, lelassítani
tudták a támadásokat,- török csapatok nem egyszer
áthatoltak a Balaton-menti várvonalon, meglepve
még távolabbi falvakat, városokat is. 1 3 1 A Balaton
vidék erősségei - ha korlátozott mértékben is — vé
delmet tudtak nyújtani úgy, hogy a törökök nem
építhették ki oly zavartalanul a közigazgatásukat,
mint például Somogy vagy Tolna megyében.132
A sok apróbb-nagyobb várnak egy fontosabb erős
ség volt a központja. A nagyobb várak és a főerősségek a közöttük levő összekötő- és az előttük levő
figyelő várakkal látták el az ország védelmét. 133
De a védelem mélységében is tagolódott; a várak több
védelmi vonalat alkottak egymás mögött. Egy-egy
területen az eredményes és gyors török előnyomulás
láttára már a második védelmi vonal is elkészült.
Ha az ellenség valamelyik várat elfoglalta, maga
előtt találta a második, sőt a harmadik védővonalat.
A Dunántúl védelmi rendszerében Nádasdy Tamás
1555-ben Berzencétől, Csurgótól Győrig számítot
ta az első vonalat, de mögötte a Rábáig még másik
két védőövezetet jelölt meg. 134 A Duna és a Bala
ton közé eső védelmi szakasz várrendszerének első
vonalát Tata, Csesznek, Palota és Tihany alkotta.
A második vonal tagjai: Komárom, Győr, Szentmár
ton, Pápa, Devecser és Keszthely, a harmadiké pedig
Mogyorókerék, Németújvár, Szalónak, Kőszeg és
Sárvár.135
Az Adriai-tengertől egész Erdélyig hosszú félkör
ívben húzódó határszéli várakat a főkapitányi szerve
zetbe osztották. A Dunántúlon eleinte csak egy fő
kapitányság volt. Úgy látszik azonban, hogy már
1556-ban ketté választották a dunántúli főkapi267

tányságot; a Duna—Balaton közi főkapitányság szék
helye Győr, a Balaton-Dráva közi főkapitányságé
pedig Kanizsa lett. 1 3 6 A Kanizsával szembe vetett
végvárak generális főkapitányai a XVII. században
a Batthyány család tagjai, névszerint Batthyány II.
Ferenc, I. Ádám, Kristóf és II. Ádám voltak. 137
A győri generalatushoz tartoztak Győr központtal
és Pápa alközponttal többek között Csobánc, Hegyesd, Tihany, Vázsony és Keszthely is. A felsorolt
Balaton-menti várakhoz később még Devecser, Sü
meg, Tűrje és Tüskevár csatlakoztak. A Kanizsával
szembeni végvárak közül a Balaton környékiekhez
számíthatók Kiskomár, Zalavár és Szentgyörgyvár
is, mert hiszen ekkor még a Balaton Hidvégig terjedt,
és itt volt a Zala folyó széles szájú torkolata. 138
A Dunántúl védelménél két fontos övezet alakult
ki, melynek központjában a Balaton mint természe
tes limes állt. 13 A dunántúli védelem létfontosságú
övezete a Duna és a Balaton közti átjáró volt. A török
terjeszkedés fő iránya Magyarország dunántúli terü
letein keresztül vezetett a Habsburg-birodalom
szíve, Bécs felé. 140 Itt épült ki a déli végvárvonal
összeomlása után az a mélységében tagolt védelmi
rendszer, amely nagyjából a zalai—veszprémi—komá
romi végekig hátrálva tartóztatta fel a nyugati irányú
török hódítást. 141
Hogy az elsődleges ez az övezet volt, azt mi sem
bizonyítja jobban, mint Győr stratégiai fontossága.
E vár helyőrsége a Buda—Bécs útvonal, a rábai és a
dunai átkelőhelyek lezárása mellett a tőle keletre és
délre fekvő töröknek hódoló vidék ellenőrzését is
elláthatta. 142 Ebben az övezetben több az elsőren
dűen megerősített vár, mint a másik (a Dráva és a
Balaton között húzódó) övezetben. Ezek: Komárom,
Pápa, Palota. Érthető, hiszen ezek eleste közvetlenül
Bécs felé nyitott volna kaput. 14 3
A Duna és a Balaton közti győri főkapitányság
várainak — Győr, Komárom, Pápa, Veszprém, Palota,
Tihany, Csesznek, Szentmárton (Pannonhalma) —
újjáépítése ó-olasz stílusban Süess Orbán építészeti
felügyelő személyes vezetése alatt (1577—1592)
történt. 144
A Balaton mentén korszerű vár tulajdonképpen
nem volt, hiszen ezek főként XIII—XIV. századi kis
hegyi erődök. 145 E várak egyházi és főúri tulajdon
ban voltak, s az egész középkoron át úgy szerepeltek,
mint a jobbágyelnyomás jelképei. Kislétszámú őrsé
gük a főúri kísérethez tartozott. Czobor Béla ezeket
a hegyi- vagy sziklavárakat - mint pl. Rezi, Tátika,
Csobánc 146 — ,,mulató várak"-nak nevezi, „melyek
királyaink, főpapjaink, főuraink és lovagjainak ki
rándulási helyéül szolgáltak."14 7
Tihany bencés monostorát cölöpsor, palánk, majd
árok erősítette. Vázsony palánkerődítés volt, hídfő
jét külön palánkbástya őrizte. 148 Sümeg is lovagvár
volt, északi oldalán egy ó-olasz rendszerű bástyával, a
déli oldalon levő fellegvárát pedig erős cölöpkerítés
is védte. 149 Rezi és Tátika várai tulajdonképpen
csak erődített úri lakások voltak, melyeknek a XVI.
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században már hadászati jelentőségük nem volt. Ezek
tehát romladozni kezdtek, és a források 1592-ben
már mint „dirutum castram"-okat, azaz mint lerom
bolt várakat említik.15 °
Fonyód, Keszthely, Zalavár, Szentgyörgyvár,
Szentgrót, Zalabér sík vidéken épültek, s a körülöt
tük elterülő mocsár nyújtott természetes védel
met.1 5 x Szentgrót a Zala folyó két ága által közre
fogott szigeten épült fel az átkelőhely ellenőrzésé
re.
A Zala-folyó egy-egy kis szigetén találjuk nem
csak Szentgrótot, hanem Zalavárt, Szentgyörgyvárt
és Zalabért is. 15 3 A csányi váracska egy kis kastély
köré épült, amelyet két kis patak fogott közre. 154
Ami e várak szerkezetét illeti, ez a különböző te
repben' és egyéb adottságok mellett más és más volt.
Ahány vár, annyiféle azoknak formája, beosztása,
külső és belső szerkezete. így például a keszthelyi
várnál a szabályos négyszögű monostorhoz simulva
csatlakozott a mai plébánia templom. Az ugyancsak
négyszögű Zalavárban viszont a templom, helyeseb
ben kápolna a várfalakon belül volt, és a vár piacá
nak északi oldalát keresztezte. Csobánc vára szögle
tesen kiképzett, de voltaképpen kör alakú épít
mény, egy hatalmas saroktoronnyal, amely nyilván a
vár legerősebb része. A szigligeti vár a maga hosszú
kásán elnyúló alakjával teljesen más. A még romjai
ban is hatalmas sümegi vár szigorúan a várhegy tete
jének alakulatához alkalmazkodik, és nem hasonlít
sem a csobánci, sem a szigligeti várak formájá
hoz. 155
A másik dunántúli övezet a Dráva és a Balaton
között húzódott, melynek fő támpillére Szigetvár
volt, s ennek védelmi erejét egészítették ki a somogyi
végházak: Babócsa, Csurgó, Kaposvár, Lak, Fonyód
stb. Bolondvár (Balatonszemes), továbbá Fonyód
vár katonai hovatartozásáról forrásaink nem emlé
keznek meg, de valószínű, hogy ezek nem a győri
generalatushoz tartoztak. 15 6
A XVI. század második felében a Dráva és a Bala
ton közötti védelmi vonal kétszer is módosult, még
pedig 1566 után, amikor Szigetvár és a somogyi végházak eleste nyugatabbra tolta a védelmi vonalat,
melynek centrumában most Kanizsa lett a fő erősség,
a Nyugat-Dunántúl oltalmazója.157 A mocsaras tér
ségben álló Kanizsát Szigetvár eleste után a Hadita
nács olasz mesterekkel a Dunántúl egyik legerősebb
végvárává építette ki. 1 5 8
A török harcokban átalakult az egész katonai
rendszer. A nemesi felkelésből és a feudális banderiális hadseregből álló hadszervezet a harcok állandósu
lásával használhatatlanná vált. 159 A török hadsereg
hatalmas létszáma, és a határokon meg-megújuló
portyázó hadviselés következtében a védelem súlya
egyre inkább áttolódott az állandó hivatásszerűleg
szolgáló (miles continuus) katonaságra, amely a ki
rály által hozott idegenekből, magyarokból, Ma
gyarországon lakó más népekből rekrutálódott. A
királyi hatalom már az 1540-es évek végétől megkezd
te a végvárak állandó, fizetett zsoldos katonasággal

való feltöltését. A szultáni fősereggel szemben az örö
kös tartományok, Csehország és a nyugati, főleg biro
dalmi és itáliai segélyhadak vonultak fel. 160
A költséges zsoldosok nagyobb csoportjának al
kalmazására azonban csak háború esetén kerülhetett
sor. Ez azonban nem oldotta meg a határvidék ál
landó őrzésének kérdését. A török beütések, por
tyázások visszaverésénél és megbosszulásánál könnyű,
gyorsan mozgó fegyvernemre volt szükség. Egy-egy
vár hatósugarát az abban állandóan készenlétben álló
könnyűlovasság szabta meg.16 J „De ha nem több len
ne csak egy 25 lovag és annyi gyalog benne (ti. a
keszthelyi klastromerődben) — írja gersei Pethő
János 1552-ben —, mégis megoltalmazhatnánk szá
guldótól az várig". 162
Bár a várvédő gyalogos katonaság nagyobb része
külföldi zsoldos, de kialakult már a magyar gyalogság
is. 1 6 3 A magyar gyalogság egyik eleme a darabont
katonaság volt, mely korábban inkább városi zsold
ban álló gyalogos katona volt. A gyalogos katonaság
gyorsan szaporodó eleme a hajdúság lett. A háborús
idők felduzzasztottak az ide-oda kóborló gyalogos
katonaelemek, a szabad hajdúk létszámát. Sokan
bekerültek közülük mint iratos vagy királyi hajdúk a
várakba. Ezeket a zsoldos hajdúkat egy ideig megkü
lönböztették a régebbi magyar gyalogosoktól vagy
darabontoktól. Később azonban a darabont név a
városi gyalogságról átterjedt egyéb puskás gyalogság
ra, s így a két elnevezés egymásba olvadt.16
Tartottak szabad hajdúkat magánszemélyek,
nemes urak, sőt a végbeli kapitányok és hadnagyok is,
akik osztoztak velük a zsákmányon. A Balaton kör
nyékén Thury György, Magyar Bálint és Gyulaffy
László kapitányok egymásra hivatkoztak, s egymást
vádolták a hajdúk tartásával, azok pusztításai miatt,
pedig mindegyik tartott hajdúkat.1 5 Magyar Bálint
1556-ban Takaró Mihály tihanyi kapitányra panasz
kodott, akinek hajdúi a falvakat elpusztítják, a sze
génységet úton útfélen sarcolják.166 1557 júniusá
ban viszont Takaró Mihály emelte fel szavát, hogy a
„megháborodott" fonyódi Magyar Bálint kegyetle
nül bánik a szegény jobbágyokkal.16 7
Gyalogos katonák voltak a haramiák és martalócok is. Túlnyomó többségük otthonából elűzött
szláv paraszt és pásztor, akik most a várvédelemben
keresték meg kenyerüket. Ezek zsoldot nem kaptak,
maguk tartották el magukat, a szegény jobbágyok
nyakán élősködtek. „Most immáron Zalában is
támadtak haramiák - írja Kerecsényi László szigeti
kapitány Nádasdy Tamáshoz 1555-ben — kik csodá
latos gonoszságokat cselekszenek".168
A várak zsoldos seregét, ha a török hadjáratot
indított, az úgynevezett megyei portális vagy telek
katonasággal erősítették meg. A vármegyék részéről
kiállított portális katonaság megszervezésének két
alapformájával találkozunk. A rendek egyrészt a job
bágytelkek után meghatározott számú katona felsze
relését és eltartását vállalták vagy egy hadjárat idejé
re, vagy pedig a végvárakba állandó szolgálatra. 1543-

tól minden birtokosnak a jobbágytelkei arányában —
minden száz jobbágy után három lovast és három gya
logost — kellett folyamatosan kiállítani, A másik for
ma az volt, hogy a rendek jobbágy porták szerint
olyan pénzadót (dicát) vállaltak, amelyet elsősorban
zsoldosok fogadására és eltartására kellett fordítani. 1 6 9
E katonaság (insurrectio portalis) tehát nagyrészt a
jobbágyok sorai közül, de a földesúr költségén — bir
tokának, vagyonának arányában — kiállított sereg
volt. A telekkatonaság legfeljebb hat hétig, néha csak
egy hónapig szolgált, ezután — még nagy szükség ese
tén is - hazament. A „vármegye népe" igyekezett
minél rövidebbre fogni a szolgálat idejét. A Balaton
hoz közel eső Hegyesd visszafoglalása után, 1562.
április 9-én azonnal „indulót veretett". Magyar Bá
lint szigligeti kapitány „szablyával és karddal is el
lenszegült, hogy feltartóztassa a katonákat, de nem
boldogult velük, csaknem megölték". 170
A gyalogosok közé számíthatók a naszádosok (ví
zi hajdúk). Naszádosokkal találkozunk a Balatonon
is. Mikor a déli part török kézre került, az ellenség is
megépítette hajóit. A (sió-) foki kikötőben közel ezer
ember szállítására alkalmas hajóhaddal rendelkezett.
Hajót építettek Tihanynál, de a nagyobb naszádhajót
Bécs hajóparkjából kapták Győrön át. 1 7 1
Nemcsak a várvédő gyalogság, hanem a vártüzér
ség jelentősége is megnőtt. Ha a fegyvernemek össze
tételét vizsgáljuk, akkor az derül ki, hogy a katonaság
szinte teljesen lovasokból és gyalogosokból áll, s csak
elvétve akadnak — és ezek is a nagyobb várakban —
tüzérek és puskaművesek. Ha ágyú kevés volt is vég
házainkban, „tüzes szerszám" annál több. Közönsé
gesek voltak a tüzes lapdák, furkók, a tüzes botok,
tüzes dárdák, láncfák, tüzes nyársat nstorosnyárs^V
gyüjtópalackok, tüzes koszorúk, furkók, vassuiymoK,
tüzes „kalácsok" és tüzes csuprok. 172
A végvári katonaság emberanyag-utánpótlását első
sorban a török hódoltság területéről, és a kettős adó
zás alá jutott peremvidékről kapta. Az egytelkes ne
mesek nagy számban hagyták üresen kúriáikat (prop
ter me tum Thurcarum auffugerunt). s valamelyik
főúr védelme alá húzódva, sokan közülük fegyvert
ragadtak. Voltak a végvári katonák között birto
kaikról elűzött közép- és kisnemesek. A „ma
gyar Achilles"-ként emlegetett Gyulaffy László is —
ősrégi főnemes (Rátót) nemzetség leszármazottja —
csak azután vállalta fel a király szolgálatát, hogy a
török elfoglalta birtokait, a megmaradt csobánci vár
kőfalaiból pedig nem tudott megélni. Egymás után
viselte a pápai, a tihanyi és a veszprémi kapitánysá
got.1 7 3 Magyar Bálint, a XVI. század közepén a Ba
laton és környékének nagyhírű vitéze, a „Szalaságon"
(Zala megye) birtokos; a török hódítás miatt elszegé
nyedett nemes családból származott. 174
De a végváriak óriási többsége a jobbágyság sorai
ból került ki, akik egyrészt a török, másrészt az elvi
selhetetlenné vált feudális elnyomás elől menekültek
el, és választották a végvári katona küzdelmes éle269

tét. 1 7 5 Társadalmi szempontból ezeket deklasszálódásuk közös ténye, létfenntartásuk labilis, vegetatív
jellege formálta össze sajátos arculatú, különálló
közösséggé. Mindennapos életükben az önfeláldozó
hazaszeretet, és a hivatásos katonaság zsoldos szelle
me kapcsolódott egymáshoz. Egyfelől oltalmazta a
környék lakosságát az idegen hódítók ellen, másfelől
— az önfenntartás kényszeréből — önmaga sanyargat
ta a dolgozó népet. 176
A végvárak hadi népének létszámát igen nehéz
pontosan megállapítani; a kimutatásokkal ugyanis a
valóság sohasem egyezett. Kétségtelen, hogy a végvári
katonaság száma különösen az 1540-es évektől erősen
megnőtt. Voltak nagy várak, főerősségek, és fallal
körülvett városok, melyekben több száz német lovas,
landsknecht és tüzérség mellett könnyű magyar lo
vasok és hajdúk százai állomásoztak, a szabad hajdúk
ról és a haramiákról nem is szólva. A kicsi várakban
mindössze csak 10-20 huszár tanyázott azzal a fel
adattal, hogy ne engedjék az ellenséget a végvárvo
nal mögé belopózni.
Míg Veszprém védelmére 1550-ben 150 lovast és
gyalogost tartottak szükségesnek, addig Sümegre 50
lovast és 16 gyalogost, Tihanyban 24 lovast és 10 gya
logost, Vázsonyban 6 lovast és 10 gyalogost, Leveldre 25 lovast, és Debrentére 5 lovast irányoztak
elő. 1 7 7 A király hadereje 1554/55-ben Győrött 500
lovas, 300 gyalogos, 100 naszádos és 13 tüzér; Pápán
200 lovas, 200 gyalogos, Vázsonyban 40 lovas és 50
gyalogos, Tihanyban 40 lovas és 50 gyalogos.17 8
Az 1577. évi jegyzék szerint a Duna és a Balaton
közötti, és a Balatontól Dráváig terjedő védelmi sza
kaszon a kisebb várakban jóformán kizárólag magyar
huszárokat és darabontokat találunk. 179
A végvári harcok mindkét fél által előszeretettel
alkalmazott harceljárása volt a lesvetés.180 A Bala
ton-vidék vitézei az 1550-es években főleg a konstan
tinápolyi hadiút mellett Eszék és Buda között
szoktak lest vetni a fel és alá járó törököknek.18 x
A keszthelyi klastromerőd őrsége is sok kárt okozott
a töröknek. A Balaton jegén átkelt, és Kemenesalja
vidékét fenyegető, zsákmánnyal és foglyokkal viszszatérő törököket 1582-ben Majtényi László pápai
és Pethő Kristóf keszthelyi kapitány vitézei tönkre
verték. 182
Ámbár Rudolf császár a békét a törökkel 1583
elején újabb nyolc évre meghosszabbította, a rabló
hadjáratok tovább folytak. 1587 február közepén
Nádasdy Ferenc dunántúli főkapitány vezetése alatt
Győrben jelentős magyar haderő egyesült azzal a cél
lal, hogy megtorló hadjáratot indítsanak a Balaton
melléki rác rablóbandák ellen. A felvonuló sereghez
csatlakoztak a veszprémiek és a tihanyiak is Pisky
István parancsnoksága alatt. Az összesen 1700 főnyi
sereg azonban nem a rácok, hanem a koppányi török
vár ellen fordult. 183
A sikeres koppányi támadás felbátorította a végvá
rak katonáit. 1587-ben a keszthelyi őrség sikeresen
verte vissza AU koppányi bég támadását. 184 Az
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1588—1589. években a török sajkások a Balaton déli
partjáról egyre sűrűbben keltek át a tavon, s pusztí
tották a Balaton nyugati partvidékét. Ali koppányi
bég 1589-ben Hidvégnél átkelt hadaival a Balatonon,
s Zalavár és Szent-Györgyvár között elhaladva Sümeg
felé vette útját. Majd váratlan rajtaütéssel kifosztotta
és felgyújtotta a Pethő család fészkét, Tátikát, és rá
csapott a keszthelyi vásárra. A várat nem tudta be
venni, de a várost feldúlta, és a vásárt kirabolta, né
hány pápai kereskedőt elfogott. 185 Huszár Péter ír
ja 1589 március elején. „Tátika várát kifosztották a
törökök. Ugyanők meglepték a keszthelyi vásárt, s
a többi közt nyolc pápai kereskedőt is elvittek." 186
Mindkét fél — magyar és török — nagy gondot for
dított a felderítésre. A törökök jó vigyázására vet
fényt Búza Benedek vázsonyi kapitány jelentése
1562-ben Török Ferenc főkapitánynak: „Azt is ír
hatom, hogy a törökök az Balatont igen állják, hon
tiz lóval, hon tizenkét lóval szerte szerént, holott pe
dig hússzal is, miért csak nyelvet kaphatnának." 7
A törökök szinte állandóan nyugtalanították a
Balaton-vidék végvárainak őrségét. Gondoskodni kel
lett tehát az ellenség részéről várható meglepetések
elhárításáról. Ezt pedig a kémszolgálat, a hírmondó
polgárok mellett a hírlövés intézményének beveze
tésével próbálták elérni. Valamely vár őrségét úgy hív
ták fegyverbe, vagy a vár vidékének népét úgy figyel
meztették, hogy az ellenség közeledtére a „hírlövő",
hírmondó" mozsárral „lármát lövettek", vagyis
vészlövéseket adtak, amit a többi vár is átvett. 188
Ugyanerre a célra használták a tűzjelzést is, éjjel ma
gas lánggal égő máglyát raktak, nappal pedig nedves
rőzse magasra szálló füstje adta meg a jelt. 189
A várvonal fenntartásában elsősorban a vártarto
mányok jövedelmei jöttek számba. 190 A várkapitá
nyok éberen figyelték, nincs-e a környéken olyan bir
tok, mely a Magyar Kamarára szállt vissza, hogy a
várhoz csatolják. Martonfalvay Imre deák írja: „Miért
hogy Szegligethöz igen kevés jószág vala, nem volt az
nagy puszta várat honnét épitenöm, az én uram (Tö
rök Bálintné) akaratjából az Kaal völgyet, az német
völgyet és az Dergicséket Szegligethöz foglalám szol
gálatra, az Tomay Ferenc rész jószágát azonképen,
melyet Ferdinánd ő felsége per defectum seminis
(magvaszakadás folytán) az én uramnak condált
(ajándékozott) volt, ezökből és az vár tartományából,
Somogyvárból is (kit én birtam) kezdem Szegligetet
építenem és mindenféle éléssel meg takarnom." 191
A végvidéken - az 1540-1550-es években - a régi
vártartományok valóságos újrafelosztása ment végbe.
A királyi végvárak sora jelentősen szaporodott az egy
házi birtokok lefoglalása, kisajátítása, vagy szerződé
ses átvétele útján. A tihanyi apátság 1539-ben került
világi kezekbe, s jövedelmeit hadi célokra fordították.
Choron András zalai főispán tartott Tihanyban kato
naságot Ferdinánd pártján az apátság jövedelmeiből,
azután pedig királyi várkapitányok (Horváth Márk,
Takaró Mihály, Gyulaffy László) parancsoltak a ben
cés szerzetesek egykori monostorában és birtoka-

in. 1 9 2 Amióta a török 1552-ben elfoglalta Veszpré
met, a tihanyi apátság javait egyelőre teljesen katonai
célokra foglalták le. 1 9 3
Magyar Bálint két kicsi, de fontos és jól őrzött vár
kapitánya volt, Szigligeté és Fonyódé. Magyar Bálint
mindent elkövetett e várak fenntartása érdekében.
Ezt jól szemlélteti birtokszerző tevékenysége is. Elra
gadta Palotától Ordát és Szőllőslakot, a tihanyi vár
tól elfoglalta Szamárd falut, s „hatalmasul" birta
Lullát, Ságvárt és Csegét. Ezen kívül Magyar Bálint
kezén találunk még 25 falut Somogyban, „melyek
előbb vagy utóbb tihanyi birtokok voltak." 4 9 4
A XVI. század híres törökverő vitézei, mint pél
dául Magyar Bálint, Gyulaffy László állandó portyá
zásaik során mind több és több hódoltsági falu job
bágyait kényszerítettek adófizetésre. Ezzel azonban
igen sok ellenséget szereztek maguknak. A katonai
erőszakoskodásokon kívül a sok panasznak az volt az
oka, hogy a töröktől visszafoglalt földeket megtar
tották maguknak, hogy házuk népét és vitézeiket el
láthassák.195 „De ha a falvakat mind másnak osztják
- írja Magyar Bálint fonyódi és szigligeti kapitány - ,
őfelsége a végházakat is adja másnak, mert látja Is
ten, énnekem nincs mivel tartanom, teljességgel ki
fogytam belőle". 19 6
Az erőszakos foglalásokat azonban utólag szente
sítette az országgyűlés, illetve az uralkodó. Éppen
ezért oly magabiztos a kapitány, amikor a királyi
biztos a jogtalanul Tihanyhoz foglalt falvak után
nyomoz: „. . . kijelentette, hogy akár kinyomozza a
biztos a vár jövedelmeit, akár nem, azokat ő felsége
mind az ő rendelkezésére bocsátotta, hogy tisztessé
ges ellátást adhasson a várban levő elsőrendű vitézek
nek". 197
A veszprémi püspökség és káptalan birtokainak
egy részét Palota tartozékai között találjuk, másik
részét pedig Tihany, majd 1566 után Veszprém vára
fenntartására fordították. 198 A kanonokok majd
nem minden birtoka „egyrészt a keresztény név el
lenségeinek félelméből, másrészt magyarországi
némely urak és nemesek, illetve katonák erőszakos
foglalásai miatt . . . idegen kezek hatalmába ke
rült". 199
Mivel a várbirtokok jövedelmei - a háborús ese
mények következtében — rendkívül ingatagok voltak,
ezért a várak katonasága a saját vártartomány falvai
mellett a hódoltsági területek elérhető falvait is fosz
togatta. A végvári kapitányok a hódoltságban fegy
verrel biztosítottak zsoldhiányt szenvedő váruk szá
mára adózó falvakat, fittyet hányva arra, hogy ki
annak jogos tulajdonosa. A XVI. század híres török
verő vitéze, Gyulaffy László állandóan portyázott,
mindig több és több hódoltsági községet kényszerített adófizetésre.200 Magyar Bálint maga is dúlta,
égette, pusztította a hódoltság területére eső falva
kat. 2 0 1
A török végeken levő várak csak úgy tudták magu
kat fönntartani, ha bizonyos falvaik voltak az ingyen
munkák végzésére, és a földesúri adó fizetésére. A

várvonal fenntartásában elsősorban a vártartományok
földesúri jövedelmei jöttek számba. 202 Ebbe a jöve
delmi kategóriába sorolhatjuk azokat a sokrétű be
vételeket, melyeket a váruradalom falvainak jobbágy
sága volt köteles fizetni, illetve adni mindenkori föl
desurának. A tihanyi vár jövedelmei a következő for
rásokból adódtak: a telkek után fizetett készpénz,- a
telkek után adott ünnepi élelmiszerajándékok,* a sző
lők holdja után adott ajándékok; a gabonából, borból
és halból szedett tizedek; végül a munkával vagy kész
pénzzel is leróható szolgálatok.2 ° 3
Bár török lakott az endrédi várban (Somogy me
gye), de a helység lakói hűségesen adóztak a tihanyi
várnak, és dézsmát adtak a török szpáhinak. A Bala
ton hódoltságba eső déli partján nemcsak Endréd, de
Kőrishegy és Zamárdi is végig a hódoltság egész idő
szakában Tihanyhoz adóztak.
A várbirtokok jövedelmei a török közelsége miatt
elég bizonytalanul folytak be. így többek között a
Tihanyhoz tartozó és bérelt birtokok jövedelmei sem
fedezték megközelítően sem a vár és őrsége fenntar
tásának költségeit. Hisz az 1572. évi 76 egész telek
készpénzben mindössze csak 67 forintot jövedelme
zett egy évre, amikor a tihanyi őrség egy havi fizeté
sének is csupán a negyedrészét fedezte volna. A kész
pénzfizetésnél sokkal nagyobb volt a falvaknak az a
jelentősége, hogy ingyenmunkát, termésükből
dézsmát és ajándékokat vagy élelmet szolgáltattak a
várnak. 205
A csobánci vár tartozékai 40 1/4 lakott, 14 puszta
telket és két zsellérházat foglaltak magukban. Jobbá
gyai évi 17 forinttal, 11 tyúkkal, 23 kulcsos kalács
csal, 151 tojással, és változó mennyiségű borral, bú
zával, árpával és zabbal adóztak. Ebből kellett volna
Gyulaffy Lászlónak két testvérével együtt fönntar
tania családjuk ősi fészkét. Csobánc várának dülede
ző falai között testvérbátyjával együtt 20 darabontot
sem igen tudott tartani.2 °
A várbirtokok sok esetben nem tudták eltartani a
várat. A veszprémi püspök is kesergett 1595-ben, hogy
a sümegi váruradalom jövedelmei elégtelenek a vár
védelmére.207 Ezért a király kénytelen volt az egy
házi tizedeken kívül állandóan egyéb jövedelmeket is
a várvonal fenntartására fordítani. A XVI. század kö
zepe óta — az 1569. évi 27. te. rendelkezésére — a
végvárak közelében levő dézsmákat a királyi kamara
bérelte rendszeresen a végvárak ellátására és a honvé
delem költségeinek fedezésére.208
A legtöbb vár saját jövedelmei és a tizedek sem vol
tak rendesen elegendők az összes kiadások fedezésére.
Ilyenkor a Magyar Kamara lehetőleg a vár közelében
levő jövedelemforrásokat, a szomszéd megyék állami
bevételeit, a kapuadót engedte át a várgazdaságok
számára. A Pozsonyi Kamara 1578-ban azt javasolta
az uralkodónak, hogy Somogy megye dikáját fordít
sák Tihany várának fenntartására, mert ott csak vala
mi csekélységet — s azt is csak katonai fedezettel —
lehet behajtani. 209
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A védelem terhe nem egyedül Magyarországra
nehezedett; támogatták őt ebben - elsősorban saját
jól felfogott érdekükben — a német birodalmi ren
dek.2 l ° Az osztrák tartományok és a cseh—morva
rendek is magukra vállalták bizonyos időre egy-egy
vár költségeit, illetve katonákkal való ellátását, de ők
is csak saját országuktól igyekeztek távoltartani a
veszedelmet.211 Ausztria fizette 1554-55-ben Győr,
Pápa, Devecser, Vázsony, Tihany, Csesznek, Tata
helyőrségét egészen, és Komárom szükségletének egy
részét. De ez a segély felére sem volt elegendő, azért
a Magyar Kamara és a bécsi Udvari Kamara is hozzá
járult fönntartásukhoz.2 x 2
A végvárak őrsége kevés pénzben, többnyire pedig
ipari és nyersterményekben: fegyverben, ruhaneműk
ben, kenyérben, gabonában, borban, s húsban kapta
meg fizetését. De már a XVI. század közepén meg
történt, hogy a végváriak évekig zsold nélkül szolgál
tak, később pedig még rosszabbodott a helyzet. Matusin Ferenc hadbiztos 1578-ban így ír a tihanyi
szemléről : „A katonák mind egy szálig elbocsátásukat
kérték a kapitánytól, mert nem tűrhették tovább
fizetetlenségüket. Oly szegçnyek, hogy mikor az őrálláson egymást felváltják, egyik a másik ruháját veszi
magára, hogy a hdieg ellen védekezzék, míg azok,
akik dolgukat az őrségen végezték, kunyhóikban lap
panganak". 21 "
A végvár oltalma alatt folytatták a falvak termelő
munkájukat. A végvárak körzetükben biztosítani
tudták nemcsak a termelőmunka folytatását, de a
falvak megmaradását is. A vár a környék népének
menedékhelye (refugium ac receptaculum) volt. 214
A XVI. században, mikor még nem épült meg a külső
előváros (hóstát) Keszthelyen, „az városbeliek is be
mentek éjjelre (ti. a monostorerődbe) hálni, felesé
geket, gyermekeiket szegények bevitték". 215
Keszthelyt 1588-ban még Tomajjal, Faluddal ír
ták össze, összesen 15 porta után vetettek ki adót,
de összeírtak még 51 zsellért (pauper, inquilini), 7
új házat és 63 elhagyott, üres (déserta) portát. 216
A keszthelyi vártól délre fekvő Szent Miklós város
rész is elpusztult a harcok során.2 l 7 A Keszthely-kör
nyéki falvak - Tomaj, Fenék és Falud - a többi hely
ségekkel együtt meghódoltak a törököknek. E prédiumok birtokosai és lakosai a török „pusztító dühössége elől elfutottak, házaikat elhagyván, és azokat az
ellenség által elégettetvén, lakásaikat Keszthely váro
sában mint bátorságos menedékhelyre vették, és a
városi fegyverviselő polgárok számát szaporították". 2 1 8
A Balaton mellett a falvak népe erdőkbe, vizenyős
berkekbe, nádasokba („zöld várak"-ba) rejtőzött a
törökök elől. 219 A végvárak valóságos szigetet jelen
tettek a végigdúlt Zalában. 220 A környékbeli lakosok
ugyanis „a végházakhoz recipiálták (vették be) ma
gukat a dúlás elől". 221 Egy XVIII. századi tanú
vallomás szerint „a török háborúban az ellenség miatt
egészlen elpusztult a Balaton melléke, és a lakosok,
kik Vásonban, kik Tihanban, kik Veszprémbe siettek
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el". 2 2 2 A török kiverése után készült első adóössze
írások arról tanúskodnak, hogy a lakosság ott maradt
meg nagyobb számban, ahol vár állott.2 2 3
A XVI. század végére a végvári élet „nagy lelkes
felemelkedése" hanyatlásnak indult. A tizenötéves
háború elején, 1593-ban maga az országgyűlés álla
pította meg, hogy a végvárak legnagyobb része annyi
ra düledezik, hogy egyetlen rohamot sem bír ki.2 2 4
Nem csoda, hogy a hónapokig csak fizetésük
reményéből élő, éhségtől, hidegtől gyötört katonák
nem mindig nyugodtak bele méltatlan helyzetükbe.
Az ellenállás leggyakoribb formája a szökéssel való
fenyegetőzés, máskor maga a szökés volt, időnként a
szolgálatnak, az átvonulásnak, vagy a zsákmányrész
kiadásának megtagadása, s a nyílt lázadás.2 2 5 Tihany
őrsége 1589. október 6-án a győri főkapitányhoz
intézett levelében kijelentette, hogy megunta azsoldvárást, s a fizetetlenség miatt kénytelenek lesznek a
várat elhagyni. „Ha fizetést nem kapnak, el kell
vonulniok, különben feleségekkel és gyermekekkel
éhen vesznek". 226
A tizenötéves háború során a törökök 1593-ban
elfoglalták Veszprémet és Palotát. 227 Vázsony, De
vecser és Tihany őrségei elhagyták a várakat, minek
folytán az első két vár elesett, és Tihanyt is csak
Hardeck győri főkapitány sietve odakűldött száz
darabontja oltalmazta meg.2 2 8 Pálffy Miklós és Adolf
Schwarzenberg azonban 1598-ban visszaszerezte
Tatát, Gesztest, Veszprémet, Palotát, Nagyvázsonyi,
és a Bakony-vidék több kisebb várát.2 2 9
A szigeti törökök 1592-ben elfoglalták és teljesen
feldúlták Kiskomárt. 230 Az ellenség beékelte magát
Dél-Zalába is, és elvágta a Kanizsa—Keszthely-Devecser között húzódó fontos útvonalat.231 A XVI.
század végén Pethő Kristóf keszthelyi kapitány véd
te lovasaival a vidéket. 1596-ban súlyosan megsebe
sült, amikor megtámadta a szorongatott Kanizsa
segítségére siető Naszuf pasa seregét. 1600-ban a
Budáról Kanizsára vonuló Murát ellen intézett
támadásában, Lak (a mai öreglak) és Bolondvár (Ba
latonszemes) mellett esett el. 2 3 2
1600-ban aztán Osztopáni Perneszi György lett a
keszthelyi vár kapitánya, aki igyekezett jó viszonyt
tartani a törökökkel. Két ízben is átjöttek hozzá csó
nakon, akikkel a kapitány a vár melletti „Barátrét
mosóhelyén" találkozott, velük evett, ivott, amíg
le nem részegedtek.2 3 3
Miután az ellenség Kanizsa vártartományát elpusz
tította, s a környező kastélyokat és palánkokat elfog
lalta, 1600-ban maga a fővár, „ezen a vidéken a Mura
köz és a Balaton tó várainak kulcsa" is török kézre
került.2 3 4 Ettől kezdve ez az igen erős kanizsai török
végvár békében is állandó fenyegetést, háború idején
pedig az egész Dunántúlt veszélyeztető hadjárat ki
indulópontját jelentette. 235 Kanizsa eleste mégsem
járt jelentősebb területnyeréssel, mert a sűrű, egymás
mellett sorakozó magyar végvárak kordonjába ütkö
zött. 236

Szerencsére 1601-ben Rikóti Mátyásnak sikerült
Kiskomáromot visszavenni, s benne nagyobb számú
őrséget felállítani. Most Kiskomárom vette át
vidékünkön Szigetvár és Kanizsa szerepét.2 3 7
A törökök a sebtében megerősített, a magyar vég
helyek közé valósággal ékként vágódott Kanizsa várá
ból kiindulva „mind meghódoltalak az falukat Szalaságban". 238 A tizenötéves háború folyamán a
német és vallon zsoldosok, a magyar hajdúk és a ta
tárok egymás után tarolták le a magyar falvakat.2 3 9
Perneszi János, aki 1598-ban Zala megyét írta össze,
felsorolta a behajthatatlan adóhátralékok okait:
török, tatár, német, pestis, éhség, és mindezek követ
kezménye: szegénység, pusztaság.240 Zala megye a
török közelsége miatt oly szánalmas sorsra jutott,
hogy csak a véghelyeken maradtak lakosok.24 *
Amíg Kanizsa állott, az észak-zalai és Vas megyei
kisebb várak másodrendű fontosságúak voltak. De
az 1600-as évek elején sürgetővé vált a Rábán alól
fekvő vidék — Pölöske, Egerszeg, Kapornak, Zalavár,
Kiskomárom, és több más, Kanizsa közelében fekvő
vár - erősítése. Néhány évtized alatt létrejött a
Kanizsával szembeni végvidék, az új, immár harmadik
védelmi vonal, hogy „az hódolatlant a rablástól,
pusztulástól és hódolástól megoltalmazza".242
Most Kiskomárom központtal az ún. Kanizsával
szembe vetett végházakra nehezedett a védelem sú
lya. Ezek feladata volt egyrészt az ellenségnek a Zala
folyó völgyébe való behatolását, és a Balaton északi
partjának megközelítését megakadályozni, vagy leg
alább megnehezíteni, másrészt pedig a mai ún. Princi
pális csatorna mentén a Rába folyó hídfői, (főleg
Körmend felé), továbbá Stájerország északi és AlsóAusztria déli részei felé az esetleges török előnyomulást feltartóztatni. 243
Kiskomárom „a legspiccen való véghely" egy kes
keny földnyelven feküdt, s Balatonhídvégnél függött
össze a királyi Magyarországgal.244 A mai Kiskomá
rom—Keszthely közt fekvő útvonal volt a fő ütőere,
amelyet a törökök mindenkor igyekeztek veszélyez
tetni, hogy lehetetlenné tegyék a vár utánpótlását, és
a határterületekkel való összeköttetést.2 4 5
Mivel a Zala torkolatát tekintették magyar határ
nak, a kiskomáromi vár — „az országnak fő végháza"
- már voltaképpen török területen feküdt. 246 Alap
rajza szabályszerű négyszög, a négy sarkán egy-egy
gömbölyű sarokbástyával.247 A balatonhidvégi átke
lőhely védelme Zalavár őrségének vált fontos felada
tává, ez jelentette ugyanis Komár egyetlen összekötte
tését a mögöttes országrészekkel.248
Török István zalavári kapitány 1653. július 30-án
aggódva figyelmeztette Batthyány I. Ádámot, és a
nádort is, hogy segítsenek Zalavár fogyatkozásain,
mert „ha ez helynek veszedelme következik, evvel
együtt Kiskomár is elvész, és utánna mind az többi
végházak, az kit Isten távoztasson, mert bizony Austriának is hírével leszen". Keglevich Péter vicegenerá
lis véleménye is az volt, hogy „ha Szalavár oda volna,
száz Komárnál is károsabb volna", mert ha Zalavár

elveszne, a hídvégi réven át szabad az út a Zala völ
gyében föl a Rábáig.2 4 9
A Kanizsával szembe vetett végházak sem alkottak
egyszerű vonalat, hanem egymás mögött álltak véde
lemre készen. Szécsi-sziget előtt Kányavár, Lenti
mögött Alsólendva, Egerszeg előtt Pölöske, mögötte
Egervár, Szentgrót előtt Szentgyörgyvár, Zalavár előtt
Keszthely állott.2 5 ° Kanizsa elestével elkezdődött a
Dél-Dunántúl zalai részének is rendkívül nyugtalan
korszaka; a törökök ettől fogva szívósan arra töreked
tek, hogy ezt a védelmi rendszert tönkre tegyék, és
így a Bécs felé vezető akadályt kikapcsolják. Az
ellenség tervszerűen fogyasztotta a Kanizsával
szemben fekvő végvárak katonaságát, és mindenféle
fogást és cselt megpróbált, hogy egy-egy végvárat
megszerezhessen.2 5
Az ellenség a harmadik védelmi vonal várai közé
portyázásai során be-betört ugyan, de azokat már
nem tudta elfoglalni. A török támadások nem egyszer
sikertelenek voltak, illetőleg az ellenséget nagyobb
kár érte, mint a megtámadott végbelieket. A GyőrPápa- Veszprém—Tihany -Keszthely-Kiskomárom—
Zalaegerszeg váraiból álló védelmi vonal szilárdan ki
tartott.2 s 2
Ujabb megpróbáltatást hozott e vidékre is a Bocs
kai-fölkelés. Némethy Gergely vezetésével 1605 má
jusában egy 4—5000 körül mozgó sereg érkezett a
Dunántúlra. Katonai szempontból számíthatott nem
csak az itteni magyar végvári katonaságra, hanem
még a kanizsai és fehérvári pasa segélyerőire is. 1605.
augusztus 20-án az egyesült magyar-török had Né
methy vezérlete alatt Szentgrótnál átkelt a Zalán, és
Keszthely felé nyomult előre. 253 Perneszi György
Keszthely várát átengedte Bocskainak. Mátyás főher
ceg ugyan október 5-én letartóztatta a kapitányt, de
a vár 1608-ig nem tért vissza a király hűségére.254
A nemességgel ellentétben a jobbágyok és a hajdúk
a Dunántúlon is támogatták a mozgalmat, s szép
számmal csatlakoztak Némethyhez.2 5 5
Mátyás főherceg 1606. május 29-én tudtára adta
Iván és Chiszar vajdáknak, akik 50—50 magyar dara
bonttal Keszthelyen teljesítettek szolgálatot, hogy
őket Bakács Sándor kapitány alá rendelte. De Bakács
mégsem juthatott egyhamar és békésen keszthelyi
örökségéhez, melyből a Pethő-rokonság őt és fele
ségét, Pethő Katalint minden áron igyekezett kifor
gatni. Az őrség egy része nem engedelmeskedett a
rendeletnek, és Bakács bemenetelének fegyveresen
ellenállt. Aki pedig hajlott az engedelmességre, azt
kikergették a várból.2 5
Végül is 1608 őszén II. Mátyás a keszthelyi kapi
tánnyá kinevezett Bakács Sándor segítségére küldte a
győri, veszprémi és pápai seregeket, akik azután sza
bályos ostrommal foglalták el a várat.2 5 7
Bakács II. Sándor (Sandrin) a Pethő Kristóf leány
utód kezével örökölte a gersei Pethők Zala megyei
várait és uradalmait, kinek a király 1622. augusztus
15-én érdemeire való tekintettel címújító és bővítő
levelet adományozott, majd 1625. október 7-én neki
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és utódainak a „nagyságos" vagyis bárói címet adomá
nyozta.2 5 8
A XVI. század második felében egyre inkább sza
porodott azoknak a tiszteknek a száma, akik a kato
náskodás révén szerzett birtokaikat állandósítani tud
ták. Az 1600 utáni időkben Bakács Sándor keszthelyi
kapitány a mezővároshoz tartozó Csehi, Fenék és
Lesencetomaj falvakat sajátjaként kezelte, s egy ré
szüket később a gersei Pethőktől meg is váltotta.2 5 9
Mivel a védelem terhét a Bakácsok sem győzték
viselni, ezért ők is felajánlották — tulajdonuk megtar
tása mellett — a keszthelyi várat a királynak. A ki
rály ezután is a tulajdonost, vagy családtagjának vala
melyik tagját tette meg a végház kapitányává, aki arra
vitézi érdemeinél fogva méltónak mutatkozott. 260
Miután Rudolf császár 1606-ban megkötötte
Bocskai Istvánnal a bécsi, a törökökkel pedig a zsitvatoroki békét, ezzel a Balatontól északra fekvő te
rület felszabadult a török iga alól. 261 A hódoltság
határvonala Veszprémtől délnyugatnak a Balaton
északi partján húzódott, Keszthelytől — Zalaváron
át — Kiskomáromig követhetjük folytatását, majd a
kiskomáromi beszögeléstől Zala megye közepe táján
haladt délnyugatnak a Muraköz felé. 262
A kanizsai szandzsák széles öblöt alkotva mélyen
benyomult a Zalaságba; a Balatontól délre megkerül
te Kiskomáromot, majd Zalavár körül nagy körívet
leírva Pölöske-Kányavár-Szemenye vonal mentén
érte el a Murát. Kanizsa valósággal ékként hasított be
a zalai véghelyek közé, amelyek oly közel voltak egy
máshoz, hogy — Evlia Cselebi török utazó leírása
szerint — még a kakaskukorékolás is áthallatszott az
ellenséges vonalakon. 263 A török és a magyar védő
vonal szorosan egymás mellett húzódott, az ellenfelek
szinte farkasszemet néztek egymással.
Kanizsa eleste (1600) után a „török miát megnyo
morodott" 2 6 4 Zala megye délről még inkább ki volt
téve az állandó török portyáknak, váratlan rajtaüté
seknek, a várak elleni meg-megújuló támadások
nak. 265 A törökök mindenesetre igyekeztek a hó
doltság határát minél jobban kiterjeszteni. A nagy
és erős kanizsai vár ép állapotban került a törökök
kezére, ahol jelentékeny csapatok állomásoztak, s
messze földre kiterjesztették rabló vállalkozásaikat.
„Tudja Nagyságod - írja Könczöl Mihály kiskomá
romi vajda В at ty hány I. Ádámhoz 1646. április 3án —, ezek az pogány ebek közel laknak egymáshoz,
két, három álgyulövésre hamar Kanisára felgyűlhet
nek, és azt cselekedhetik, az mit akarnak".2 6 6
A zalai véghelyek a tizenötéves háború során rom
lott állapotba kerültek. „. . . az ide alá való Kanisa
környül való végházak annyira épületlenek — írják
1613-ban —, hogy tellyességgel puszták és fizetetlenek". 267 Kanizsa török kézre kerülésével annak sze
repét a zalai várak vették át. Az 1601. évi országgyű
lés elrendelte, hogy a Rábán alól fekvő vidék, amely
Kanizsának „elvesztése óta minden védelemtől meg
van fosztva, erősségekkel biztosíttassék, nevezetesen
pedig Pölöske, Egerszeg, Kapornak, Szalavár és több
274

váracsok, melyek Kanizsa közelében feküsznek, ka
tonával és lőszerrel láttassanak el".2 6 8
Kanizsa elfoglalása után a keszthelyi erősség szere
pe is megnőtt. „Kanisa keözel ide — írja Bakács
Sándor 1620. október 19-én Batthyány Ferencnek —,
az somogyi török végházak . . . raitam is az töröktül
az veszedelem meg történhetik . . ." 2 6 9 A vár helyre
állításáról, és jó karban tartásáról az országgyűlése
ken a rendek ismételten igyekeztek gondoskodni.
Az 1602: 14., az 1604: 8., az 1608: 15., az 1613:
8., az 1618: 49., az 1622: 36. és az 1635: 92. cik
kely a véghelyek javítására fordítható ingyenmunká
ra Keszthelyhez ennek tartozékait osztották be. 2 7 0
Az 1613: 17. te. Keszthelynek búzával, hadiszerekkel
és a katonáknak zsolddal való ellátásáról intézkedett,
nehogy az őrség a kanizsai törökök ellenében elhagy
ja a várost.2 7 *
A keszthelyi vár átépítése, kibővítése a XVII.
század első évtizedeiben, az 1616. és 1618. évek
között Bakács Sándor kapitánysága idején mehetett
végbe, mert a Pethők 1616. évi osztozkodásáról
készített oklevelekből még a Turco-féle alaprajzzal
egyező várkép tűnik szemünk elé} 7 2 Az új, megvál
tozott várat ábrázolja a karlsruhei levéltár egy XVII.
századi metszete ?
A kolostor és a templom épü
letében lényeges változás nem mutatkozik; megmarad
a Turco által is megrajzolt palánk és az árok, de az
árkon kívül a külső — ún. huszárvárat — két újabb
palánksor övezte. Ezen a külső palánksoron belül
húzódott meg a mezővárosi lakosság. A külső palánk
délnyugati sarkán - ahol a Balaton felől beérkező
országút kapuját tételezhetjük fel - kerek rondella
állott.
Ezek a Zala megyei véghelyek általában gyengék
voltak, ezért a török támadások kivédésére — mint
Keszthely esetében is — sor került a hostát erőddé
való kiépítésére. Az alsó várost (suburbium) némete
sen hangzó szóval Hostat-nak, vagy Ostátnak (Hochstadt) nevezték. A török háborúk konzerválták a
kétsejtű városépítést; a belső váron kívül egy sokkal
kezdetlegesebben kerített településformát találunk
(pl. Lentin, Szentgróton, Egerszegen, Keszthelyen,
Szentgyörgyváron, Türjén stb.)2 7 4
A kiskomáromi sereg 1636-ban jelentette, hogy a
kanizsai török a Zaián által menvén Szentgyörgy vár
hostátjára ütött. 1644-ben a törökök a „Türjei pa
lánkot meg üték, 19 leányt, 13 gyermeket, 8 asszony
embert elvivének". De volt hostátja Kiskomárnak és
Zalavárnak is. 1656-ban Kapornakról Ányos Péter
jelentette Batthyány I. Ádámnak, hogy a törökök a
„Kesteli hostátot akarták elrablani".2 7S
Pontosan nem tudjuk, hogy hol húzódott a Keszt
hely várost körülvevő erődrendszer. Felszíni nyomok
alapján feltételezhető, hogy a város sánca a vártól
(vagyis a mai plébánia-templomtól) kiindulva a Bem
József (Hajdú) utca, és a Rákóczi út között húzódva
közelített a mai Festetics kastély területéig, majd a
Kossuth Lajos utca és a Deák Ferenc utca között
kanyarodott vissza a várhoz.2 7 6

A XVII. század első évtizedeiben sor került a belső
vár kiépítésére is. Az immár két emeletes kolostor
épület északi szárnyának földszintjén volt a hajdúk
melegedőhelye, ennek szomszédságában, egy bolto
zott teremben tárolták a puskaport. Valószínű, hogy
a templomot fegyvertár és raktár céljaira használták.
A templom déli oldalán kettős falú, komoly védelmi
rendszer épült ki. A déli kapu védelmére négyzetes
kőtornyot építettek. A kettős fal rendszere — a külső
kőből készült, a belső palánk volt —, az egész várat
körülövezte. A két fal közét földdel tömték ki.
Ugyancsak kővel falazták ki a várat körülvevő árok
külső falát is. 2 7 7
Keszthely várának belső szerkezetéről egyet-mást
a gersei Pethő család osztályleveleiből tudhatunk
meg. A Pethő leányok, Bakács Sándorné, Katalin és
Darabos Jánosné, Sára 1616-i osztályleveléből
kiderül, hogy az emeletes várnak porticusa, azaz tor
náca, és ez alatt pince volt. Találunk azután sütőhá
zat, pékséget, amelyet közös börtönné akartak át
alakítani. Szól azután az osztálylevél „házak"-ról,
azaz szobákról, börtönről (career), a fehér bástyáról
(propugnaculum album), a melléje épült szabóház
ról. Ez a fehér propugnaculum, melyet később
toronynak neveznek, a Turco-féle alaprajzon is lát
ható, és valószínűleg ez volt az a toronyszerű vas
kos sarokbástya-féle, amely a mai gimnáziumi épület
felépítéséig a volt premontrei rendház északnyugati
sarkán fennállott, s amelyet akkor bontottak le, mi
kor 1890-ben a mai gimnáziumot a rendház mellé
építették.
A vár mellett ekkor major (allodium) és kert (hortus) is volt.2 7 8
Pethő István halála után Bakács Sándorné, Pethő
Katalin, Sárkány Miklósné Darabos Katalin, Lengyel
Lászlóné Darabos Judit, és a hajadon Darabos Krisz
tina között 1626-ban újabb osztály jött létre. Ebből
az osztálylevélből csak az derül ki, hogy a vár emele
tes volt, és ennek oldalához épült a sütőház és a
konyha. 279
A keszthelyi vár átépítése, kibővítése viszonylag
biztos menedéket nyújtott a mezőváros lakosságának.
Nem véletlen, hogy Keszthely a XVII. század második
évtizedétől kiemelkedik a zalai mezővárosok sorából.
1626-ban 6 birtokosa összesen 17 portát, 9 évvel
később 7 földesura 14 egész és 2—2 negyed portát
birtokolt. 280
A vár tövében lakó, katonai szolgálatot teljesítő
„szabad legények" (hajdúk) lakóhelyét nem „külső
vár"-nak, hanem „belső város"-nak (suburbium) ne
vezték. E városokban megkülönböztették a fegyver
rel szolgáló „hóstátiakat" (katonaváros), és az úrbéri
szolgálatot ellátó külvárosiakat (polgárváros).281
A palánkon kívül maradt polgárváros lakói szabály
szerűen robotoltak, adóztak, minthogy katonai szol
gálatot nem teljesítettek. Keszthelyen a hostát (kato
naváros) volt a nagyobb, népesebb települési egység,
ezért a polgárvárost — a Szent Márton templom kör

nyékét — Kiskeszthelynek is nevezték, mely külön
közigazgatással teljesen elvált a mezővárostól.282
A fallal és vizesárokkal körülvett településen kívül
elterülő jobbágytelepülés (polgárváros) védelmére
semmit sem tettek. Kiskeszthely lakói — mint ahogy
ezt a török okiratok is bizonyítják — behódoltak és
adót fizettek a töröknek. 283 Kiskeszthely a maga
különállását mint jobbágyközség, külön közigazgatás
sal egészen a XIX. század közepéig megtartotta.
A polgárváros (Kiskeszthely) sarca 1629-ben kész
pénzben 450 forintot tett ki, „császár adójá"-ban pe
dig 110 forint füstpénzt fizetett. 284 Keszthely föl
desurai — Bakács Sándor, Pethő Gáspár, Darabos
János és Pethő György — „tekéntvén ezen Keszthely
(polgár-) városnak nagy Ínségét és nyomorúságát, s a
töröknek nagy summa adózását, hogy mező pusztává
ne legyen" —, 1617-ben malomhelyet adtak a polgár
városiaknak, ,Jiogy táplálhassák az török adókban
magukat". 285
A kétsejtű várépítés, amely a polgárvárost zsák
mányul adta az ellenségnek - Makkai László szerint
- „a magyar városfejlődés eltorzulásának katonai
síkra való áttétele, a mezőváros feletti feudális fenn
hatóságnak a városszerkezetben való kifejeződé
se". 28 A hostátok (suburbiumok) palánk kerítése
ostrom esetén természetesen nagyobb nyomást nem
állt ki, de arra mindenesetre alkalmas volt, hogy az
ellenség nagyobb erőfeszítés és küzdelem nélkül meg
rohanhassa, felgyújtsa, vagy kirabolja. A hostát népe
az ilyen támadás elől a várba húzódott be.2 8 7
Keszthely-Polgárváros pecsétnyomójának kör
irata: KEZTHEL 1627. ROMANO CATHOLICUM
OPPIDUM (Keszthely rómati katolikus mezőváros)
— arról tanúskodik, hogy a protestantizmus követői
a török időkben itt tért nem hódítottak. 288 Ennek
oka az is lehet, hogy a főnemesek közül a gersei
Pethők azon néhány család közé tartoztak, akik meg
maradtak őseik katolikus hitén. 289 Másrészt azt is
figyelembe kell vennünk, hogy a keszthelyi ferencesrendűek, akik erősen összenőttek a néppel, kolosto
ruknak és templomuknak végvárrá történő átalakítá
sa után — Bontz József szerint — „. . . a szomszédos
hegyekbe és erdőkbe vonultak, s az oda menekült
lakók lelki szükségleteiről gondoskodtak". 290
A rend Keszthelyről történt távozása után a kato
nai parancsnokok a ferencesek minden vagyonát le
foglalták, és azt maguk között felosztották. A szer
zetesek még a XVII. század 30-as éveiben szerették
volna kolostorukat újra elfoglalni. 1638-ban egy
Jakisics nevű nemes új zárdát szándékozott számukra
Keszthelyen felállítani, de a zavaros idők az új épület
felállítását meggátolták.291 Ezért aztán Sümegről
Komáromi Akkurzius ferences páter járt Keszthelyre,
ahol a várban hirdette az igét. Bár a ferencesek már
nem laktak itt, de a vár lelki gondozását még így is
ellátták. 292
A végváriak fizetést csak késve, nagy kihagyá
sokkal kaptak, sőt gyakran előfordult, hogy évekig
zsold nélkül maradtak. Levelek, kérvények és más ira275

tok ezrei panaszolták ezt a sok hónapos fizetetlenséget, az örökös fázást-éhezést, az éhhalál fenyegető
rémét, amelytől nem egy helyen csak a koldulás men
tette meg a katonákat. 293 A szentgyörgyvári kapi
tány, Török István írja, hogy 1649-ben a várból
„kenyér kéregetni kéredzett" ki néhány legény. 294
Igali István keszthelyi vajda írja a Balaton körül
levő gyalogosokról 1620-ban: „Minket az régi vitéze
ket az polgároktól úgy ösmerik meg, hogy azok né
melyeknek posztó-ruhájok vagyon és jó szűrök, mi
penig mezítláb, ruhátlanul járunk, és csép, kapa az
fegyverünk . . . Az éhség kerget immár koldulni ben
nünket". 295
A panaszok évről évre hangosabbak lettek. 296
Bakács Sándor keszthelyi kapitány jelenti 1620-ban,
hogy tizenegy év óta nem kaptak fizetést, s most el
rendelték, hogy 50 lovas és 50 gyalog a táborba vo
nuljon. A végvári katonaság egyik kötelessége volt
ugyanis a hadjárat esetén való táborba szállás. Termé
szetesen az egész végvári őrség mindenestől nem hagy
hatta oda a várat, de egy bizonyos részt táborba
rendeltek, a többi pedig otthon maradt a várat őriz
ni. „E szegénylegények - írja Bakács - Keszthelyt
minden ellenségtől őrzik és védik, de fizetetlenül és
ruhátlanul hadba nem mehetnek".2 9 7
A balatoni végházak - Keszthely, Csobánc, Szig
liget, Vázsony, Tihany - rongyos, fizetetlen őrsége
végül közös egyetértéssel Bakács Sándort küldte Bécs
be, hogy a királynál közbejárjon érdekükben. Egy
hónapig időzött ott hiába, amikor türelmetlenül ki
jelentette: „mint hű és régi szolga", ha innen fizetet
lenül visszatér, ő ne legyen oka, ha a végbeli kato
naság elpártol. 298
Bakács Sándor szorult helyzetében a Pozsonyban
összegyűlt rendekhez fordult, s annyit csakugyan
sikerült elérnie, hogy a király megengedte a keszt
helyi őrségnek még 25 huszárral és 50 darabonttal
való megerősítését. Utóbb az Udvari Haditanács
közölte vele a királynak azt az elhatározását, hogy a
keszthelyiek is kapjanak mindig zsoldot és fizetést,
valahányszor a győri főkapitányságban szolgálók
kapnak.2 9 9
A nagyméretű fizetetlenséget Bethlen Gábor a
maga szempontjából ügyesen kihasználta oly módon,
hogy a fizetetlen végvári őrségeknek pénzt kínált,
és így próbált véráldozat nélkül egyes várakat megsze
rezni. Bakács Sándor ezt 1620-ban Esterházy Miklós
nak meg is írja, hogy immár két hete Bethlen fizető
mestere, Pápay Zetszer György, Szerdahelyi György
kommisszáriussal az ő alattvalóinak „Simegből Íro
gatván", és köyeteket küldvén hozzájok, „mind kí
nálják az pénzzel". De eddig senkinek sem hagyta
Bethlen pénzét felvenni, hanem inkább a magáéból
adott nekik. 300
Bethlen Gábor 1620. szeptember 28-án mintegy
8000 főnyi hadsereggel újabb támadást indított a
Dunántúlon. A győri főkapitányság összes vára —
köztük Pápa, Veszprém és Palota is - kaput nyitot
tak a fejedelem seregének. A gyors átállásnak minden
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bizonnyal az is oka volt, hogy Batthyány Ferenc
dunántúli főkapitány az elsők között tett hűségesküt
Bethlennek. 1621 telén a keszthelyieknek Ruszton
kellett volna a fejedelem mellett táborba szállni.
Erre nézve Batthyány Ferenc 1621. január 6-ika előtt
Lengyel Boldizsárnak parancsot is adott, amelyre
Lengyel a következőket válaszolta: „Az keszthely
vaydát és lovasokat ide hivattam volt hozzám (ti.
Pápára), ez nagyságod parancsolattyát én megmon
dottam nekik, azok azt mondják, hogy az mire elég
ségesek, készek szolgálni, de hogy eők Ruzthon
sokáig maradjanak, az eő teőleök nem lehet, mert eő
nekik is feleségek, gyermekek vagyon Kesztelt, ezzel
az idővel az Balaton be fagy és féltik mind az helt,
mind magokat". 301
Ebből arra következtethetünk, hogy a keszthelyiek
a ruszti táborba nem mentek el, és Batthyányék is
belátták, hogy a keszthelyi várat kemény télen nem
lehet üresen hagyni. De 1621 június végén Bakács
Sándor Batthyány Ferenctől parancsot kapott, hogy
a keszthelyi vár hadi népével szálljon táborba. Bakács
július 3-án Keszthelyről válaszolt, hogy vette a pa
rancsot, „az itt való fizetett vitézlő rend föl menjen
(ti. a táborba), az előtt is nagyságodnak irtam, hogy
én bizony nem egy kettőt, de egyet is nem mertem
itthon tartani bennek, hanem magok akarattyokból
tizen heten hattanak az hel, feleségek, gyermekek
őrzeni". ő maga nem szállhat táborba, „láttia Isten
3-4 szolgámmal őrzöm az helt.. ," 3 0 2
Július végén, augusztus elején a keszthelyi vitézek
már a németújvári táborban, tehát Batthyány Ferenc
keze alatt voltak. 303 1621 októberében Tóti Lengyel
Boldizsár már a Kőszeg alatti táborból jelentette
Batthyánynak, „hogy én az pápai, beszprémi, cseszneki, csobánczi, szigligeti, keszteli, devecseri vitézek
kel itt a táborban vagyok". 304
Ettől kezdve a zalai végvárak népeivel együtt
mindig megtaláljuk a keszthelyieket az 1621—22.
évi dunántúli harcokban. A Bethlen hadjáratában
résztvett keszthelyi, sümegi, türjei végvár lovas és
gyalogos katonasága — eltekintve néhány rácos hang
zású névtől (mint Domsicz, Militis, Dómján, Mikola,
Juricza, Radovan) - a ránk maradt névsorokból látnivalóan mind magyarokból rekrutálódott. 305
Bakács II. Sándor 1626 nyarán meghalt. Fia, Far
kas, ugyancsak megkapta a keszthelyi kapitányságot,
de fiatalon, alig 28 éves korában meghalt. Fia, III.
Sándor, testileg csenevész és világtalan volt; nevében
nagykorúságáig ákosházi Sárkány Miklós látta el a
keszthelyi kapitányi tisztet. 306 A szegény világ
talan 1656-ban már nem élt. özvegye, Rumy Kata
lin férjhez ment Babocsay Ferenchez. így a Bakács
fiúk gyámja mostohaapjuk lett, aki nevükben a keszt
helyi kapitányi tisztet is ellátta. A keszthelyi kapi
tányságot azután IV. Sándor örökölte. Híveinek
kisebb-nagyobb adományokat tett, adósságot csinált,
több jószágát elzálogosította.307 Török szomszédai
val igyekezett lehetőleg békességben maradni. Később
Thököli pártján találjuk. Fiai: Lukács és Benedek. 308

Mint minden építmény, természetesen a keszthelyi
vár is időnként romladozni kezdett, és javításra
szorult. 1648-ban a vár teteje, meg az ablakok és
ajtók romladoztak. Ezt Sárkány János jelentette
Batthyány I. Ádámnak, és zsindel s deszka megkül
dését sürgette, mert féltette a bolthajtást, „hogy az
sok eső miatt megh erőtlenedik". 309
Kanizsa török kézre kerülése után a zalai végvárak
együttese állt helyt az ellenséggel szemben; most e
védelmi vonal feladata volt a Dunántúlon a Zalavöl
gyet, szóval a Karinthiába és Stájerországba, illető
leg a Bécs felé vezető útvonalakat elzárni. Az 1630as években a győri főkapitányságban - Győr, Tata,
Pápa, Csesznek, Veszprém, Tihany, Vázsony,
Csobánc, Szigliget és Keszthely váraiban - 1075 lovas
és 1350 gyalogos katona (összesen 2425 katona)
szolgált királyi zsoldon. A Balatontól a Dráváig ter
jedő ún. Kanizsával szembeni végvidéken (összesen
16 erősségben) pedig 883 lovas és 1220 gyalogos ka
tona (összesen 2103 ember) szolgált királyi zsol
don. 310
Egy-egy vár a maga kis létszámú katonaságával
nemigen kezdhetett önálló akciót, de több vár népei
nek együttműködése, ügyes lesvetéssel, sikeres erő
próbát eredményezhetett.311 A végvárak biztonsá
gát szolgálta a hírlövés intézménye, ami azt jelentet
te, hogy a végvárak katonasága tartozott az ellenség
mozdulatait figyelemmel kísérni, és ha valamelyik
végvár felé ellenség közeledett, vagy ha ez a végvár
mellett valahova elhaladt, akkor ezt ágyúlövéssel a
szomszédos végváraknak jelezni tartozott. A hírszer
zés veszélyes szolgálatát a hírmondó polgárok, a hiva
tásos és fizetett kémek, a felderítők és a hadifoglyok
végezték. 1655. február 13-án írja Pethő László Kiskomáromból Ányos Péter kapornaki kapitánynak,
hogy Kanizsán a török éjjel nappal patkoltat, „Keszthelre szándékoznak", de nem tudni még biztosan,
hogy mit akarnak, értesítsd tehát Batthyányi, és ,jó
volna, ha őnagysága hadát ki szállítaná véghelyre, az
honnénd rá érkeznének, ha Keszthel alá mennének
is". 3 1 2
1655. július 22-én Túrós Miklós Batthyány I.
Ádámmal tudatta, hogy Kanizsáról a rabok üzenték:
a törökök a „türgyei hostátot akarják föl verni, de
az ü szándékokat nem tudgya egyébb az Istennél
és magoknál, én mindazon által megírtam minden
felé az végekben, mind Kezthelre, Szalavárra, Szent
györgyvárra, Szentgrótra, hogy vigyázásban legye
nek".3 ! 3
A keszthelyi őrség leginkább a szomszéd várak:
Szigliget, Csobánc, Sümeg, Szentgrót, Zalavár és
Szentgyörgyvár vitézlő népével együtt vett részt a
portyákban, kisebb-nagyobb csatározásokban. Bes
senyei István kiskomáromi kapitány 1638 áprilisá
ban Batthyány I. Ádám útján Szentgrótról, Keszt
helyről és Körmendről kért 100 lovasnyi segítsé
get. 314 A keszthelyi vár katonái 1639 november
elején a szentgrótiakkal és a sümegiekkel indultak
Kanizsa alá Batthyány I. Ádám seregében. 1641-ben

a szigligetiekkel és a sümegiekkel, s a környező vég
várak népeivel vettek részt egy sikeres portyán. 315
A Zalaságban ekkor biztonságról beszélni nem le
hetett, örökös készenlétben kellett kémlelni a látó
határt, mikor tűnnek fel a messzeségben a portyázva
pusztító török hadak. Sárkány Miklós keszthelyi
kapitány 1641-ben Batthyány I. Ádámtól parancsot
kapott, hogy az átkelőhelyeket őriztesse, és jó vigyá
zassál legyen. Sárkány jelentette is Batthyánynak,
hogy „mindenüvé, mind Edericzi kelőre, Györkire,
Fenékire és itt a mi tájunkon is mind vigyáztatok
erőssen, minden kelőre tiz tiz hajdút küldvén egy-egy
tizedessel".316 Ez tehát összesen 33 ember, és eb
ben az időben Keszthely helyőrsége papírforma
szerint 25 lovas és 100 gyalogos lett volna. Ha tehát
még teljes lett volna is a létszám, az átkelőhelyeknek
éjjel-nappali őrzése nagy terhet rótt a katonaságra.
Bessenyei István kiskomáromi kapitány írja 1644
hamvazószerdáján Batthyány I. Ádámnak: „Azért
Nagyságodnak azt Írhatom, hogy az egész végbeli
törökök felgyülekezvén, ki mondja két ezernek, s
ki mondja háromnak, Keszthelyt akarták megrablani
és által bocsátottak az jégen valahány lovast kémlődni, azok meglátták, hogy az vitézeknek feles tűzök
vagyon ott Keszthely előtt, visszamenvén megmond
ták az dandárnak, hogy Keszthelen sok gyűlt nép
vagyon, így nem mertének reájok menni, hanem
visszatértének".317
1648-ban az egerszegiek vezetésével szentgrótiak,
kapornakiak, zalaváriak, szentgyörgyváriak, sümegiek
és devecseriek lepték meg a törököket. 318 1649-ben
ismét Batthyány seregében talárjuk a keszthelyieket.
Ekkor Török István zalavári kapitány gyűjtötte a
végházak katonaságát; a lovasokat Szentgrótra, a
gyalogosokat Keszthelyre, onnan pedig Zalaváron át
Egeraracsára, ahova Batthyányi várták. 9
1650. február 2-án arról értesülünk, hogy Bakács
Sándor kapitány tönkreverte a balatonhidvégi török
sereget. A törökök — valószínűleg ennek a vereség
nek a megtorlására — még abban az évben nagyobb
sereget vontak össze, és húsz zászlónyi gyalogsággal,
és tíz zászlónyi lovassággal megtámadták Keszt
helyt. A keszthelyiek háromszor verték vissza a törö
kök rohamát, a negyedik rohamnál azonban az ellen
ség benyomult a városba, és kirabolta, felgyújtotta
azt, de a várat nem merte megtámadni.320
Túros Miklós komáromi hadnagy 1651. november
23-án jelentette Batthyány I. Ádámnak, hogy a keszt
helyi katonák, és a komáriak éjjel Lak (ma öreglak
Somogyban) alá mentek, s levágták „az sorompót",
és innen marhákat vittek el. 3 2 1 Kiskomárból 1654.
október 8-án Pethő László azt írta Batthyány I.
Ádámnak, hogy „vagy a Szent Goroti Hostátot, vagy
az Keszteli szőllő hegyeket meg akarják ütni az törö
kök". 3 2 2 1656. november 15-én pedig Kapornakról
azt jelentette Ányos Péter Batthyánynak, hogy a
törökök a „Kesteli hostátot akarták elrablani". 323
A Balaton déli partján a törökök rendelkeztek hadi
célokra szolgáló vízi járművekkel. A zalai part sok
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kárt szenvedett a török sajkásoktól. 1647 áprilisában
a törökök sűrűn keltek át a tó északnyugati—nyuga
ti partjára, s fosztogatták a falvakat. „Az egész bala
tonvidék innenső fele, várbeliek, falusiak sok kárt
szenvednek a török sajkásoktól" — írja Tóti Lengyel
Gáspár szigligeti kapitány — „nem lévén nekünk ha
jónk, ezért embereink sokszor török fogságba es
tek . . . " Tóti Lengyel Gáspár segítséget kért Zala
vármegyétől. Néhányszáz emberrel utat kell vágni a
balatonparti nádasok közt, hogy jó útjuk legyen a
sajkásoknak. A kapitány levelére Zrínyi Miklós, a
költő, Zala megye akkori főispánja elrendelte 200
ember kiküldését Szigligetre, hogy „az ott való sziget"-nek vágását elvégezzék.324
Látjuk tehát, hogy nemcsak a szárazföldön folyt a
harc a törökök ellen, hanem még a vízen is. A har
minc éves háborúban nemcsak a Kanizsával szem
beni végvárak, de szinte az egész Balaton-vidék várai
nak legénységét legalább részben mozgósították.
Ezek a hadak a nádor parancsára 1642-43 körül
Batthyány I. Ádám vezérlete alatt indultak, és a
Dunán hajókon és kompokon kellett átkelniök a
Csallóközbe.
E nagy méretű átkelésnek a végrehajtására külön
utasítást kaptak: „Elsőben is, hogy a költözés annál
alkalmatosabban lehessen, szükségh az hadi népet
két vagy három felé választanunk, úgy hogy mivel a
Balaton melléki végházak az hajózáshoz értenek,
azok úgymint Kesztheliek, Vásonyiak, Tihanyiak,
Szigligetiek, Csobáncziak, Sümegiek, Tapolczaiak,
Tüskeváriak, Devecseriek és Vásárheliek költözzenek
itt által Comáromnál, és legh alább nyolc hajó és 48
evedző, nyolc csáklya, négy kötél kívántatik . . ." 3 2 í
A vizsgált időszakban mind a törökök, mind a
magyarok számára a legnagyobb pusztítást kétség
kívül a pestisjárványok okozták. A pestisről írta 1630.
szeptember 29-én Bakáts Sándor keszthelyi kapi
tány Niczky Magdolnának: „Itten semmiképpen nem
szűnik az halál . . . már kétezer kétszáznál több mást
is . . . eltemettek". 326 „Soha a végházak ily veszede
lemben nem voltak — írja Bessenyei István Komárból
1644. november 21-én - , mint most, holott Komár
ból közel 600 ember holt ki öregestől apróstól, Eger
szegről 900, Körmendről inkább mind elhaltak. Zalavárot, Szentgyörgy várót, Zentgróton és Bérben de
rekasan most vannak rajta . . ." 2 7
A végvárak melletti (presidialis) mezővárosokat
két csoportba sorolhatjuk. Az első csoportba tartoz
nak az olyan várak melletti mezővárosok, ahol a va
rat az uralkodó tulajdonosától átvette, és a védelmi
vonalba beillesztette. Az ilyen helyzetbe jutott mező
városok felett a földesúri hatalom nagymértékben
visszaszorult. A várkapitányok egymás után kezükbe
kaparintották és gyakorolták azokat a jogokat, ame
lyek különben a mezővárosok földesurait illették;
vámokat szedtek a mezővárosok vásárain, éltek ha
táraikban a vadászat és a halászat jogával, és maguk
nak követelték a korcsmák és mészárszékek hasznát.
Egyszóval magukhoz ragadták a földesurakat illető
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kisebb királyi haszonvételeket és a földesúri jogokat
is. 3 2 8
Ezt figyelhetjük meg Zala megyében Egerszegen,
Keszthelyen, Kiskomáromban és Tihanyban, ahol a
földesúri hatalom mind nagyobb részét a királyi vár
kapitányai gyakorolták. Kenései Péter főkapitány
1627-ben nem engedte meg a tihanyi apátnak, Ramacsaházy Mihálynak, hogy a kolostoron belül levő
székházát elfoglalja. Ezért az apát kénytelen volt
Füreden lakni, és lerontott kolostorának felépítésé
re semmit sem tehetett. 32 9
A tulajdonképpeni újdonság az előző birtoklási
viszonyhoz képest a királyi várak birtokainál figyel
hető meg. Itt a jövedelmek testületi behajtása a jel
lemző, valamint az elosztásnak és a jövedelemkeze
lésnek a kapitány vagy a porkoláb útján történő
intézése, kik a központi hatalom képviselői. Ez egy
fajta önállóságot jelentett a jövedelem kezelése terén,
melyet egyedül a központi hatóságok ellenőrzése
korlátozhatott kívülről. Ilyen várak a Dunántúlon:
Tihany, Veszprém, Palota és Pápa stb. 3 3 °
Másként alakult a mezővárosoknak a sorsa ott,
ahol a mellettük levő kisebb várak belekerültek ugyan
a védelmi vonalba, de nem váltak királyi várakká,
hanem megmaradtak földesúri tulajdonban. Közéjük
tartozott Zala megyében Szentgrót, Sümeg, Tapolca,
Nagyvázsony, Alsólendva, Csáktornya, Kapornak,
Lenti, Lövő, Zalavár és Tűrje.3 3 *
A váruradalmi birtoklás labilitásának egyik oka az
volt, hogy a Habsburgok 1526-tól szinte az egész
magyar királyi birtokot nagyurak kezére juttatták.
A váruradalmak jövedelmeit a Magyar Kamara pénz
ügyi gondjai miatt egyre gyakrabban adták bérletbe
különböző főuraknak. Ezek a bérletek azután igen
gyakran a tulajdonjog megszerzéséhez vezettek.
Zichy István győri kapitány 1650-ben a nagyvázso
nyi uradalmat 1500 forint értékű gabona és 10 ezer
forint kincstári segély révén szerezte meg. 332
Ekkor vált Vázsony — Palotával együtt — magán
várrá; a mellettük levő oppidum pedig presidialis
mezővárossá. A végvári tartományok zálogba vetése
nem egy esetben azzal járt, hogy az országos fontos
ságú erősség a benne tanyázó katonasággal együtt
magánföldesúri joghatóság alá került. 333 Tihany
ugyan a XVII. században is megtartotta hódoltsági
birtokait, de ezek már csak cseppek voltak a magán
földesúri birtokok tengerében.3
Az erős központi hatalom és a hadviselés reform
jának szükséges pénz hiánya miatt Magyarországon
— elegendő zsoldos hiányában - a XVI-XVII. szá
zad folyamán egy félig deklasszált nemesi elemek
ből, félig paraszti környezetből verbuválódott „vitéz
lő rend" védte a várakat, részben királyi szolgálatban
(servitia regis), részben az urak szolgálatában (servitia
dominorum). 335
Maga a várőrző legénység iratos katonákra és haj
dúkra tagozódott. Az iratos katonák önként iratkoz
tak be a várőrség tagjai közé, és annak szabályszerűen
fizetett tagjai. Zsoldjuk nem haladta túl a havi két

forintot, gyakran azonban ezt sem kapták meg. ölbei Márton keszthelyi vajda (vagy vicekapitány)
1651-ben Batthyány I. Ádámmal szemben török hadi
foglyok dolgában mentegette magát, s megírta, hogy
ő ezeket nem Simonfalvai Dávidtól, „hanem az ittvaló ü fölsége iratos katonáitól" vette el. 1685-ben
Thury Farkas jelentése szerint Keszthelyen 76 iratos
lovas katona volt. 336
Ezek az iratos katonák részint jobbágyokból,
részint elszegényedett nemesek soraiból kerültek ki,
és lajstromoztatták be magukat a várőrség közé. A
jobbágy azonban nem mindig maradhatott meg a
katonák közt, mert például 1651-ben Sárkány János
azt jelentette Batthyánynak, hogy nincs már Keszt
helyen száz lovas katonája, mert ki elszökött, ki el
bujdosott, „sok pedig az ki itt közel lakos volt, az
földes urai miatt károkat vallván, hogy be Íratták
magokat vissza kötelezték magokat" (ti. földesuraik
hoz, azaz kénytelen kelletlen kiléptek a katonaság
soraiból, nehogy tovább károsodjanak).337
A legénység második kategóriájába tartoztak a
hajdúk, akik ismét két nagy csoportra oszlottak, úgy
mint: tősgyökeres vagy „heles", azaz hellyel, telekkel,
ingatlannak bíró hajdúk, és tarisznyás hajdúk, azaz
akik nincstelenek, egész vagyonuk a tarisznyából
állt, s ebben tartották amijük volt. Ezzel szemben a
tősgyökeres hajdúnak a vár melletti vagy alatti hely
ségben háza, földecskéje, ingatlana volt. A tarisz
nyás hajdúkat egyébként itt-ott szabad hajdúknak is
nevezték.
A XVII. század vége felé (1685) már a tősgyökeres
hajdúkat iratos hajdúknak is nevezik, ami valószínű
leg arra utal, hogy most már az iratos katona és ira
tos hajdú közt lényeges különbség nem volt.
Végül a források beszélnek még a várban „ben
háló" hajdúkról, ezek szerint tehát voltak a váron kí
vül a hostátban lakó és háló hajdúk is. A „ben háló"
hajdú valószínűleg azonos a tarisznyássál, a „kin
háló" pedig a tősgyökeressel, aki kint a suburbiumban vagy hostátban a saját házacskájában alszik, ha
nincs szolgálatban. Tar Márton 1648-ban Keszthely
ről írja, hogy nem meri a várat elhagyni, mert „az
egy nihány ben háló hajdúknál kivül" senki sincs ott
hon, és a várat „nem merem kordéra hadni . . . félek
a gyalázattól". 338
A XVII. században a zsoldos vitézek („iratos
katonák") mellett — mint láttuk - Keszthelyen is
találkoztunk paraszttelken gazdálkodó, és jobbágyi
szolgáltatások helyett katonáskodó hajdúkkal.3 3 í
Úgy látszik, hogy a Bécs fizetésén levő kevés katona
ság mellett a keszthelyi vár védelme az ún. szabad
legényekre támaszkodott. A Dunántúlon nyilván azok
a hajdúk szegődtek katonai szolgálatba, akikről az
1647: 41. te.-ben azt olvashatjuk, hogy Veszprém
ben, Tihanyban, Keszthelyen, Vázsonyban, Szigli
getben, Devecseren és ezek környékén kóboroltak,
s rablásból, fosztogatásból tartották fenn magukat.
Ezek nem voltak állandó hadseregbe szervezve, ha
nem csapatosan kóboroltak. Emberanyag-utánpótlá

sukat elsősorban a török hódoltság területéről, és a
kettős adózás alá jutott peremvidékről nyerték. 340
Bessenyei István kiskomáromi kapitány 1644. má
jus 28-án Batthyány I. Ádámhoz intézett levelében
olvassuk: „írtam már ennek előtte is Nagyságodnak,
hogy mennyi hajdúink, kik az ő Felsége fizetését is
fölvették, szöktön-szöknek át Keszthelyre, és ott
nem különben, mintha más fejedelemség alatt volná
nak, szabadosan élnek, az szent békesség ellen csa
táznak, az somogyiságot pusztítják, és némellek azzal
hitetnek bennünket, hogy Nagyságod szolgái. Azt
írhatom Nagyságodnak, hogy csak kevés időtől fogva
is szökött huszonöt legényünk által Keszthelyre, az
kik seregenként és csoportonként együtt több latrok
kal járnak. Fenyegetnek bennünket, hogy valahol
tisztviselőinket és legényeinket kaphatják, nem kü
lönben, mint az törököt, meglövöldözik és megölik". 341
A legénységen kívül közvetlenül a vajdák alá vol
tak rendelve a zászlótartók, a vicevajdák, ha ilyen
rendszeresítve volt, a dobosok, trombitások. Külön
leges állásuk volt a tüzéreknek, pattantyúsoknak, akik
rendszerint egyenesen a kapitányok alá tartoztak. A
végvárak állandó személyzetén kívül találkozunk nem
állandó alkalmazott, és nem rendszeresen fizetett
egyénekkel is. Ilyenek voltak a kalauzok, akik a Bala
ton bozótjaiban éppúgy járatosak, mint a Zala menti
gázlók és átkelő helyekben, vagy az erdők rejtelmei
ben. A keszthelyi kalauzok — úgy látszik — nagyon
használhatók voltak, mert 1687-ben Batthyány II.
Ádám innen rendelt magának kalauzokat. 342
A megfogyott rendi állam, a rendi szervezetben
élő királyi Magyarország, sőt még a Habsburg-biro
dalom is önmagában, az adott szervezettségében,
nem rendelkezett megfelelő anyagi erővel és szerve
zőképességgel korszerű végvárrendszer kialakítására
és fenntartására. A kor körülményei között modern
nek számító zsoldos katonaságból a bécsi Hadita
nács a kívánt létszámnak csak egy töredékét tudta a
végvárakban tartani. 343
A pénz hiányában egyre csökkenő zsoldos haderőt
a Nyugat-Dunántúlon a XVII. században a földesúri
magánhadseregek pótolták. Azok a főurak és főpa
pok, akik zsoldos hadsereg fenntartására nem lettek
volna képesek, robotoló jobbágyaik egy részét szabad
katonaparasztokká tették, vagy puszta telkeikre
nincstelen, katonai szolgálattal adózó bujdosókat szabad legényeket - fogadtak.344
Széchenyi György veszprémi püspök 1656. évi
kiváltságlevele szerint a mezővárosába, Tapolcára
beköltözött magánföldesúri hajdúk olyan szabad
ságot nyernek, ,,az mely szabadságban vannak és tar
tatnak más véghelyekben ezekhez hasonló szabad
legények; ugy hogy semmi némü paraszt munkára és
robotra s szolgálatra nem kényszerittyük őket sem
most se ezután soha, hanem riint másutt a szabad
legények, ugy ők is szolgaijai ik fegyverekkel. És
szabad légyen nekik ezen Városban házakat, majoro
kat, kerteket csinálni, szőlőhegyeit, határát ezen
279

Varosnak és földjeit élni, szintén mint az itt való
jobbágyok élik, az egy dézsmán kívül semmit tőlük
ne adgyanak . . . minthogy elég föld vagyon, a melly
szántó földeket föll fognak és réteket irtanak, övék és
maradékjoké lészen ezután is mindenkor, valamég
tőle fegyverekkel szolgálnak".345
A hajdú típusú kiváltságolt telepek sok nyomát
találjuk Zala megye török támadásoknak kitett ha
tárvidékén is. 3 4 6 A hajdútelepítő levelek lényege
sebb pontjai között szerepel, hogy semmi jobbágyi
szolgálattal nem tartoznak a földesuraknak, föld
jeiket, házukat szabad tulajdonként bírhatják; szere
pel továbbá a szabad eltávozás biztosítása, belső ön
kormányzatuk és bíráskodási fórumuk szabályozása.
Ezek mellett helyenként hosszabb-rövidebb időre el
nyerték a borkimérés jogát, a vámok és mészárszé
kek jövedelmét. 347 Midőn Batthyány I.Ádám 1641ben Nádasdyval a hídvégi rév ügyében tárgyalt, Nádasdy azt válaszolta: „ . . . én kész leszek révészeket és
kompot is tenni, de a kiskomáromiak járnak legtöb
bet által, s kereskedvén is, semmi vámot nem adnak,
hatalmasul járnak az réven". 348
A jobbágysorból kiemelt katonaparasztoknak
(milites ex rusticis facti) a telkük után — katonai
szolgálaton kívül — korábbi állami és földesúri terheiknek és szolgáltatásaiknak csupán elenyésző részét
kellett teljesíteniük.349 A feudális rendben elfoglalt
helyüket „fegyveres szolgálat ellenében elnyert
szabad paraszti állapot"-nak tekinthetjük.
A török elleni védővonal kiépítése során — mint
láttuk — egész sor zalai mezőváros kapott végvári
szerepet. A vár igazi védelmét a gyér számú zsoldos
mellett a mezőváros lakói látták el, minek fejében
adómentességet és — majdnem teljes — úrbéri szol
gálatmentességet élveztek. A török időkben Keszt
hely, mint katonai szolgálatot teljesítő „szabadlegények"-ből álló „belső város" (presidium) tulajdon
képpen úrbéri szolgálatmentességet élvezett. A sok
felé megosztott, sokszor a birtokos társak között is
vitás földesúri jog kevés lehetőséget adott a várossal
szemben annak érvényesítésére.35
A XVII. században már több - a gersei Pethő csa
ládtól leányágon leszármazott — család is birtokos
Keszthelyen.351 1630-ban a 15 portából 4 Bakács
Farkasé, 3 Darabos Jánosé, 2 zalabéri Horváth Zsig
mondé, és csak 6 porta három különböző Pethőé.3 5 2
A keszthelyi végvári „sereg" tagjai kilencedet, ti
zedet nem adtak, hegyvámot nem fizettek. „. . . egy
püspökség sem vehette meg a lakosokon a 10-et,
ámbár impetáltattak (megtámadtattak) eránta". 353
De a tihanyi katonák sem adták meg a veszprémi
püspöknek a tizedet. 354 Keszthely mezőváros a
török időkben a pápának sem adott harmincadot.
Ákosházi Sárkány Jánosné, Illésházy Miklós, Sárkány
István, Kisfaludy Ferenc, Falusy János és Krisztina,
mezőszegedi Szegedy Katalin és Bálint, valamint Be
zerédy Pál 1680-ban a pápai harmincadost a keszt
helyi erősségbe nem bocsátották be. 3 5 5
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A keszthelyi „sereg" földjeit szabadon adta-vette
és hagyta másokra. Szabadon használhatta a Zámor,
Várvölgy, Cserszeg és Rezi közt elterülő erdőt, sőt
élt a korcsmáitatás és mészárszéktartás jogával is.
Mindezeket a kiváltságokat katonai feladata telje
sítése ellenében kapta. 35 6
A katonai szolgálat fejében jobbágyterhek alól
mentesített végvári hajdúk egyaránt szembetalálták
magukat a nemesi vármegyével, a földesurakkal és a
fiskális érdekekkel. A törvények egész sora intézkedik
a katonáskodni ment jobbágyok visszaszerzéséről,
de eredménytelenül. A katonai szolgálatért privi
legizáltak széles rétege szakította szét a második
jobbágyság kötelékeit, amely privilégiumaival új táv
latot nyitott a paraszti osztályharc számára.35 7
Az 1647:97. cikkely elrendelte,hogy a keszthelyi,
egerszegi, szentgróti és kemendi katonák (confiniarii)
fizessék meg a veszprémi püspöknek a dézsmát. 358
I. Lipót császár 1667-ben megparancsolta, hogy az
egerszegi, szentgróti, keszthelyi, körmendi, tihanyi
lovas és gyalogos katonák kötelesek a veszprémi püs
pöknek földjük után tizedet fizetni.35 9
Keszthely lakossága a török időkben három elem
ből tevődött össze: a „vitézlő nép "-bői, a polgár
ságból és az úrbéri szolgáltatásokkal terhelt (polgár
városi) jobbágyokból. A várbeli fizetett katonaság,
és a csak katonai szolgáltatásra kötelezett szabad
legények alkották a vár haderejét, a vár és — a
mezővárosi polgársággal együtt — a hóstát lakosságát.
A XVII. században kisnemesek is behúzódtak a
városba, akik legegyszerűbben úgy teremtettek ma
guknak új létalapot, hogy felcsaptak végvári katoná
nak. A környékbeli kisnemesek a töröktől való féle
lem miatt Keszthelyen (és Szentgyörgyváron, Zala
váron) találtak menedéket. Keszthelyen lakott
1667-ben Nemes István és testvére, András. Innen
jártak ki Páhok és Boldogasszonyfa határában fekvő
földjeik megművelésére, mivel „török miatt Boldog
Asszonyfai jószágokon nem lakhattak". 360 A me
nekült vagyontalan vagy kisvagyonú nemesek katonai
szolgálatuk során összekeveredtek a „vitézlő nép"pel, mert társadalmi állásukat, jogi helyzetüket nem
nemesi, hanem katonai mivoltuk határozta meg. 361
A presidium azt jelentette, hogy a polgári köz
igazgatás és bíráskodás helyébe tisztán katonai lé
pett. Az ilyen hely közösségének hivatalosan „sereg"
a neve; a városbíró és városi jegyző helyébe a sereg
bíró és seregdeák lépett. A katonaság első fokú igaz
ságszolgáltató hatósága a vitézlő törvényszékként is
emlegetett seregbíróság volt. Az itt elmarasztalt fél a
kerületi főkapitány hadiszékéhez fellebbezhetett.362
A balatoni kisebb várak a seregszék ítéletét a győri
generális mint fellebbezési fórum elé terjesztet
ték. 3 6 3
Keszthely mezőváros polgári közigazgatása is meg
szűnt, és katonai közigazgatást vezettek be helyette.
Az új állapotnak megfelelően a régi — szőlőfürtös
kereszttel díszített — pecsét helyett új pecsétnyomót
használtak,
melynek
körirata:
KESZTHELY

SEREGH PÖCSÉTY. A pecsétnyomó belsejében két
csillag között ágaskodó kardos oroszlán a török fél
holdat akarja kettévágni. 364 Csobánc hosszúkás pe
csétjének körirata: CSOBÁNCZ VÁROSSÁ. Belterében egyenes kardot tartó kar, s körülötte háromszög
alakban három csillag látható, fölül jobbról ismét
két csillag és a nap, balról pedig a kard élénél fél
hold. 365
A végbeliek igazi közösségi életet éltek. „Minden
ügyüket közösen intézték el — írja Takáts Sándor —,
minden hadi dologban közösen határoztak". 366 A
keszthelyi végház őrsége kicsi volt ahhoz, hogy közös
séget alkosson, ezért a szomszédságban levő várak,
az öt kis balatoni végház - Tihany, Szigliget, Keszt
hely, Vázsony és Csobánc — hadinépe együtt alkotta
meg a községet (communitas quinque castellorum
Balatoniensium - 1660). 367
A Habsburg államháztartás a végvári katonaságot
nem tudta rendszeresen fizetni; gyakran éveken át
se pénzt, se posztót nem kaptak. Könczöl Mihály
kiskomári vajda 1643-ban Batthyány I. Ádámnak azt
írja, hogy a „szegény hajdú legények menvén az Ba
laton szegre kenyér koldulgatni". Ennek ellenére a
komának „éjjel nappal éhen, szomjuhan, vagy vérük
hullásával" őrizték őfelsége végházát.368
Az éhező végváriak a várak környékén kénytelenek
voltak önellátóan gazdálkodni.369 A mezőgazdasági
termelésbe aktívan bekapcsolódni kényszerült végvári
katonaság ezzel sokat vesztett harci értékéből. 370 A
kiskomáromiak azonban, „legutolsóbb és végsőbb
végházban lévén" nem tudtak bekapcsolódni a mező
gazdasági munkába, ,»nekünk — mint írják — sem ara
tásunk, sem gabnánk, sem szőlőhegyünk, akivel ma
gunkat táplálhatnánk". 371 Úgy segítettek magukon,
hogy önhatalmúlag kivetettek megfelelő mennyiségű
gabonát a Somogyságra, és ezt 1644-ben Batthyány
I. Ádámnak be is jelentették azzal az indoklással,
hogy mivel a legények a török miatt sem aratni, sem
kazlani ki nem mehetnek a várból, s így „éhei halná
nak", kénytelenek voltak ilyen formán segíteni
magukon. 372
A keszthelyi „belső városiak" (hajdúk) szintén
kénytelenek voltak mezőgazdasággal — főként marha
tartással és -kereskedéssel, bortermeléssel —, vagy
iparral foglalkozni. Keszthely környéke nyugodtabb
vidéknek bizonyult, mint a törökök torkában levő
Kiskomár. Ez derül ki Túrós vicekapitánynak 1650ben Komárból Pető Lászlónak írott leveléből, amely
ben arra kéri, hogy jöjjön haza a végházba, mert ő
beteges ember lévén, nem bír a vitézlő renddel:
„Kegyelmed tudja, hogy az éhség hajtja ükét, amint
elegen is mentenek el a Balatonon tul, ki Keszthelyre,
ki hova, a hun békességesen takarhat".3 7 3
A piaci célú katonaparaszti állattenyésztéssel, mar
hakereskedelemmel Zala megyében több helyen ta
lálkozunk. Az ausztriai és az itáliai városok felé irá
nyuló marhakereskedelemben előnyös helyzethez ju
tott Kiskomárom, Tihany, Veszprém és Vázsony őrsé
ge. 3 7 4 Ákosházi Sárkány János írja 1658. augusztus

4-én Batthyány I. Ádámnak: „. . . az Törököknek
minden szándékjok
az Keszthely marhára va
gyon . . ." 3 7 5 A törökök ugyanis állandó apró be
csapásaik, rablásaik során a végbeliek marháit több
esetben elszedték.3 7 6
A keszthelyi földesurak, úgymint gersei Pethő
László, ákosházi Sárkány János és Babocsay Ferenc
keszthelyi kapitány a Bakács árvák részéről 1661. évi
rendtartásukban megengedték „az keszthelyi határon
kívül az szabad földön való marhalegeltetést . . . az
császár iratos szolgáinak (a vár zsoldlastromába beírt
katonáknak) mind az faludi s mind az tomaji határ
ban. Az szabad legények pedig és máshonnét jövevé
nyek, ha köztük marháj okát akarják legeltetni, min
den öreg marhátul tartozzanak egy garassal eszten
deig..."377
A veszprémi, tihanyi, vázsonyi és más Balaton
melléki várak katonái az 1680-as években zsákmány
nyal vagy rablással — szerintük a kard jogán — vagy
vásárlással szereztek marhát és lovat, s a csallóközi
titkos utakon a Vág vidéki mezővárosok vásáraira
hajtották fel. 378 Babocsay Ferenc veszprémi főkapi
tány és tisztjei, valamint Csomay Máté vázsonyi vajda
rendszeresen lejártak marhákat rabolni a Balatontól
délre elterülő török hódoltsági területekre. 379
A török pusztítás Keszthelyt sem kímélte. Az
1530— 1550-es évekből származó adó-(dica-) jegyzé
kek mintegy 90-100 jobbágyportát tüntetnek fel,
melynek népessége — Kovacsics József szerint —
1000-1200 fő lehetett. A XVI. század végére a le
égett és elhagyott házak száma 50 és 60 között inga
dozott. 380 Az állandó portyáknak kitett keszthelyi
városlakók egy része a török becsapások elől menedé
ket nyújtó hegyvidékre húzódott. „Boldogult
elődeink, hazánkat . . . dühöngve pusztító háborúkor
a városból az országúiban fekvő, látszatosabb helyről
futottunk a kevésbbé kinéző és így nem oly veszélyes
szőllejekhez" - emlékeztek maguk a késői utódok
is. 3 8 1
A szőlőművelés a XVI—XVII. században a Balaton
környékén a biztonságot jelentő várak körül figyel
hető meg jobban. Az egerszegiek „fegyveres kézzel"
kapálták meg szőleiket.
Minthogy a borfogyasz
tás jelentős volt, a szőlőművelés igen jól
jövedelmezett. A bor ára a XVII. századi árdepresszió
korában sem szállott alá. A Balaton-felvidék lábánál
elterülő terasz talajviszonyai kiválóan alkalmasak
szőlőtermelésre. Gyenesdiáson az egyik pince mester
gerendája a bevésett 1644. évszámot őrzi. 383 Diás és
Vonyarc hegyközség 1653-i törvényei arról tanús
kodnak, hogy a helybeli „hegynépek" és „idegenek"
(extraneusok) mellett „nemes és vitézlő renden le
vők", meg a városi polgárok is birtokoltak-béreltek
szőlőt a Balatonvidéken.3 8 4
A cserszegi szőlőhegyet megemlíti egy 1628. évi
okirat. 385 1654-ben pedig a tomaji „kőháton"
szerzett több jobbágy egy-egy szőlőt 50 forintért. 386
1698-ban Tomaj elöljárói mentek ki, hogy a „Kesteltomaji határban levő Bükköd (ma Biked) nevű sző281

lőt" hegyvám alá fölvegyék.387 A szőlővel
rendelkező lakosoknak lehetőségük volt arra, hogy a
telkes gazdáknál szabadabban, kevesebb szolgáltatás
sal boldoguljanak. Ha ugyanis nem laktak jobbágy
telken, a szőlő után nem tartoztak robotolni. A sző
lőhegyen „békességesen és minden szolgálat nélkül"
lakhattak. 388
A szőlőhegyek már a középkorban bizonyos önál
lósággal rendelkeztek azzal a településsel szemben,
melynek határában feküdtek. Ebből alakult ki a hegy
község a maga törvényeivel.389 A forrásokból az
derül ki, hogy a diási és a cserszegi szőlőhegyeknek is
volt hegytörvénye a XVII. században390
Az 1696. évi portális összeírások adatai szerint
általánosnak mondható, hogy a katonák (milites
stipendiarii) a szőlőn kívül semmi saját földet (fundust) nem bírtak. 391 Az összeírás arról tanüskodik,
hogy a „vitézlő rend" gazdálkodásának „veleje"
Zalában a szőlő- és bortermelés volt. 392 A keszthelyi
hajdúk szántóföldjeiket részben ideiglenes használat
ra (ad temporaneum usum), részben pedig zálogjogon
(jure inscriptionali) bírták. 393
Zala megyében nemcsak Badacsony környékén,
hanem már a középkorban a Zala vizének Türjétől
le egészen Zalaapátiig terjedő mindkét oldalán végig
húzódó dombvidéken és Keszthely környékén is
élénk szőlőtermelés folyt. 394
De nem hagyhatjuk figyelmen kívül a portyákból
származó nyereséget sem. Ezek a portyák, kirohaná
sok általában egy-két ember halálával, néhány rab el
hurcolásával, és állatok elhajtásával jártak. A fizetet
ten hadinép sanyarúságának enyhítésére egy mód
kínálkozott : elvenni a hódoltsági néptől, vagy a török
től, amit csak lehet. 395 Török István, akkori szent
györgyvári kapitány 1648-ban azt írja Batthyány I.
Ádámnak, hogy felmenne hozzá, „de hertelen
nem lehet, mert az végbeliek, ugy mint sümegiek,
keszteliek, szentgrótiak és az itt valók az segesdi (So
mogy megye) marhákért akarnak menni".3 9 6
A török rabokkal való kereskedés a XVI—XVII.
századi várkapitányok és katonák legfőbb jövedelmi
forrását jelentette. 397 Igali Szűcs István keszthelyi
vajda 1685-ben a tapolcaiakkal, sümegiekkel, váloga
tott legényekkel Szigetvár tájára ment szerencsét
próbálni. Utjokban - írja Szűcs Batthyány II. Ádám
nak - „rabokat hetet hoztunk, az kik közül egyik
főtöröknek jónak kell lenni . . ," 3 9 8 Egy-egy kiváló
rab sarca nagy pénzt hozott a szerencsés tulajdonos
nak. Akit csak lehetett, elevenen fogtak el, ezért volt
olyan sok török rab a magyarországi véghelyeken.399
A szabad zsákmánynak nagyobb vonzereje volt a
végváriak számára, mint az alacsony, illetve rendszer
telenül fizetett zsoldnak. Szakály Ferenc jogosan
tételezi fel, hogy a végvárak katonáihoz áramló hó
doltsági jövedelemnek legalább és helyenként és időn
ként nagyobb szerepe volt a végvárvonal fenntartásá
ban, mint a mindenkor nagymértékben folytatott
rabkereskedelemben, illetve egyre szélesedő kereske
delmi tevékenységben.400 A végváriak hódoltságba
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járása viszont egyet jelentett a hódolt magyar
jobbágyság és termelőerőinek pusztításával.401
A „nyereségen" közösen osztozkodtak. Ezt kótyavetyének hívták. A zsákmány szétosztása úgy tör
tént, hogy a halomba rakott mindenféle tárgyból és
rabokból mindenkinek rangja szerint arányosan
adtak. A közösen szerzett hadi nyereségből egy-egy
embernek jutó rész az illető katona legális és méltá
nyos jövedelme volt, hiszen ő kockáztatta azért eset
leg szabadságát, és vitte vásárra életét.
A sokszor nyomorgó keszthelyi „sereg" is alig vár
ta, hogy a ,Jcótyavetye" — a zsákmány árverése —
megtörténjék, és az őket illető pénzt megkapják.
Ezért írták 1641. március 30-án Batthyány I. Ádám
nak: „Értésünkre esek, hogy kegyelmes urunk ez jö
vendő csütörtökre Körmenden akarna az kótya-vetyésektül számot vétetni és kinek kinek az ő részét
elintézni. Midőn a sümegi kátyavetye volt, mi nem
mertünk odamenni, várván ránk minden órában az
pogány ellenséget . . . Könyörgünk nagyságodnak
alázatosan, hogy parancsolja meg a sümegi kótyavetyésnek, hogy elsőben is minket contentáljának
(elégítsenek ki), mert az adósságot ki tudja mikor fi
zetik az vásárlók, s mi rajtunk meg nem tudjuk ven
ni". 4 0 2
A fejérvári nyereségben részt vettek a keszthelyi
vitézek is, és Sárkány János 1654-ben a legénység
nevében Batthyány I. Ádámtól kérte is a részüket:
„Az itt való szegény legények szorgalmazzák az mi
napi kátyavetyebeli részeket, hogy táplálhassák vele
magokat". 403
Veszprém, Tihany, Vázsony, Csesznek, Egerszeg,
Kapornak, Peleske, Kiskomárom és Keszthely kapitá
nyai a török hatalom alatt élő lakosokat nem ritkán
szokatlan nagyságú vámmal és egyéb díjakkal terhel
ték, mikor azok a végvár határain a töröknek telje
sítendő robotmunkák lerovása végett átmentek. E zsa
rolások ellen hozták az 1625: 35. törvénycikket.404
A várak katonasága súlyosan veszélyeztette a
kereskedelmet is. Az 1630: 44. te. arról intézkedik,
hogy a végvárak (Győr, Komárom, Veszprém, Keszt
hely, Csobánc, Tihany, Pölöske, Egerszeg stb.) főés alkapitányai a jövőre teljesen szakítsanak azokkal a
zsarolásokkal, „amelyekkel ennek az országnak benn
szülött kalmárait a szokott vámokon felül terhelni
szokták . . . és a szegény kalmárokat... az apró mar
hák és állatok, meg a só és egyebek ötvened, vagy
század értékének megadására, vagy az áruk tizedének
kiszakítására ne kényszerítsék"..405
A végvári katonák életében a harcok, és a földmű
velés békésebb napjai váltogatták egymást. Békés
időben szántottak-vetettek, állatokat tenyésztettek,
szőlőt műveltek, háborúban pedig „ő felségének s a
hazának mindenkor fegyvereikkel szolgáltak".406
Életformájuk, gazdasági helyzetük a jobbágyokéhoz
állt közelebb, de társadalmi tudatuk a nemesi rendbe
sorolta őket. 407
De az is előfordult, hogy a katonák a zsold elmara
dása miatt nyáron aratni mentek, mert ha aratáskor,

takaráskor nem szereztek maguknak télire élelmet,
éhenhalhattak. A szorgos mezei munkák idején egyes
végházakban annyira megfogyatkozott az őrség,
hogy még a kapukat is a kapitányoknak kellett asszonyi segítséggel — felvonniuk.4 ° 8
Kovács Péter és társa keszthelyi tizedesek 1621ben írják, hogy „senki közülünk hely földet nem bír,
hanem az melynek közülünk valami kevés vetése
vagyon, annak földjét kit az uraktól, kit az jobbá
gyitól, nagy drága pénzen veszünk, azt is nagy drá
gábban szántattyuk meg s ugy éltünk". 409
A keszthelyi „vitézlő rend" a zsold elmaradása
miatt kénytelen volt járadékszolgáltatási kötelezett
séggel terhelt földet, vagy egyéb munkát vállalni,
hogy megélhetését biztosítsa. 1672. augusztus 30-án a
megyéhez fordultak orvoslásért: „Az ittvaló vitézlő
rend olyan fogyatkozott állapottal vagyon - írják be
adványukban - , hogy nagyobb része csak egy napi
kenyérre sem maradnak, ha csépinél nem kapna az
mások gabonájából. Azon kívül itt minekünk semmi
szabad élő földünk nincsen, házunktól, kertünktől,
erdőnktől és csak edgy hagyma földtől is az földes
urakat szolgáljuk, az szántó földeket köblébe vagy
kilencedébe, s ugy is nehezen találjuk, szőllőinkből
kilencedet, hegyvámot fizetünk, marháinkat az erdőre
napi szolgálat alatt béreljük, ki nyolc napot, ki többet
is szolgál esztendőnként a földesuraknak közülünk,
egy szóval csak szintén hogy az jobbágyság nincsen
mindenestől rajtunk . . ."4 *
Ha aztán a végbeliek nem kaptak munkát, éhség
től űzve a máséhoz nyúltak. „. . . a katonáknak nincs
élésük, nincsen pénzük, az éhség kényszerítette őket,
hogy kimenjenek és fosztogatásból éljenek". 411
Falvaink egyaránt szenvedtek a fizetetlen végbeliektől, és a portyázó törököktől. 412 Zala megye 1634ben megállapította, hogy a nép szegényítésében nagy
szerepet játszik ,,az végházbeliektül való nagy inségh". 413 Dacára annak, hogy meg nem engedett és
büntetendő cselekmény volt a fosztogatás, mégis
szinte az egész XVII. század folyamán majdnem ál
landóan divatozott. Széchenyi György veszprémi püs
pök felhívta Batthyány I. Ádám figyelmét:
„Felettébb való az, amennyit a Szála melléki paraszt
ság panaszkodik a Szalaváriakra", még a török sem
mivelné, amit velük tesznek. 414 Egy évvel később,
1654-ben Széchenyi újból panaszkodott Batthyány nak: „Szinte megnyomorítják a Szála két mellékét a
végbeliek, a többi között a Szalaváriak, Kapornakiak
és Pölöskeiek szintén úgy csatáznak reánk, mint a
törökre, a két Páhok . . . (stb.) mind szenvednek". 4 1 5
Ha a prédálásnak más lehetősége nem kínálkozott,
a végbeliek saját népüket is sarcolták. ,,. . . bizonyos
pedig - írja Széchenyi György veszprémi püspök
1654-ben -, hogy a Szálán túl való végházakból s a
Kemenes alól szinte mint a törökre úgy csatáznak
erre a Bakonyságra, szinte elnyomorodik a szegénység..."416

A végbeliek megszálltak egy-egy falut, felélték, s
ha már nem kaptak eleget, a szegény embereket kí
nozták. „. . . a szegénységet eszik el mindenekből,
szabadon dúlván a falukat". A tapolcai polgárok
1653-ban a Sárkány János által összegyűjtött keszt
helyi és vázsonyi katonákra panaszkodtak: „. . . nem
elégedve azzal, amit szegénységünk szerint adhattunk
nekik, négy pincét feltörtek és szabadjában, a mint
nekik tetszett, hordották a bort, a kinek mi kevés
gabonája volt kévében, azt minden kímélet nélkül
szabadjában hordották, úgy hogy hasig állottak az
lovak az cséplett gabonában, az asszony állatokat
nem is méltó Nagyságodnak (Széchenyi György
veszprémi püspöknek) előhozni és említeni, minemű
undokul rútították". 417
Az ínség és nyomor lassanként teljesen lezüllesz
tette, demoralizálta a végbelieket.4 ! 8 Keglevich Péter
1648-ban írja: „Hogy életét megtarthassa, ki kell
mennie (a vitéznek) a falukra. Erővel elveszi a polgár
nak az mije vagyon". 419 1656-ban a Somogyból,
Keszthelyről, Szigligetről, Csobáncról és Vázsonyból
érkező magyar és „tót" hajdúk garázdálkodtak. Nosz
lopi János tomaji lakos vallomása szerint „a keszthe
lyi magyar és tót hajdúk, körülbelül negyven asztalo
kat szedtek össze, minden háztól ételt és bort köve
teltek, de a hozottakkal nem voltak megelégedve,
ezért szablyával meg akarták verni. Bakonyi Ferenc
tyúkját, lúdját, szalonnáját, tehenét vitték el, majd az
erdőre voltak kénytelenek menekülni". 420
Ha korszakunkban egyáltalán beszélhetünk az ipar
fejlődéséről, úgy ennek a mezővárosi (és falusi) ipar
nak a fellendüléséről van szó. 421 A presidialis (várral
rendelkező) zalai mezővárosokban már a XVII. szá
zad folyamán létrejöttek az iparos szervezetek. A
végvári katonaság fogyasztó réteget, továbbá bizonyos
védelmet is jelentett a kézművesek számára.4 2 2
A kézművesipar a végvárak melletti városokban kü
lönböző mértékben fejlődött ki. Az iparosok nagy
része nem szakadt el teljesen a mezőgazdaságtól,
ipari foglalkozása mellett megművelte kis darab föld
jét, szőlejét is. A zalai mezővárosokban két periódusra
osztható a XVII. századi céhalakulás; az első az
1630-40-es, a második az 1680-90-es évek (a török
uralom utolsó évei, illetőleg a török kiűzése utáni
évek). Céheik ekkor kérték vagy kölcsönözték a privi
légiumaikat. Az iparosok milyenségét illetően
megállapíthatjuk, hogy nem volt különösebb jelleg
zetessége a zalai mezővárosi iparnak. A mindennapok
szükséglete teremtette meg a csizmadia-, a varga-, a
takács-, a szabóipar alapját.
A csizmadia-céhek közül a keszthelyi a legkoráb
bi: 1636-ban kérte kilenc mester az articulusokat köl
csön Sárvár földesurától, Nádasdy Ferenc gróftól. 423
A szűcs és mészáros céh (a szűcsök 1638-ban, a mé
szárosok 1679-ben) pápai céhekhez fordultak az articulusokért, ami egyben a keszthelyi és a pápai kézmű
ipar kapcsolatára enged következtetni. De 1635-ben
már a keszthelyi szabók is Pápához fordultak.42 4
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A XVII. századi céhalakulásnak jellegzetes vonása
a vegyes céhek létrejötte. Szűcsök, kádárok, szíj
gyártók mellett mindenütt lándzsa-, íj-, pajzs- és
kopjakészítők, valamint kovácsok alkották a vegyes
céheket. A fegyverkészítő mesterek jelenlétét a hábo
rús viszonyokkal magyarázhatjuk. Keszthelyen 1636
óta létezett vegyes céh,- a tapolcai vegyes céh 1676ban a keszthelyi mesterektó'l kérte az articulusokat. 4 2 5
A privilégium-kiadó vagy kölcsönző helyek közül
első helyen Pozsonyt kell említenünk; tőle kapták
szabályzatukat a szentgróti, sümegi, a keszthelyi és a
türjei takácsok. A második jelentős kölcsönzőhely
Pápa. A keszthelyi szabók, szűcsök és mészárosok
kérték a privilégiumot pápai céhektől 1635-ben,
1638-ban és 1679-ben.
Közös vonás a XVII. századi céhlevelekben a meg
erősítés (confirmálás), amely a mezőváros földes
urától származott. Ákosházi Sárkány Miklós (1634től 1639-ig várkapitánya Keszthelynek) confirmai ta
pecsétjével a vargák és csizmadiák szabályzatát.426
A XVII. század második felében alakult céhek articulusait az akkori várkapitányok, Bakács Sándor,
Babocsay Ferenc (1667—1671) és Thoti Lengyel
János (1696—1702) erősítették meg, de arra is van
példa, hogy a Sárkány Miklós által megerősített céh
levelet ők újra megerősítik.42 7
Csornai Máté, Tihany utolsó várkapitánya, 1700.
május 16-án erősítette meg a tihanyi csizmadiacéh
szabályzatát, amelyet „a végházban lakozó és vitézlő
mesteremberek" kérték ki hiteles átiratban Nagyvá
zsony csizmadiacéhétől. A vázsonyiak a csizmadia
mesterek articulusait Sopronból, a csizmadia-mesterlegények articulusait pedig Veszprémből vették át
néhány évvel azelőtt, hogy kiadták mindkettőt a
tihanyiaknak. 428
Makkai László szerint „a XVI-XVII. századi
magyar városok képe a középkorhoz képest csak rit
kán mutat egyebet, mint a városiasodásban való
visszaesést".429 A presidiális mezővárosokban a gaz
dasági élet is a védelmi céloknak alárendelten alakult.
Az ipari termelést a vár karbantartási és a várbeli ka
tonaság fogyasztási igényei határozták meg. A végvár
megtörte a városgazdaság egységét; a bormérés, ser
főzés, mészárszéktartás jogán a várral kellett osztoz
kodnia. Az összeütközések a polgárság és a katonaság
között napirenden voltak. E mellett súlyosan károsult
a mezővárosi önkormányzat is. A várkapitányok a
polgárok felett gyakran gyakorolták a bírói hatalmat,
így aztán a végváraknak gazdaságilag és jogilag aláren
delt városok és mezővárosok fejlődését komolyan
gátolták. 430
Miután a török megszállás alá került Duna menti és
dunántúli mezővárosok — elsősorban a tizenötéves
háború következményeként — a XVII. század elején
visszaestek, vagy egészen tönkrementek, szerepüket a
végvári rendszer királyi várai mellett levő mezőváro
sok — főleg Győr, Veszprém és némileg Kiskomárom
— vették át. Ezeknek a mezővárosoknak — beleértve
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Keszthelyt is — a fejlődése és kereskedelmi funkciója
a XVII. század elejétől a század második feléig tovább
tartott. 431
A nagybirtokos osztály — mint ismeretes — a
parasztság és a mezővárosi polgárság árutermelését a
XVII. században visszaszorította, a városok fejlődé
sét pedig gazdasági és jogi téren is fojtogatta.432
A törökkel szemben kiépített végvárvonal az állan
dósult háborús állapotok, a földesúri politika korlát
lan érvényesülését viszont egyidőre megállították,
feltartóztatták. Ezeknek a dunántúli presidiális mező
városoknak a fejlődése és kereskedelmi funkciója le
hanyatlása csak a török kiűzése, illetve a Rákóczi
szabadságharc veresége után, a XVIII. század folya
mán következett be.4 3 3
A hódoltság idején nyugodt gazdálkodásról szó
sem lehetett a hadjáratok és portyázások miatt. Pedig
az utolsó nagy roham a balatoni várakért még hátra
volt. Köprülü Ahmed hadjárata 1664-ben pontot
tett Kiskomárom élénk kereskedelmének végére. A
török fősereg július 15-én elfoglalta a várat, de nem
helyezett bele őrséget, hanem felgyújtotta és lerom
bolta. 434
Komár lerombolásával a vár hadászati jelentősége
megszűnt, de a kereskedők már a század derekán
„búcsúzkodnak minden nap inkább tőlem — írja
gersei Pethő László kapitány 1651. április 16-án Batt
hyány I. Ádámnak —, ki Keszthelyen, ki Szentgróton keres házat közülök, mert csak im kétt hét alatt
néczer voltának az ebek (törökök) az Hidvégre
föl". 4 3 5
A Székesfehérvár—Palota felől felvonuló töröktatár csapatok Vázsony és Csobánc vára alatt átvo
nulva a sümegi vár alatt egyesültek Köprülü Ahmed
pasa nagyvezir főerőivel. Innen Körmenden át Szent
gotthárd felé nyomultak előre. Az elvesztett
szentgotthárdi csata után a jánosházi—sümegi úton
vonultak vissza, hogy onnan a Bakonyon át Székes
fehérvárra meneteljenek. A nagyvezir útközben a
sümegi vár ellen vezette janicsárjait. A várat ugyan
nem sikerült elfoglalni, de a környező falvak ismét
elpusztultak . . . 4 3 6
Kovács István sümegi kapitány augusztus 14-én
tájékoztatta Esterházy János vicegenerálist a Sümeg
körüli és Balatonmelléki helyzetről. A nagyvezir se
rege mind „elrablotta" a falvakat a Balaton mellett,
mégpedig Óhidat, Zsidet, Rezit, Szántót, Csehit, Bazsit, Tapolcát, „és a környül való falukat el
éghették". Sümeg városát is felgyújtotta az ellenség,
majd megindult Veszprém felé. A csobánci vár őrsé
ge újra ágyúzni kezdte a vár alatt elvonuló török
csapatokat, s — mint Evlia Cselebi írja naplójában —
„sok embert és lovat megöltek és megsebesítet
tek". 4 3 7 „Keszthely felől semmi bizonyost nem ír
hatok — jelenti a sümegi kapitány —, mert mégh most
senki onnan nem jött, ki valami bizonyos hírt hozott
volna". 438
Babocsay Ferenc 1664. augusztus 15-én Esterházy
János vicegenerálishoz írt levelében számol be a

Sümeg alól elvonuló törökök útjáról: „Az török Tá
bor tegnap menvén el Simeg alul szállott ismégh
Tapolczára tegnap délben, akit már az előtt megh
égettek volt az Tatárok, Szigligetet tegnap háromszor
ostromlotta . . . minket is három vagy négy nap min
dennap próbáltak - folytatja a keszthelyi kapitány - ,
hogy ha pusztán hagyathatták volna velünk az véghá
zat . . . Keresztén rabokat legalább ezen a héten kett
százat szabadítottunk ki kezükből, de Isten minket
mégh eddig békével meg tartatott.. ," 4 3 9
Az 1664 májusától szeptemberéig tartó török tá
madó hadjárat súlyos károsodást és pusztulást hozott
a Kanizsával szembeni és a balatoni végvidékre.
Egy 1669. február 28-i kimutatás szerint Somogy és
Zala megye helységei az 1664-es hadjárat következ
tében nemcsak, hogy romba dőltek, de lakosságuk
jelentős részét levágta vagy elpusztította a török. A
maradék azután „natúr ali morte" - pestisben pusztult. 441
A Wesselényi-féle főúri szervezkedés kiváló ürü
gyet szolgáltatott arra, hogy I. Lipót császár kísérle
tet tegyen a nyílt abszolútizmus bevezetésére.442
A bécsi kormány a rendi felkelés leverése után elha
tározta, hogy a számára megbízhatatlan végvári ka
tonaságot külföldi (német birodalmi, horvát stb.)
ezredekkel cserélje fel, s a végvárak hazai katonaságá
nak nagy részét elbocsátja szolgálatából.4 3
A magyar őrségek szerepe mind kisebb lett. 1671.
december 11-én kelt I. Lipót császár pátense, amely lyel a szolgálatában álló mintegy 11 ezer főnyi ma
gyar katonaságból mintegy nyolc ezer fő elbocsátá
sát rendelte el a végvárakból.444 A tervek szerint
csak a győri főkapitányság - összesen 2248 főnyi
katonaságot számláló — váraiból kereken ezer kato
nát akartak elbocsátani.445
Hogy a hadi nép számáról és beosztásáról átte
kintést szerezhessünk, közöljük a balatoni végházak
magyar haderejének összeírását a reductio előtt és
után: 446
reductio előtt

Végházak
huszár

hajdú

tüzér

rendkív.

reductio
után
huszár hajdú

1. Keszthely 100
2.Tihany
20
3. Vázsony
40
4. Szigliget
10
20
5. Csobánc

100
50
74
25
25

1
1
2

1
1
1

50
15
25
5
5

40
30
30
20
20

190

274

4

3

100

140

összesen

A kuruc mozgalom gyengítése céljából, majd a föl
szabadító háborúk során a császári hadfogadás nem
idegenkedett a magyar katonaság szaporításától,
így már 1681-ben a Kanizsa körül fekvő végházak
hadi népét 1092 huszárban és 1467 hajdúban álla
pította meg. Az 1682. július 9-i rendelet alapján a
Haditanács még 892 huszárt és 1167 hajdút helye
zett ide, s így ezekben a végházakban az 1683. év

elején a reductionalis ezer ember helyett már 3059
vitéz szolgált.447 Az 1684-1688-as években a
Kanizsa körül fekvő és a győri főkapitányság végvá
raiban újra 2382 huszárt és 3241 gyalogos hajdút
találunk. 448
Azt nem tudjuk, hogy az előirányzott számból
mennyit hoztak össze, de annyi bizonyos, hogy a Za
la megyei végházak is újból benépesültek. Az 1695.
évi kimutatás szerint a Kanizsa körül fekvő véghá
zakban 1092 huszár és 1367 hajdú volt, a balatoni
öt kis végházban pedig 190 huszár és 274 hajdú. 449
A győri főkapitányság kimutatása szerint 1700—
1701-ben Tihanyban 10 lovas és 45 gyalogos, Cso
báncban 14 lovas és 21 gyalogos, Szigligetben 10
lovas és 29 gyalogos, Keszthelyen 26 lovas és
87 gyalogos katona teljesített szolgálatot.4 s °
A végvárak — mint láttuk — már a XVI. században
jelentős szerepet játszottak a reformáció mozgal
maiban. 451 A Habsburg kormányzatnak a végváriak
ellen intézett tevékenysége, és a földesurak alávetési
törekvése szoros kapcsolatban jelentkezett a kato
likus ellenreformáció fellépésével. Az 1650-es évek
végén a katolikus restauráció egyre nyíltabb és dur
vább eszközökkel lépett fel a várak protestáns
katonáival szemben. Az ellenreformáció egyik vezető
alakja a Sümeg várában székelő Széchenyi György
veszprémi püspök volt.4 5 2
I. Lipót császár 1667. október 26-án megparan
csolta, hogy az egerszegi, szentgróti, keszthelyi, kör
mendi és tihanyi lovas és gyalogos katonák kötelesek
a veszprémi püspöknek földjeik után tizedet adni.4 5 3
I. Lipót a győri főkapitányságban Tihanyban, Vázsonyban, Pápán, Komáromban, Veszprémben és
Győrött a helvét és ágostai evangélikus vallásfeleke
zetnek templomépítési engedélyt adott, melyet a
rendek 1681-ben a 26. te.-ben be is cikkelyeztek.4 5 4
De a császár 1701-ben a protestáns vallás nyilvános
gyakorlatának jogát az articularis véghelyektől meg
vonta. A katolikus püspökök — különösen a Rá
kóczi-szabadságharc után - sort kerítettek a véghelyi
templomok és iskolák katonai segítséggel történő
elvételére vagy lerombolására.
A XVII. század 80-as éveitől újból sűrűsödtek a
törökökkel való összecsapások. Súlyos összecsapás
történt 1680. január 30-án, amikor a veszprémi, ti
hanyi és vázsonyi végvárak magyar katonasága Palota
várának környékén portyázott. A lovassági harcban
Berhida keleti szélén, a Séd-patak hídjánál többek
között hősi halált halt Sempthey Ferenc vázsonyi
kapitány is. 4 5 5 A magyar végvári katonaság itt is,
mint másutt, nem várainak vonalában igyekezett
feltartóztatni az ellenséget, hanem a megszállt terü
letre helyezte át a harcok tűzfészkét.
A XVII. század 80-as éveiben sűrűsödtek a táboro
zások is. Ezekben főleg a keszthelyiek vettek részt,
mert a veszélyeztetettebb helyeken levő végvárakból
sok embert elvonni nem tartották tanácsosnak.
1681 nyarán Igali Szűcs István keszthelyi vajda
parancsot kapott, hogy legénységével együtt szálljon
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táborba. A vajda Batthyány II. Ádámnak jelentet
te, hogy embereivel június 25-én Kapósnál várni fog
ja, megkérdezte azonban, hogy a keszthelyi kato
nákkal együtt a hídvégieket is vigye-e magával. 5 6
Az 1683-ban kezdődő hadjáratok súlyos csapást
jelentettek vidékünkre. A Bécs ellen vonuló török
sereg a Rábán való átkelés előtt elfoglalta és feldúlta
többek között Tihany, Vázsony, Csobánc, Szigliget
és Keszthely palánkját.45 7 1684 június elején a Győr
nél gyülekező magyar hadakhoz rendelték a végvári
katonaság egy részét, így többek között Vázsonyból,
Keszthelyből és Tihanyból Domonkos Ferenc kapi
tány vezetésével 78 katona vonult fel.45 8
A Balaton-vidéki - többek között a keszthelyi végvárak kapitányainak 1683. június 12-én Pápán
tartott tanácskozásán Batthyány II. Ádámnak ígére
tet tettek, hogy „Nagyságod parancsolatja szerént
mindent megcselekedni, és elkövetni szegény Hazánk
javáért és megmaradásáért készek leszünk".4 5 9
A keszthelyieket 1685-ben ismét táborba paran
csolták. Ekkor Thury Farkas Batthyány II. Ádámnak
megírja: „Nagyságod tudom értette az mi Táborra
való parancsolatunkat, hogy innid száz lovast és
száz húsz gyalogot parancsolt generális uram ü nagy
sága", itt azonban nincs csak 76 iratos lovas, „s
huszonöt szabad legényre adott pénzt, hogy az ira
tossal együtt lenne száz lovas, innend kelletett volna
ki telni az huszonöt lovasnak, ugy látom, hogy ebben
megfogyatkozik vice generális uram ü nagysága, mivel
előbbi itt való szolgái nagyságodnak mind az többit
is oda vitték, kiknek házok, szőlleik és más jószágok,
feleségek, gyermekek itt vannak az Vég házban".
Thury Farkas arra kérte Batthyány II. Ádámot,
fogadjon annyi katonát, hogy itt is kitelhessen a
huszonötös létszám.4 6 °
A keszthelyi katonaság egyik utolsó akciója az a
portya volt, amelyre 1685 októberében a tapolcai
akkal és a sümegiekkel együtt csapott be Somogy
ba. 4 6 1
Buda ostromában 1686-ban - akárcsak az 1684
júniusi csapatösszevonásnál — résztvettek a balato
ni végvárak tisztjei és katonái is. Főbb tisztjeik kö
zött találjuk Tóti Lengyel János keszthelyi kapi
tányt, és a fiatal Festetics Pál vicekapitányt is.
Pethő Ádám 1688-ban azt írja, hogy „midőn két év
előtt nagyságod Buda alá az táborban ment volna . . .
akkor a nagyságod keszthelyi szolgái egy karakói
embernek két lovát szekerestül az mezőrül elhajtot
ták". 1687-ben a keszthelyi Túrós András Batt
hyány II. Ádámnak panaszkodik, hogy „az sok tábo
rozás az inamban szállott". 463
így tehát a keszthelyiek ott voltak a Buda és Esz
tergom alatti táborban, és jelen voltak valami török
elleni diverzión a Muraközben is, továbbá 1688 ta
vaszán részt vettek egy hadjáratban. Ekkor ugyanis
Lengyel János azt jelentette Batthyány II. Ádámnak,
hogy parancsára ,,ma idején Horváth Péter és KisPal János vajda uramékat egy rész gyalogsággal együtt
el indítottam, hogy holnap az ollári pusztán nagysá
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godnál lehessenek, magam is pediglen . . . minthogy
szigligeti, csobánczi uraimékra is várakozom, lovassal
úgy indulok, hogy nagyságod az én köteles szolgála
tomban is meg ne fogyatkozzék".464
A felszabadító háborúk együttjártak a katonaság
évről évre megismétlődő pusztításaival és fosztoga
tásaival. Az átvonuló császári, és a kivonuló török csa
patok útját mindenütt felperzselt falvak jelezték. A
vert török hadak és a garázda császári csapatok azt a
keveset is igyekeztek megsemmisíteni, ami a XVII.
század második felében felépült. 465 „Rettenetes
dologh Kegyelmes Uram — írja Radonay Mátyás
1685. augusztus 31-én Batthyány II. Ádámnak - ,
minémü kegyetlenséggel és dühösséggel és acsarkodással kezdettek lenni pogány ebek az szegény kol
dult keresztény polgársághoz, legkiváltképpen feő
Passa népe, szénájokat, gabonájukat és mindenféle
élést erővel és erőszakkal elvitetni... ha oda nem adgya szegénység, fülét, orrát metéli és le is vágja..."466
A visszafoglaló háborúk korában elviselhetetlenül
sok adó nehezedett a lakosságra, amelyet rendszerint
katonai végrehajtás útján szedtek be. A német kato
naság elvitte „a szegénység aratását", gabonahordó
szekeréből kifogta a lovat, vagy ökröt, s az arató
asszonyokkal istentelenséget" követett el. 4 6 7
„Minthogy az elmúlt revolutiokban mind Török,
Tatár, Német és kóborló tolvajok miatt számtalan
károkat vallottam - írja Babocsay Ferenc keszthelyi
kapitány 1686. szeptember 22-én - , az el múlt két
esztendőkben kesztheli kevés jószágocskámnak, és az
ott levő házamnak feléje sem mehettem az téli német
quártély miatt, s midőn oda mentem is, más házá
hoz, köllött szállanom, az magaméra csak keserves
szemmel néztem, mikor ők ott mindenembül szabad
akarattyok szerént disponáltak (rendelkeztek),
szegény oda tartozandó kevés jobbágyik is csak alig
tengődnek . . ," 4 6 8 Babocsay tehát a németeket az
ellenség közé sorolja, és egyenlőnek tekinti őket a
kóborló tolvajokkal.
Buda megvétele (1686) után Keszthely nagyobb
része leégett. Ekkor veszett oda a bol dogasszony fai
N. Nemes családnak Keszthelyen lakó öreg N. Nemes
András özvegyénél levő örökvalló birtoklevele és armálisa is. 4 6 9 Újra elpusztult a Balaton-mellék lakos
sága. „A tatár Balaton mellékét rabolván, gyújtogat
ván - mondja egyik tanú - , a népnek némely részét
fogva vitte, többit elszéllesztette, s akkor Balaton
melléki faluk pusztulásra jutottak". 470 A törökök
től való félelem annyira beleidegződött a lakosok
tudatába, hogy a fürediek az ellenség kitakarodása
után sem merték harangjukat feltenni, nehogy ellen
séget hozzon reájuk.4 7 '
Gyöngyösi Nagy Ferenc, a Batthyány főkapitá
nyok (Kristóf, majd ennek fia, II. Ádám) helyette
se, 1688-ban azt írja a Zalaság népéről: „Oly sze
gények vannak, hogy ha az haláltól kellene is mago
kat megöltalmaznio, egy garast elő nem tudnának ad
ni". 4 7 2 A „vitézlő nép" pedig úgy elnyomorodott,

„ellovatlanodott, fegyverben megszűkült", hogy ha
fizetésüket nem orvosolják, „már csak egy botot
viszen a kezében". 473
Fejérvár kapitulációjával a bakonyi és balatoni
végvidéken, a győri főkapitányság körzetében befeje
ződött a török uralom. 1690. április 13-án - 90
évi török uralom után - lehullott a félholdas zászló
a Batthyány II. Ádám dunántúli főkapitány és
Zichy István által körülzárt Kanizsa ormairól. 474 A
harci zaj és táborba járás nemcsak Keszthelyen, de
általában a Dunántúl nagy részén megszűnt, való
színű azonban, hogy 1690 után itt-ott a keszthelyi
vár helyőrségét is felhasználták a törököktől vissza
foglalt dél-dunántúli várak megszállására. A török
veszélytől megszabadult Zala megyében a katona
parasztok elvesztették több évtizedes funkciójuk alap
vető okát, azt a tényt, hogy a Szalaságot a törökök
portyáival szemben állandóan védeni kellett. Meg
szűnt a katonaparasztságot létrehozó legfőbb ok: az
olcsó és tömeges fegyveres erő fenntartásának szük
ségessége.
A dunántúli hajdúk nem tudták kivívni független
ségüket, nem tudták lerázni a földesúri hatalmat.
Miután elmúlt az az idő, amikor az egész vidéken még
a szőlőket is csak „fegyver alatt" lehetett munkálni,
a várak birtokába visszajutott világi és egyházi földes
urak mindent elkövettek, hogy a szabad katona
paraszti lét keservesen kiharcolt vívmányait megsem
misítsék.475
A végvárak magyar őrsége még az ellenreformáció
jelentékeny sikere után, a XVII. század második fe
lében is túlnyomórészt protestáns volt. Református
egyházak álltak Zalában Egerszegen, Lentiben, Szentgróton, Szentgyörgyvárban, Tihanyban-, ágostai evan
gélikus egyházak Szentgróton, Szentgyörgyváron és
Vázsonyban.476 Az ellenreformációval kapcsolatban
megindult katolikus restauráció kifejlődése csak a
XVIII. században, a végvári élet megszűnése után
következett be. 4 7 7
I. Lipót császár 1701. november 9-én megszüntet
te a magyar katonáktól őrzött végházakat. így került
sor 1702 tavaszán a legtöbb Zala megyei, köztük az
öt kisebb balatoni végház - Keszthely, Tihany, Vázsony, Szigliget és Csobánc — lerontására.478 Kani
zsa visszafoglalása után megszűnt a keszthelyi vár
jelentősége, sőt vár jellege is. Az 1681. évi osztály
levél még megemlíti a vár egyes részeit: a „propugnaculum album"-ot toronynak nevezi ; a vár emele
tén volt az öreg, azaz nagy palota, nagy terem, a
mellette levő szobákkal, a szenes szeglettel, azaz sa
rokházzal, a pitvarokkal. Volt azután kis palota, azaz
kis terem, konyha, cselédház, grádics, az alsó épü
let, azaz földszint alatt pedig az öreg, azaz nagy
hosszú boltozatos pince. 479
Egy 1700-ban kelt feljegyzésben ugyan azt talál
juk még, hogy Keszthely „hat ein feines Schloss",
de ez a „finom" keszthelyi vár eléggé romladozó
állapotban lehetett. 480 A kolostort és a templomot
1720 körül visszakapták a ferencesek.481 Pordány

András ferences provinciális 1722. szeptember 26-án
kelt levelében a pusztuló keszthelyi várról azt írja,
hogy annak immáron egy szárnya van tető alatt, az
épület többi részéből már csak üres falak és falromok
láthatók. Midőn 1723 tavaszán a ferenceseket a vár és
a templom birtokába visszatelepítették, és beiktatták,
akkor még megvolt a vár palánkja és sáncai, mert
páter Dominkovics ekkor megemlíti a Bakács Lukácsné házát, „az melly Ház az Vár küfalon kívül ugyan,
de a Palánkon, vagy Sáncz és föl hányáson belül, a
Várbéli kaputul mintegy húsz lépésnyire vagyón" 4 8 2
Miután a Habsburg-hatalom lerontotta az ellenál
lásra lehetőséget nyújtó várakat, az elbocsátott vég
vári katonaság nagy számban vált nincstelenné, min
den létalapjától megfosztották. A „Csobáncz vára
alatt való városbeli szegény lakosok" könyörgő leve
lükben a századfordulón előadták: „. . . ebben az nyo
morult helyben többen vagyunk, az kiknek semmi
nemű igazsága nincsen, sem réttye, sem szántó föld
je, az melybül tudná magát táplálni, az nagy éhségh
miatt immár szintén meg is kevesedtünk". 483 Az
1696. évi portális összeírás szerint az itteni 30 katoná
nak 19 hold szőlőn kívül semmi saját fun dúsa nem
volt. 484
Az 1696. évi portális összeírás a Zala megyei presidiális mezővárosok lakosságát két kategóriában (a
nemesek számát csak kivételesen) tünteti fel. 485
Keszthely mezővárosban a nemeseken kívül 70
hajdút (milites stipendiarii) és 198 szabadost (libertini) írtak össze. Ugyanakkor Keszthely—Polgár
városon 30 jobbágyot és 10 zsellért tartottak szá
mon. 4 8 6
A katonaparasztok visszaszorítása a jobbágysorba
meglehetősen általános törekvés volt, de hosszan
elhúzódott, és nem járt mindenütt azonnali sikerrel.
A csobánciakról feljegyezték, hogy az itteni hajdúk
nak nincsen földjük, rétjük, vagyonuk. Földesuruk
nak sem most, sem a török időkben házaik után nem
fizettek semmit, de régi szokás szerint tartoztak hegy
vámot és dézsmát adni. Szigligeten (1700 körül)
„. . . sem a török alatt, sem most nem fizetnek a föl
desuraknak". A tihanyiak ,,. .. se török alatt, se most
senkinek se adót, se dézsmát nem adtak". 487
A Balaton-vidéki várak harci fénye utoljára még a
Rákóczi-szabadságharcban
csülant fel, mielőtt
kihunyt volna.48 A végvári katonaság jelentős része
költözési szabadságának biztosítása mellett szolgálati
helyén lépett át a vitézlő rendből a szabad menetelű
árendás-taksás rusticusok, esetleg némi kiváltsággal
felruházott „oppidanusok" közé. A gersei Pethő
család a keszthelyi hajdúkat, kik a török időkben ka
tonai szolgáltatot teljesítettek, a róluk elnevezett
Hajdú (mai Bem József) utcába telepítette le. 4 8 9
A keszthelyi vár körül szolgáló szabad katonaelem a
béke beköszöntésével jobbára mezőgazdálkodásra
(szőlőművelésre) és kézművességre tért át. 4 9 0
Az elbocsátott végváriak igen gyakran olyan job
bágyközségekben telepedtek le, ahol más társadalmi
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állapotú népelemekkel kellett együtt élni, így nem
tudtak önálló közigazgatási egységet alkotni. De a
volt katonaparasztokból nem lett azonnal jobbágy,
a katonai kötelezettség eltűnése után is jórészt meg
őrizték korábbi gazdasági kiváltságaikat. Az össze
írok minden esetben hangsúlyozták, hogy mentes
ségük alapja a korábbi katonai szolgálat.4 9
Akadt olyan végvár, amelynek lakói a végvári
rendszer megszüntetése után egy ideig még a hajdú

telepek kötelezettségeihez hasonló módon adóztak a
földesúrnak. Csobánc egykori katonái az 1710-es
években sem fizettek árendát vagy cenzust, nem tel
jesítettek robotot, „hanem lóval, vagy levéllel, s hová
kívántatik, tartoznak szolgálni".492
Az egykori keszthelyi hajdúkat a megváltozott
földesúri érdek, a Festeticsek földesúri hatalma, a
XVIII. század közepére visszaszorította az adózó
jobbágytelepülések helyzetébe4.9 3
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ápr. 24. - HL Törökkori iratok tárgymutatója. Irat
jegyzék (1) 1441-1577. 1561. Nr. 297. Salm gróf
főkapitány Miksa királyhoz. Győr, 1561. május 2 . GERÖ László: i. m. 1955. 180. - VERESS D. Csaba:
i. m. 1 9 8 3 . 7 9 - 8 0 .
HL Törökkori iratok, 1561. Nr. 27. Salm Eck győri
főkapitány Miksa királyhoz. Győr, 1561. május 2. KrA AF 1561. Fasc. 5. Nr. ad 1. a. Ferdinánd Nádasdy
Tamás nádorhoz. Bécs, 1561. ápr. 21. - VERANCSICS Antal: i. m. II. 1857. 100.
KOMÁROMY András: i. m. TT 1907. 430. Enyingi
Török Ferenc Nádasdy Tamáshoz. Pápa, 1561. júl.
18.
Uo. 141-142. Ormány Józsa Csányi Ákoshoz. Sü
meg, 1561. júl. 25.
Uo. 1 4 4 - 1 4 5 . Ormány Józsa Csányi Ákoshoz. Sümeg,
1561. aug. 10.
Uo. 431.
Uo. 158. Ormány Józsa Nádasdy Tamáshoz. Sümeg,
1561. aug. 16.
Uo. 150. Ormány Józsa Csányi Ákoshoz. Sümeg,
1561. nov. 5.
Uo. 133. Ormány Józsa Csányi Ákoshoz. Sümeg,
1561. ápr. 19.
HHStA U Fasc. 425. (Milleneum). Opinio D. Consiliariorum Hungarorum. 1562. aug. 8. - Komáromi
András: i. m. TT 1907. 1 4 4 - 1 4 5 . Ormány Józsa
Csányi Ákoshoz. Sümeg, 1561. aug. 10.
KOMÁROMY András: i. m. TT 1904. 4 1 7 - 4 1 8 . Ger
sei Pethő János Nádasdy Tamáshoz.
OL Kincstári lt. Nádasdy család lt. Nádasdy Tamás
Ferdinándhoz. Sárvár, 1561. aug. 11. - KOMÁROMY
András: i. m. TT 1907. 430. Enyingi Török Ferenc
Nádasdy Tamáshoz. Pápa, 1561. júl. 18.
KOMÁROMY András: i. m. TT 1907. 133. Ormány
Józsa Csányi Ákoshoz. Sümeg, 1561. ápr. 19. - Uo.
147. Ormány Rózsa Csányi Ákoshoz. Sümeg, 1561.
aug. 20. - TAKÄTS Sándor: Rajzok a török világból.
II. Bp. 1915.40.
Sz 1869. 4 9 8 - 4 9 9 . - ERDÉLYI László: i. m. I.
1908. 159.
ERDÉLYI László: i. m. I. 1908. 155. - SZEGŐ Pál:
Végváraink szervezete a török betelepedésétől a tizen
ötéves háború kezdetéig (1541-1593). Bp. 1911.
169. - TAKÁTS Sándor: A török-magyar bajvia
dalok. Bp. 1913. 5 0 - 5 1 . - U ö : Régi magyar kapitá
nyok és generálisok. Bp. 1912. 216. - GYULAFI
Lestár történeti maradványai. TT 1893. 2 0 3 - 2 0 4 .
TAKÁTS Sándor: i. m. 1912. 2 1 7 - 2 1 8 . Nádasdy
Tamás Miksához. 1562. ápr. 5. - KOMÁROMY And
rás: i. m. HK 1912. 2 7 2 - 2 7 4 . - UÖ: i. m. TT 1911.
5 4 5 - 5 4 6 . Lukafalvi Szarka Pál levele. 1562. ápr. 9.
- HORVÁTH Mihály: Gróf Nádasdy Tamás élete,
némi tekintettel korára. Buda 1838. 118. - SINKOVICS István: Végvári harcok. In: Magyar Történész
Kongresszus 1953 június 6 - 1 3 . Bp. 1954. 51.
VELICS-KAMMERER: i. m. I. 1886. 188. - FUSSY
Tamás. A zalavári apátság története. Bp. 1902. 159.
ACSÁDY Ignác: i. m. 1888. 4 3 - 4 4 . - HL Törökkori
iratok jegyzéke, 1575. Nr. 360. A dunántúli várme
gyékben levő porták (magyar és török fennhatóság
alatt levők) száma és évi adója. In Szaladiensi Turcis
non subiectae portae: 779 3/4, Turcis verő subiectae:
343 1/4.
SZAKÁLY Ferenc: A babócsai váruradalom. Kaposvár
1971.52.
KrA AF 1566. Fasc. 8. Nr. 2. Batthyány Ferenc a ki
rályhoz. Németújvár, 1566. aug. 26. - TAKÁTS
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Sándor. Ráthoti Gyulaffy László. HK 1915. 485. MATUNÁK Mihály: Veszprém ostroma és visszafog
lalása 1566. jún. 30-án. HK 1897. 2 6 6 - 2 7 6 . - ERDÉ
LYI Gyula: i. m. 1913. 49. - TAKÁTS Sándor: i. m.
1922. 219. - LUKCSICS Pál-PFEIFFER János: A
veszprémi püspöki vár a katolikus restauráció korá
ban. A veszprémi egyházmegye múltjából. 1.
Veszprém 1933. 8 - 9 . - PROKOPP Gyula: Veszprém
visszafoglalásának négyszázadik évfordulójára. VMMK
6. sz. Veszprém 1967. 2 8 3 - 2 8 6 .
BENDE Lajos: Sziget ostroma 1566-ban. In: Sziget
vári Emlékkönyv. Szerk.: RUZSÄS Lajos. Bp. 1966.
6 1 - 1 0 7 . - KARÁCSON Imre: Török történetírók.
III. 1566-1659. Bp. 1916. 79. Pecsevi Ibrahim Tarikhjából.
SALAMON Ferenc: Az első Zrínyiek. Pest 1865. 644.
- HkA HU Fasc. 14. 1567. jan. Fol. 172. Supphcatio humillima universitatis Nobilium Comitatus
Zaladiensis. - VERANCSICS Antal: i. m. II. 1857.
1 1 5 - 1 1 6 . - RÓNAI HORVÁTH Jenő: Magyar hadi
krónika. II. Bp. 1895. 9 1 . - SZAKÁLY Ferenc: A
hódoltság magyar részre adózása. Kandidátusi disszer
táció. Kézirat. Bp. 1976. 4 1 .
VERANCSICS Antal: i. m. II. 1857. 115-116.
HHStA U 1570. Fasc. 96. Fol. 58. - KrA AF 1577.
Fasc. 4. Nr. ad 2. Forgách Simon a királyhoz. Surány,
1577. nov. 8. - FÜSSY Tamás: i. m. 1902. 159.
KrA AF 1566. Fasc. 9. Nr. ad 1. Batthyány Ferenc a
királyhoz. Post scripta. - TAKÁTS Sándor: Thengöldi
Bornemissza János. HK 1914. 235.
Ifj. SZAKÁLY Ferenc: i.m. 1 9 6 9 . 5 2 - 5 3 .
HkA HU Fasc. 14. 1567. jan. Fol. 172. Supplicatio
humillima universitatis Nobilium Comitatus Zaladien
sis. „. . . maior pars colonorum nostrorum cum eorum
família turn per captivitatem sit dueta, tum ad lóca
tutiora se receperit". - RUZSÁS Lajos: Pécs helyze
tének hatása a város fejlődésére 1543-1686. Kisebb
tanulmányok 1961. Dunántúli Tudományos Intézet.
Pécs 1961.75.
ZmL. Jegyzőkönyvi másolat. Protocollum ab anno
1555 usque 1632. p. 3 7 - 4 1 .
KOLOZSVÁRI Sándor-ÓVÁRI Kelemen: A magyar
törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. V/l.
A dunántúli törvényhatóságok jogszabályai. Zala me
gyei statútumok. Bp. 1902. 25. - FÜSSY Tamás: i. m.
1902.191.
TAKÁTS Sándor: i. m. HK 1914. 246. - MÓRICZ
Béla: i.m. 1962.28.
MÜLLER Róbert: Adatok a fonyódi járás törökkori
településtörténetéhez. Studium I. Debrecen KLTE
1970. - BALOGH József: Adalékok Buzsák közép
kori történetéhez. Somogyi Honismereti Híradó,
1980/1.65-66.
ERDÉLYI László: i. m. I. 1908. 146. - SOÓS Ele
mér: i. m. 1916. 1 9 - 2 0 . - Palota, Levéld, Csesznek,
Vázsony, Pápa, Vasvár erősítésére lásd: KrA AF
1552. Fasc. 6. Nr. 57. Miksa főherceg Ferdinándhoz.
Bécs, 1552. jún. 22. - Uo. AF 1552. Fasc. 6. Nr. 67.
Miksa főherceg Khunigsperg győri főkapitányhoz.
Bécs, 1552. jún. 25. - Uo. AF 1552. Fasc. 7. Nr. 4.
Miksa főherceg Ferdinándhoz. Bécs, 1552. júl. 2.
GERŐ László: A várépítészet néhány szakkifejezésé
ről. Sz 1969. 1. sz. 87. - TAKÁTS Sándor: Rajzok
II. 1915.8.
HHStA U 1553. Fasc. 72. Pallavicini Sforza Ferdi
nándhoz. Pápa, 1553. okt. 1.
KrA AF 1552. Fasc. 6. Nr. 42. Miksa főherceg Khunigsperghez. Bécs, 1552. jún. 16. - Uo. AF 1552.
Fasc. 7. Nr. 7. A váci püspök és Erasmus Teuffel Miksa
főherceghez. Léva, 1552. júl. 3. Vorschlag Khunigspergs zur Demolirung des Schlosses Csesznek. Uo. AF Fasc. 7. Nr. 8. Miksa főherceg Khunigsperg
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győri főparancsnokhoz. Bécs, 1552. júl. 4. - Uo. AF
Fasc. 7. Nr. 17. Ferdinánd Miksa főherceghez. Passau,
1552. júl. 5. - Uo. AF 1552. Fasc. 8. Nr. 4 3 . Ferdi
nánd Rátkay Pálhoz. Bécs, 1552. aug. 7. - Uo. AF
1552. Fasc. 8. Nr. 16. Miksa főherceg Bánffy István
hoz. Bécs, 1552. aug. 7. - HHStA U 1553. Fasc. 72.
Pallavicini Sforza Ferdinándhoz. Pápa, 1553. okt. 1.
ERDÉLYI László: i. m. I. 1908. 157., 167. - SOÓS
Elemér: i. m. 1916. 25.
CJH 1526-1608. Bp. 1899. 515. „Fonyód és Szig
liget vára örökös joggal, a nemes Lengyel családot
illeti". - TAKÁTS Sándor: A magyar erősségek. In:
Rajzok II. 1915. 56. - GERÖ László-SEDLMAYER
János: Pápa. Bp. 1959. - SEBESTYÉN Béla: Enyingi
Török Bálint, mint Pápa város földesura (1535-1550).
Pápa 1911. - VERESS D. Csaba: i. m. 1983. 4 9 - 5 0 .
GERÖ László: i. m. 1955. - UÖ: Magyar várak. Bp.
1968. - SZÁNTÓ Imre: A végvári rendszer kiépítése
és fénykora Magyarországon 1541-1593. Bp. 1980.
23. s köv. - A magyarországi várkutatás eddigi ered
ményeiről jó áttekintést és rendszerezést nyújt CSOR
BA Csaba: A magyarországi várkutatás története.
MTAFT 1974. 2. sz.
SZEGŐ Pál: i. m. 1911.
ACSÁDY Ignác: Magyarország három részre oszlásá
nak története. In: A magyar nemzet története. V.
Szerk.: SZILÁGYI Sándor. Bp. 1897. 257. - SZEGŐ
Pál: i. m. 1911. 20. - DORNYAY Béla: Keszthely
végvár a török világban. Keszthely 1935. - CSEMEGI
József: Keszthely egykori ferences templomának épí
téstörténete. Dunántúli Szemle, 1941. - DORNYAY
(DARNAY) Béla: Keszthely vártérképek és váralap
rajzok. Balatoni Múzeum Értesítője, 1943. - GERÖ
László: i. m. 1955. 308. - KOPPÁNY Tibor- PÉCZELY Piroska-SÁGI Károly: Keszthely. Bp. 1962.
28-29.
PATAKI Vidor: A XVI. századi várépítés Magyaror
szágon. Bp. 1931. 115. - HHStA U 1553. Fasc. 70.
Pallavicini Sforza Ferdinándhoz. Győr, 1553. mára
19. „In Tapolcha Ecclesia est lapidea, sepíbus et
trabibus aggereque simul congestro circumdata. . ."
- Tapolcán már a középkorban is létezett egy erőd,
amely a lövöldi karthauzi prioré volt, aki tapolcai
monostorát és templomát erőddé építette át. A XVII.
század közepe táján Tapolcán - talán éppen a XVI.
századi rövid életű török erőd helyén, vagy ennek
maradványainak felhasználásával - egy újabb erőd
keletkezett. Lásd IVÁNYI Béla: i. m. 1958. 2.
HHStA U 1553. Fasc. 72. Pallavicini Sforza I. Fer
dinándhoz. Pápa, 1552. okt. 1.
PATAKI Vidor: i.m. 1931. 116.
MARTONFALVA Y Imre deák Emlékirata. Magyar
Történelmi Emlékek XXXI. kötet, Bp. 1881. 1 3 8 139.
DORNYAY Béla: i. m. 1935. 9 - 1 0 . - KOPPÁNYPÉCZELY-SÁGI: i. m. 1962. 28. - Amíg a keszt
helyi vár kialakult, addig - IVÁNYI Béla szerint (i.
m. 1958. 1-2.) - úgy látszik, ezt a györöki vár pó
tolta, amelyet már 1543-ban említenek a források. A
keszthelyi vár megszületésével Győrök fortalicium el
vesztette jelentőségét. Régészeink közül némelyek ezt
a várat a mai Vonyarcvashegy és Balatongyörök közt
fekvő Szent Mihály hegyen keresik, de eddig minden
eredmény nélkül.
IVÁNYI Béla: i. m. 1958. 7. - A keszthelyi vár kelet
kezéséről 1723-ban Pordány András frakciskánus pro
vinciális azt írja, hogy Keszthely kolostorát „ecclesiam et conventum profundiare fossis et valló in for
mám redegerunt, ubi domini officiales militiae equestris et pedestris se receperunt, et cum fratribus nostris
divisis habitaculis manserunt, donee post aliquos annos
adveniente ex imsperato Turcico militibus tecto re-
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mansit intacta", mire a fráterek Keszthelyt elhagy
ták, „conbustum verő conventum inter se invicem do
mini officiales diviserunt et in formám praesidii redactum restauraunt". Lásd IVÁNYI Béla: i. m. 1958.
18. sz. jegyzet.
HHStA U 1552. Fasc. 64. Ferdinánd Miksához. Padova, 1552. jún. 2. - KOMÁROMY András: i. m. TT
1904. 289. Gersei Pethő János levelei Sopron, 1557.
júl. 5.
RÁTH Károly: Keszthely mint végvár. Uj Magyar
Múzeum, X. füzet, 3 0 7 - 3 0 8 . - SÁGI Károly IVÁNYI Béla-PÉCZELY Piroska: Keszthely. A
Veszprém Megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatalának
kiadványa, é. n. 3 6 - 3 7 . - Az erődített keszthelyi
középkori ferences kolostor egy része valószínűleg
Fenékpuszta rómaikori kőanyagából épülhetett. Vö.
ERDÉLYI István: A fenékpusztai régészeti kutatások
rövid története. ZGy 18. sz. Zalaegerszeg 1983. 59.
KOMÄROMY András: i. m. TT 1907. 410. Takaró
Mihály tihanyi kapitány Nádasdy Tamáshoz. Tihany,
1560. jan. 29. - ERDÉLYI László: i. m. 1908. 147.
Vö. SINKOVICS István: Európai műveltség a magyar
végvárak mögött. Sz 1943. 155.
Az ingyen munka részleteiről több országgyűlés in
tézkedik: 1567: 17., 1569: 19., 1574: 9 - 1 7 . te. SZENDREI János: Váraink rendszere és felszerelése.
HK 1888. 9 5 - 9 6 .
Az 1602. XIV. törvénycikk szerint pl. Kiskomár fenn
tartására a Somogyságot, Keszthely vár fenntartására
ennek tartozékait jelöli ki a törvény. Keszthely tarto
zékai a XVII. században: Falud, Fenék, Hidegkút,
Keszthely-Tomaj, Kovácsi, Rezi, Szántó és Zsid faluk.
BONTZ József: i. m. 1896. 92. - KOMÁROMY And
rás: i. m. TT 1911. 552. - KOMÁROMY András:
i. m. HK 1912. 271. Magyar Bálint Nádasdy Tamás
hoz. Szigliget, 1562. mára 28.
SZALAY Ágoston: i.m. 1861. 307.
KOMÁROMY András: i. m. TT 1907. 4 0 7 - 4 0 8 . Ta
karó Mihály Nádasdy Tamáshoz. Tihany, 1558. dec.
6. - SZAKÁLY Ferenc: Magyar adóztatás a török
hódoltságban. Bp. 1981.91.
SZÁNTÖ Imre: i. m. VemMK 9. sz. Veszprém 1970.
49-54.
Levéld, Csesznek és Vázsony erősítésére lásd: HHStA
U 1552. Fasc. 64. Pallavicini Sforza Miksa főherceg
hez. Pápa, 1552. jún. 17. - KrA AF 1552. Fasc. 6.
Nr. 53. Miksa főherceg Khunigsperghez. Bécs, 1552.
jún. 19. - Uo. AF 1552. Fasc. 6. Nr. 57. Miksa főher
ceg Ferdinándhoz Passauba. Bécs, 1552. jún. 22. Uo. AF 1552. Fasc. 7. Nr. 4. Miksa főherceg Ferdi
nándhoz. Bécs, 1552. júl. 2. - Uo. AF 1552. Fasc.
7. Nr. 8. Miksa főherceg Khunigsperghez. Bécs, 1552.
júl. 4.
HL Törökkori iratok, 1561. Nr. 297. Salm Eck győri
főkapitány Miksához. Győr, 1561. Ebben Nádasdy
Tamás nádor válasza Ferdinándhoz. Sárvár, 1561. ápr.
24. - KrA AF 1561. Fasc. 5. Nr. ad 1. b. Responsum
Domini Palatini ad Litteras I. Cesareae Maiestatis.
Sárvár, 1561. ápr. 24. ,,In Chobancz, Thadyka, Zeghlygheth et in monasterio etiam Kezthel ponenda essent aliqua praesidia . . . " - KOMÁROMY András:
i. m. TT 1911. 552. Gyulaffy László levelei. Tihany,
1561. mára 22. - OL Kincstári lt. Nádasdy család lt.
Nádasdy Tamás I. Ferdinándhoz. Sárvár, 1561. aug. 9.
SZÁNTÓ Imre: i.m. 1 9 8 0 . 8 1 - 8 2 .
ERDÉLYI László: i. m. I. 1908. 159.
FARKAS Gábor: A balatoni várak és tartományaik a
török időkben. Szakdolgozat. Kitűzte: SINKOVICS
István. Bp. é. n. 4 - 5 .
ZIMÄNYI Vera: Gazdaság és társadalmi fejlődés Mo
hácstól a 16. század végéig. Sz 114. évf. (1980) 4. sz.
5 6 6 - 5 6 7 . - VARGA J. János: Szervitorok katonai
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szolgálata a XVI-XVII. századi dunántúli nagybirto
kon. ÉrtTTK Bp. 1981. - VERESS D. Csaba: i. m.
1983.51.
MORVÁI István: Gersei Pethő Gergely élete és króni
kája. Bp. 1912.11.
KOMÁROMY András: i. m. TT 1904. 2 7 3 - 2 7 4 . Bécs,
1552. jan. 3.
KOMÁROMY András: i. m. TT 1904. 2 7 3 - 2 7 4 . SZÁNTÓ Imre: i. m. 1980. 27.
KOMÁROMY András: i. m. TT 1904. 4 2 0 - 4 2 1 . Ger
sei Pethő János Nádasdy Tamáshoz. Rezi, 1561. júl.
20.
KOMÁROMY András: i. m. TT 1907. 149. Ormány
Józsa Csányi Ákoshoz. Sümeg, 1561. okt. 31.
TAKÁTS Sándor: A magyar erősségek. In: Rajzok II.
1915.56.
HkA HU Fasc. 15. 1567. nov. Fol. 4 9 - 5 8 . - KÁRFFY Ödön: Lengyeltóti Istvány Szigliget várát Rajka
birtokáért cserébe felajánlja a királynak. (1588. szept.
13.) HK 1912. 6 4 4 - 6 4 5 . - PATAKI Vidor: i. m.
1931. 111. - ACSÁDY Ignác: i. m. 1897. 258. KISS István: A parasztság és a főurak 16. századi
honvédő harcunkban. HK 1954. 3 - 4 . sz. 69.
KOMÁROMY András: i. m. TT 1904. 4 2 0 - 4 2 1 .
KÁRFFY Ödön: i. m. HK 1912. 6 4 4 - 6 4 5 .
CJH 1526-1608. évi törvénycikkek. Bp. 1899. 5 6 6 567. 1567: XX. te. 1. §. Id. MÜLLER Veronika: Az
egerszegi vár a XVII. században. Zalaegerszegi Füze
tek. II. 1976.5.
ZmL Jegyzőkönyvi másolat, 1567. p. 4 0 - 4 2 .
SÁGI-IVÁNYI-PÉCZELY: i. m. é. n. 39.
ZmL Jegyzőkönyvi másolat, 1586. p. 85. „. . . ut ex
concensu suae Maiestatis altera Arcium Rezy, aut
Thadyka diruatur, et distrahatur, quia intertentio
militum in eisdem arcibus est dispar viribus Familiae
Pethew . . . "
PATAKI Vidor: i. m. 1931. 1 1 4 - 1 1 5 .
Uo. 115.
KOPPÁNY-PÉCZELY-SÁGI: i.m. 1962. 8 0 - 8 1 .
CJH 1526-1608. évi törvénycikkek. Bp. 1899. 567.
- SÁGI-IVÁNYI-PÉCHELY: i. m. é. n. 40.
TAKÁTS Sándor: Régi magyar kapitányok és gene
rálisok. Bp. 1922. 4 8 1 . - DORNYAY Béla: i. m.
1935.12.
KOMÁROMY András: i. m. TT 1907. 393. Takaró
Mihály tihanyi kapitány Nádasdy Tamáshoz. 1556.
nov. 15. - TAKÁTS Sándor: Emlékezzünk eleinkről.
I.Bp. é. n. 149.
SINKOVICS István: i. m. Sz 1943.154.
SZÁNTÓ Imre: i.m. 1980. 82.
ACSÁDY Ignác: Végváraink és költségeik a XVI. és
XVII. században. HK 1888. 77.
Memóriáié de castris finitimis. Nádasdy Tamás Miksá
hoz. 1561. jún. 14. OL Nádasdy Tamás fogaim. Id.
SINKOVICS István: i. m. HK 1966. 4. sz. 781.
KrA AF 1566. Fasc. 8. Nr. 2. Batthyány Ferenc a
királyhoz. Németújvár, 1566. aug. 26. - TÓTH Lajos:
Pápa múltja jelene és környéke. Pápa 1936. 30.
VILLÁNY} Szaniszló: Győr-vár és város helyrajza,
erődítése, háztelek- és lakossági viszonyai a X V I XVII. században, é. n. 4 1 - 4 2 . - SZEGŐ Pál: i. m.
1911.77.

IVÁNYI Béla: i. m. 1958. 23. A Kanizsával szemben
levő végvárak központja (Zala) Egerszeg volt. Itt állo
másozott a generalutus vicegenerálisa.
138. VILLÁNYI Szaniszló: i. m. é. n. 42. - PATAKI Vi
dor: i. m. 1931. 1 1 6 . - I V Á N Y I Béla: i.m. 1958. 1.
139. RÚZS ÁS Lajos: A dunántúli védelmi vonal és a pa
raszt-polgári fejlődés a XVI-XVII. században. Du
nántúli Tudományos Gyűjtemény 87. sz. Series Hist o r i c a l 4 9 . B p . 1968.

140.
141.
142.
143.

144.
145.
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147.
148.
149.
150.
151.
152.

153.
154.
155.
156.
157.

158.

159.
160.
161.
162.

137.
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163.
164.

PERJÉS Géza: Az oszmán birodalom európai háborúi
nak katonai kérdései (1356-1699). HK XIII. évf.
(1966) 4. sz. 8 6 7 - 8 6 8 .
SINKOVICS István: A török elleni védelem fő kérdé
sei. HK 1966. 4. sz. 781.
GECSÉNYI Lajos: Katonák és polgárok a győri vég
várban a XVI-XVII. században. HK XXXI. évf.
(1984) 4. sz. 664.
PERJÉS Géza: Zrínyi Miklós és kora. Bp. 1965. 345.
- MAROSI Endre: Itáliai hadiépítészet részvétele a
magyar végvárrendszer kiépítésében
1541-1592
között. HK 1974. l . s z . 6 0 .
PATAKI Vidor: i. m. 1931. 26. - LUKCSICSPFEIFFER:i.m. 1933.10.
BÉKEFI Rémig. A Balaton környékének egyházai és
várai a középkorban. Bp. 1907. 253. - FÜGEDI Erik:
Vár és társadalom a 1 3 - 1 4 . századi Magyarországon.
ÉrtTTK Uj sorozat 82. sz. Bp. 1977. 119. Csobánc,
199. Szigüget; 204. Tátika. - GERŐ László: i. m.
1955.137-145.
BÉKEFI Rémig: i. m. 1907. 276. - PATAKI Vidor:
i. m. 1931. 116. - GERÖ László: i. m. 1955. 1 6 6 168. - KOPPÁNY Tibor-SÁGI Károly: Csobánc.
Műemlékeink. Bp. 1965. 11. - FÜGEDI Erik: i. m.
1977.119.
CZOBOR Béla: Magyarország középkori várai. Sz
1877.603.
PATAKI Vidor:i.m. 1931. 116.
PATAKI Vidor: i. m. 1931. 116. - GERÖ László:
i.m. 1955. 168-169.
OL FCsL Comitatus Castnferrei nro 301. Id. IVÁNYI
Béla: i.m. 1958. 2.
DORNYAY Béla: A Kisbalaton összezsugorodása.
Különlenyomat a Balatoni Kurírból, é. n. 8 - 9 . CSUPOR Tibor: Kis-Balaton. Bp. 1983. 50.
PESTHY Frigyes: Magyarország vízhálózata a régi
korban. Sz 1867. 7 0 - 7 1 . - VÁNDOR László: Szentgrót vára. Kutatások a zalaszentgróti volt Batthyánykastély területén. ZGy 8. sz. Zalaegerszeg 1978. 61.
PATAKI Vidor: i.m. 1931. 115.
PATAKI Vidor: i. m. 1931. 115. - IVÁNYI Béla:
i.m. 1958. 3.
IVÁNYI Béla: i. m. 1958. 3., 10.
IVÁNYI Béla: i. m. 1958. 2. - PATAKI Vidor: i. m.
1931.116.
SINKOVICS István: i. m. HK 1964. 4. sz. 781. MÜLLER Veronika: A zalai végek mindennapi prob
lémái a XVII. század első felében. ZGy 8. sz. Zalaeger
szeg 1978. 81. - UÖ: Az egerszegi vár a XVII. század
ban. Zalaegerszegi Füzetek. II. 1976. 7.
ZmL Jegyzőkönyvi másolat. Protocollum ab anno
1555 usque 1632. p. 3 7 - 3 8 . (1567). - PATAKI
Vidor: i. m. 1931. 114. - TAKÁCS Marianna: Ma
gyarországi udvarházak és kastélyok (XVI-XVII.
század). Bp. 1970. 1 5 2 - 1 5 3 .
ACSÁDY Ignác: i.m. 1897. 180.
KÁROLYI Árpád: Fráter György levelezése. TT 1880.
92. Fráter György Ferdinándhoz. Szászsebes, 1551.
júl. 12.
PATAKI Vidor: i.m. 1931.
KOMÁROMY András: i. m. TT 1904. 2 7 0 - 2 7 1 .
Gersei Pethő János Nádasdy Tamáshoz. Pozsony,
1552. szept. 18. - MÜLLER Veronika: i. m. 1976.
5.
TAKÁTS Sándor: A magyar gyalogság megalakulása.
Bp. 1908. 32.
A Balaton környékén Thury György, Magyar Bálint
és Gyulaffy László kapitányok egymásra hivatkoztak,
s egymást vádolták a hajdúk tartásával, azok pusztí
tásai miatt, pedig mindegyik tartott hajdúkat. Lásd
TAKÁTS Sándor: Régi magyar kapitányok és gene
rálisok. Bp. 1922. 1 8 3 - 1 8 4 .
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SZÁNTÓ Imre: i. m. 1 9 8 0 . 5 1 - 5 2 .
ERDÉLYI László: i. m. I. 1908. 152. - KOMÁROMY
András: i. m. HK 1912. 2 6 2 - 2 6 3 . Magyar Bálint
Csányi Ákoshoz. Fonyód, 1556. szept. 26.
ERDÉLYI László:!, m. I. 1908. 152.
KOMÁROMY András: i. m. TT 1906. 123. Kerecsényi László Nádasdy Tamáshoz. Sziget, 1555. Nagy
péntek.
TAKÁTS Sándor: i. m. 1908. 64. - MAKSAY Ferenc:
Parasztság és zsoldosszolgálat a XVI. századi Magyar
országon. HK 1956. 1. sz. 28. - KISS István: A
parasztság és a főurak a 16. századi honvédő' harcunk
ban. HK 1954. 3 - 4 . sz. 7 2 - 7 3 . - NAGY László:
Magyar hadsereg és hadművészet a harmincéves hábo
rúban. - BOROSSY András: A telekkatonaság és a
parasztság szerepe a feudális magyar hadszervezetben.
ÉrtTTK 60. sz. Bp. 1971. 75., 81., 9 6 - 9 7 .
KOMÁROMY András: i. m. HK 1912. 2 7 3 - 2 7 4 . Ma
gyar Bálint Nádasdy Tamáshoz. Hegyesd alatt, 1562.
ápr. 10. - SZÁNTÓ Imre: i. m. 1980. 57.
SZENTKLÄRAY Jenő: A dunai hajóhadak története.
Bp. 1885. 311. - TAKÁTS Sándor: A magyar vár. Sz
1907. 727. - ERDÉLYI László: i. m. I. 1908. 177.
TAKÁTS Sándor: Rajzok II. 1915. 106.
ERDÉLYI László: i. m. 1908. 1 5 5 - 1 5 9 .
KOMÁROMY András: i. m. HK 1 9 1 2 . 2 3 8 - 2 3 9 .
SALAMON Ferenc: Magyarország a török hódítás ko
rában. Pest 1864. 1 3 7 - 1 3 8 . - BENCZÉDI László:
Parasztok és katonák XVII-XVIII. századi Habs
burg-ellenes mozgalmainkban. Új írás, 1963. 5. sz.
738-743.
VARGA János: Jobbágyrendszer a magyarországi feu
dalizmus kései századaiban 1556-1767. Bp. 1969.
2 2 3 - 2 2 4 . - Takaró Mihály tihanyi kapitány hajdúi
a szegénységet úton-útfélen sarcolták, kínozták.
Lásd KOMÁROMY András: i. m. HK 1912. 2 6 2 263.
HHStA U 1550. Fase. 56. - Tihanyban a lovasok lét
száma 1554-ben 50, később 26, a gyalogosoké pedig
50 ember. Ugyanannyi 1577-ben és 1593-ban. Lásd
ERDÉLYI László: i. m. 1908. 151., 3. sz. jegyzet.
ACSÄDY Ignác: Végváraink és költségeik a XVI. és
XVII. században. HK 1888. 72.
HÓMAN Bálint SZEKFÜ Gyula: Magyar történet.
III. 7. kiadás, Bp. 1943. 1 6 4 - 1 6 5 .
TAKÁTS Sándor: Bajvívó Magyarok. Bp. é. n. 2 0 6 222.;UÖ: A török-magyar lesvetés módja. Sz 1912.
KOMÁROMY András, i. m. TT 1907. 1 4 8 - 1 4 9 . Ormány Józsa Csányi Ákoshoz. Sümeg, 1561. okt. 31. KOMÁROMY András: Kerecsényi László levelei Ná
dasdy Tamáshoz. TT 1906. 137.; TAKÁTS Sándor:
Thengöldi Bornemissza János. HK 1914. 357.
TAKÁTS Sándor: Bajvívó magyarok. Bp. 1956. 160.
- SÁGI IVÁNYI -PÉCZELY: i. m. é. n. 40.
HK 1897. 6 3 2 - 6 3 4 . - VERESS D. Csaba: i. m. 1983.
127-128.
MERÉNYI Lajos: A török végek őrhada. HK 1894.
260. - SZAKÁLY Ferenc: i. m. 1969. 52.
TAKÁTS Sándor: i. m. 1956. 1 6 2 - 1 6 3 . - SÁGIIVÁN YI-PÉCZELY: i. m. é. n. 4 0 - 4 1 .
KOPPAN Y-PÉCZELY-SÁGI :i. m. 1962. 30.
TAKÁTS Sándor: i. m. 1956. 1 6 2 - 1 6 3 . - DORNYAY Béla: i.m. 1935. 1 2 - 1 3 .
TAKÁTS Sándor: A kalauzok és a kémek a török
világban. Sz 1913.402.
OL Kincstári lt. Nádasdy család lt. Nádasdy Tamás I.
Ferdinándhoz. 1559. (pontosabb keltezés nélkül).
„Nam et ego habeo unam (ti. bombardam) in Kanysa,
quam propter fréquentes fatigationes dandum Signum
miseris colonis, (cum Thurci ad depopulandum soient
excurrerc), ut audito signo fugae se consulerent".
SZÁNTÓ Imre: i.m. 1980.46.
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KOMÁROMY András: i. m. HK 1912. 277. Magyar
Bálint 1565. szeptember 9-én kelt levelében keményen
megleckézteti Csányi Ákost, özvegy Nádasdy né jó
szágigazgatóját: „Pedig tudhatná, hogy a végvárakat
nem lehet tök zörgetéssel tartani, mert attól nem fél a
török, hanem - úgymond - emberrel szokták a vég
házakat tartani és szablyával oltalmazni, az ember
pediglen ételt, italt, ruházatot, pénzt kér".
MARTONFALVA Y Imre deák Emlékirata. Bp. 1881.
138.
ERDÉLYI Lászlón, m. I. 1908. 7 6 - 7 7 .
Uo. 221.
Uo. 152. - SZÁNTÓ Imre: i. m. 1980. 76.
ERDÉLYI László: i. m. 1.1908. 152. - KOMÁROMY
András: i. m. HK 1912. 246. - TAKÁTS Sándor:
i. m. HK 1915. 486. - U ö : i. m. 1922. 220.
TAKÁTS Sándor:i.m. 1922. 195.
ERDÉLYI László: i. m. I. 1908. 150. - PÁKAY Zsolt:
i . m . 1942. 15. - S Z Á N T Ó Imre: i.m. 1980.81.
PÁKAY Zsolt:i.m. 1 9 4 2 . 9 - 1 0 .
VmL Vasvári kápt. hitelesh. jkv. VII. 387-389., 53.
sz. (1573). - PÁKAY Zsolt: i. m. 1942. 9 - 1 0 . SZÁNTÓ Imre: i.m. 1980.77.
ERDÉLYI László: i. m. I. 1908. 155. - SZEGŐ Pál:
i. m. 1911. 177. - TAKÁTS Sándor: i.m. 1922.213.
- PÁKAY Zsolt: i. m. 1942. 16.
ZmL Jegyzőkönyvi másolat, p. 109. (1589). - ERDÉ
LYI László: i. m. I. 1908. 1 5 5 - 1 5 6 . - KOMÁROMY
András: i. m. HK 1912. 242. - DÁVID Géza: A si
montornyai szandzsák a 16. században. Bp. 1982. 68.
,,. . . az tyhanyak, bözpöremiek, Koppan és Simon
tornia körniöl való oláh falukat el rablak . . ." (1580).
PÁKAY Zsolt: i. m. 1942. 10. - SZAKÁLY Ferenc:
A babócsai váruradalom 1561-es urbáriuma és a babócsai vár 1563-as leltára. In: Somogy megye múlt
jából. Levéltári Évkönyv 2. sz. Szerk.: KANYAR
József. Kaposvár, 1971. 6 0 - 6 1 . - SUGÁR István:
Az egri vár 1594/95. évi számadásai. I—II. közlemény.
Archívum. Heves megyei Levéltár Közleményei, 5 6. sz. Eger 1975,1977.
HkA HU Fasc. 24. 1572. jan. Fol. 63. Miksa király le
vele Mailad Gábor tihanyi várparancsnokhoz. Bécs,
1572. febr. 24. - ERDÉLYI László: i. m. I. 1908.
163., 189.
RÖMER Flóris: Tihanyi vár regestuma, 1585-1590.
TT 1879. 135-136., 571. - ERDÉLYI László: i.
m. I. 1908. 165., 175. - SZAKÁLY Ferenc: i. m.
1981. 106., 117.
ERDÉLYI László: i. m. I. 1908. 165-166.
Uo. 155.
ZmL Jegyzőkönyvi másolat, p. 2 2 2 - 2 2 3 . (1595).
,,. . . quod quia idem Episcopus Wesprimíensis ob desolata Bona pertinentia Castri sui Sümegh propriis
suis expensis sufficiens militum praesidiorum in defensionem ejusdem Castri intertenere nequiret . . . "
Ezzel a kérdéssel bővebben foglalkozott RUZSÁS
Lajos: Az egri vár gazdálkodása a XVI. században. (Bp.
1939.) с munkájában.
ERDÉLYI László: i. m. I. 1908. 167-168. - HÓMAN
Bálint-SZEKFÜ Gyula: i. m. III. 1943. 124. - SZAKÁLY Ferenc: i. m. 1981. 129.
HHStA U 1550. Fasc. 56. Numerus Equitum et peditum per Dominum Generalem in arcibus et fortaliciis. - HÓMAN-SZEKFÜ: i. m. III. 1943. 1 3 7 146. - MAKKAI László: Az abszolútizmus társadalmi bázisának kialakulása az osztrák Habsburgok országaiban. TSz 1960. 2 - 3 . sz. 1 9 3 - 2 2 3 .
HÓMAN-SZEKFÜ: i. m. III. 1943. 148-152.
ACSÄDY Ignác: i. m. HK 1888. 74. - KrA AF 1576.
Fasc. 11. Nr. 3. Distributio Confiniorum. - ERDÉLYI
László: i. m. I. 1908. 146. - SZÁNTÓ Imre: i. m.
1980.87.
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ERDÉLYI László: i. m. I. 1908. 167., 186. - LIPTÁK-ZÁKONYI: i. m. 1957. 2 7 - 2 8 .
TAKÁTS Sándor: A magyar vár. Sz 1907. 817. - SZE
GŐ Pál: i. m. 1911. 52.
SÁGI-IVÁNYI-PÉCZELY: i. m. é. n. 37. - BONTZ
József: i. m. 1896. 88. - OL BCsL P. 1322. Körm.
közp. igazg. kérvények a 43. rsz. 287. no. Egerszeg,
1649. dec. 18. , A hostatból minden éjjel a törökök
miatti félelemből bemennek a várba".
Egy 1674. évi feljegyzés a következő' pusztákat említi
Keszthely környékén: Vonyarc, Diás, Cserszeg, Tomaj,
Agyagh, Uj hegy, Zsid, Rezi, Szántó. Lásd VAJKAI
Aurél. Cserszegtomaj. Különlenyomat a Néprajzi
Értesítő 1939. 3 - 4 . számából. Bp. 1939. 4.
KOPPÁNY-PÉCZELY-SÁGI: i. m. 1962. 26. - BAKAY Kornél-KALICZ Nándor-SÁGI Károly: Veszp
rém megye régészeti topográfiája. Bp. 1966. 90.
SZALAY Ágoston: i. m. 1861. 1 7 4 - 1 7 5 . - BONTZ
József: i. m. 1896. 88. - Bontz az említett falvak el
pusztulását az 1562-1632 közt terjedő időre, és pedig
a legnagyobb valószínűséggel 1589. évre teszi: i. m.
90.-ZmLKVL1829.
PAIS László: A Zala vízgyűjtőjének régi vízrajza. Bp.
1942. 18. Esztergál: „tota déserta est, habitatores
habitant inter densissimas arundines tuguriola habentes". - Zalavég: „Ex Veged fugitivi coloni in paludibus prope Ber habitantes". OL Dikák 1569. - FUSS Y
Tamás: i. m. 1902. 369. Miután a törökök 1568-ban
teljesen elpusztították (Zala-) Apátit, a megrémült
lakosok a szőlőkben, még inkább az erdőkben keres
tek menedéket. - MÜLLER Róbert: Adatok a
fonyódi járás törökkori településtörténetéhez. Stu
dium I. KLTE Debrecen 1970.
ZmL Jegyzőkönyvi másolat, p. 280. (1596). „. . . cum
una pars trans fluvium Zala videlicet Districtus Sedis
Oppidi Tapolcza etiam nunc quoque Turcico servitio continue incumberet". De a Zala folyótól nyugatra
eső vidék lakosai is „folytonos félelemben vannak az
ellenség miatt". Lásd OL Eccles. Fasc. 22. Nr. 28.
Id. FÜSSY Tamás: i. m. 1902.195.
A káptalanfaiak 1693. évi beadványa: ZmL 1693. évi
közgyűlési iratok. Id. DEGRÉ Alajos: A keszthelyi
polgárság úrbérellenes mozgalmai. VemMK 2. sz.
Veszprém 1964. 259.
ZmLKözgy.jkv. 1753/54. p. 412. s köv.
ZmL Jegyzőkönyvi másolat, p. 578. (1610. X. 20.)
„. . . nullibi nisi in Confiniis tantum perpauci exstarent . . . " - DEGRÉ Alajos: i. m. VemMK 1964. 259.
ZmL Jegyzőkönyvi másolat, p. 362. (1598). „Confinia
item . . . Sümegh, Csobáncz, Zigligeth etc., quorum
Castrorum Bona per Hostes sint partim depopulata . . . " - ACSÁDY Ignác: i. m. 1897. 339-340.,
439 440. - SZEGŐ Pál: i. m. 1911. 128. - SZÁNTÓ
Imre:i. m. 1980.110.
SZÁNTÓ Imre: i. m. 1980. 90. - MAKSAY Ferenc:
i. m.HK 1956. l . s z . 4 0 - 4 1 .
HL Törökkori iratok gyűjteménye, 1589. Nr. 520.
Tihany védőserege Nogarollhoz. Kivonat. Tihany,
1589. okt. 6.
GÖMÖRY Gusztáv: Veszprém ég Várpalota eleste
1593-ban. HK VIII. évf. (1895) 2 5 4 - 2 5 9 . - RÓNAI
HORVÁTH Jenő: Magyar hadi krónika. II. Bp. 1895.
113. - LUKCSICS-PFEIFFER: i. m. 1933. 11. MAROSL Endre: A hosszú háború (1593-1606).
In: Magyarország hadtörténete. I. Szerk.: BORÚS
József. Bp. 1984. 212. - TÓTH Sándor László: A
török haditevékenység akciórádiusza a 15 éves háború
ban. HK XXXII. évf. (1985) 4. sz. 764.
ERDÉLYI László: i. m . I . 1908. 221. - SOÓS Elemér:
i. m. 1916. 28. - SZÁNTÓ Imre: i. m. 1980. 39.
GÖMÖRY Gusztáv: i. m. HK VII. évf. (1895) 2 5 4 259.
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ZmL Zala megye 1592-iki jegyzőkönyve, p. 130. „Kiskomár per hostes nuperrime diruta". Id. FUSSY Ta
más:!, m. 1902.194.
SZÁNTÓ Imre: Egy dunántúli falu Alsópáhok törté
nete. Bp. 1 9 6 0 . 6 9 - 7 0 .
BONTZ József: i. m. 1896. 89., 3 8 1 - 3 8 2 . - KOP
PÁNY-PÉCZELY-SÁGI: i. m. 1962. 30. - TÓTH
Sándor László: i. m. HK XXXII. évf. (1985) 4. sz.
769. „. . . a Budáról érkező ruméliai beglerbég útköz
ben megszállta Bolondvár és Lak palánkákat".
SÁGI-IVÁNYI-PÉCZELY: i. m. é. n. 42.
HL Törökkori iratok gyűjteménye, 1600. Nr. 662. RÓNAI HORVÁTH Jenő: i. m. II. 1895. - MAROSI
Endre: i. m. 1984. 2 2 4 - 2 2 6 . - TÓTH Sándor László:
i. m. HK XXXII. évf. (1985) 4. sz. 7 6 9 - 7 7 0 . - UÖ:
Török stratégia a tizenötéves háborúban (1593-160).
Kézirat. Szeged 1980. 32. Kanizsa fontosságára nézve
lásd Kjátib Cselebi, 2 9 5 - 2 9 6 . „. . . ezen a vidéken a
Muraköz és a Balaton tó várainak kulcsa".
PÉTER Katalin: A magyar romlásnak századában.
Magyar História. Bp. 1975. 154.
RÓNAI HORVÁTH Jenő: i. m. II. 1895. 146-147. SZAKÁLY Ferenc: i. m. 1981. 39.
FARKAS Gábor: i. m. 4 1 - 4 9 .
GRÓF ILLÉSHÁZY István nádor följegyzései. 1 5 9 2 1603. Monumenta Hungáriáé Historica. VII. Pest
1863.87.
ZmL Jegyzőkönyvi másolat, p. 882. (1594). „Neces
infinitae patratae, atque adeo nullum fore crudelitatis genus excogitari potest, quod Miles externus contra
hanc nostram Gentem non exercuisset . . .". - Uo. p.
211. (1595). „Ubi Turcorum nonnulla agmina uti
Caramanni et Tartari in hoc eodem Comitatu hyemant
prope Lacum Balaton in hoc nostro Comitatu, variasque in dies faciant excursiones . . ."
JUHÁSZ Lajos: A porta története 1526-1648. Sz
1936. pótfüzet, 554.
ZmL Prot. Comit. Szalad. I. 1555-1634. p. 578.
„. . . per amissionem namque Canisae ita desolatum
est (ti. Zala megye), ut nullibi nisi in confiniis tantum
perpeuci extarent . . ."
Opiniones magnifici Francisci Nádasdy et aliorum
nobilium. Pozsony, 1601. márc. 31. Id. RUZSÁS
Lajos: i. m. 1961.79.
IVÂNYI Béla: i.m. 1958.2.
OL BCsL Missil. 6573. Bessenyei István várkapitány
Batthyány I. Ádámhoz. Komár, 1647. szept. 24. PATAKI Vidor: i.m. 1931. 115.
TAKÁTS Sándor: Rajzok II. 1915. 7 5 - 7 6 . - PERJÉS
Géza: Zrínyi Miklós és kora. Bp. 1965. 96. Térkép. A
Muraköz védelme. - IVÁNYI Béla: Zalavár és a balatonhidvégi átkelő a török időkben. In: A Göcseji
Múzeum Jubileumi Emlékkönyve 1950-1960. Szerk.:
SZENTMIHÁLYI Imre. Zalaegerszeg 1960. 1 6 1 - 1 8 1 .
OL BCsL Missil. 6337. Bessenyei István kiskomáromi
kapitány Batthyány Ádámhoz. Komár, 1638. jul. 31.
„Minthogy azért mi túlságosan az spiccen vagyunk, és
minket legközelebb érhetnek . . . " - Uo. Missil.
41359.
Ákosházi
Sárkány
István
Batthyány
Ferenchez. Komár, 1607. febr. 2. „Kiskomár is az
országnak fővégháza . . ." - OL BCsL Missil. 41383.
S. S. de Ä. Batthyány Ferenchez. Komár, 1621. júl.
8. „Komár előtt semmi egyéb, az sok terek végházak
nál . . ."
IVÁNYI Béla: i. m. 1958. 3.
IVÁNYI Béla: i. m. 1960. 163-166., 169.
OL BCsL 1653. júl. 30. Zalavár. Török István levele
- 1653. aug. 16. Egerszeg. Keglevics Péter levele. IVÁNYI Béla: i. m. 1958. 10., 15., 43.
DEGRÉ Alajos-GERGELYFFY András-VALTER
Ilona-VÁNDOR László: Az egervári vár története.
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259.
260.
261.
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264.
265.

266.

267.
268.
269.
270.

271.
272.
273.
274.

Harmadik, javított kiadás. Zala Megye Idegenforgalmi
Hivatala. Zalaegerszeg 1979. 39.
OL BCsL P. 1315. Batthyány I. Ádám ír. Ra. 4. Má
solati kv. b. p. 365-372. - TAKÁTS Sándor: i. m.
1908. 280. - IVÁNYI Béla: Zalaszentgrót története.
Kézirat. 31.(ZmL).
MÜLLER Veronika: i. m. 1978. 88.
OL BCsL Missil. Egy ismeretlen A. betű mögött meg
húzódó levele Batthyány II. Ferenchez. 1605. aug. 20.
Id. IVÁNYI Béla: Zalaszentgrót története. Kézirat,
é. n. 30. (ZmL) - BONTZ József: i. m. 1896. 9 1 .
SÁGI-IVÁNYI-PÉCZELY : i. m. é. n. 42. - KOPPÁNY-PÉCZELY-SÁGI: i. m. 1962. 30. - 1596-ban
megismerkedünk egy keszthelyi vajdával is, Büki Geró'cz Vince személyében. Lásd IVÁNYI Béla: i. m.
1958. 7. Vasvári-szombathelyi káptalan hiteleshelyi
levéltára. Protocollum 1596. nro 150.
RÓNAI HORVÁTH Jenő: i. m. II. 1895. 165. NAGY László: A Bocskai szabadságharc katonai tör
ténete. Bp. 1961. 272-284., 294., 3 0 0 - 3 0 1 .
BONCZ Ödön: A Szentgyörgyvölgyi Bakács család.
Tu 1909. 7 - 8 .
NOSZLOPI Tivadar: Bakách Bessenyei báró ősei.
Tu 1910. 88. - KOPPANY-PÉCZELY-SÁGI:i. m.
1962.30.
BONCZ Ödön: i. m. Tu 1909. 11. - NOSZLOPI
Tivadar: i. m. Tu 1910. 88.
VARGA János: i. m. 1969. 171., 247., 379. - SZÁN
TÓ Imre: i. m. 1980. 80. - OL FCsL Zalád. Nr. 337.
Bakács-urbárium (1627).
BONCZ Ödön: i.m. Tu 1909. 7.
PÁKAY Zsolt: i.m. 1942. 31.
SZAKÁLY Ferenc: i.m. 1981. 39., 42.
Evlia CSELEBI török világutazó magyarországi utazá
sai 1660-1664 Ford.: KARÁCSON Imre. II. Bp.
1904. 1 1 - 1 2 . Id. SZAKÁLY Ferenc: i. m. 1981.
1 6 3 - 1 6 4 . - PERJÉS Géza: i. m. HK XIII. évf. (1966)
4.sz. 868.
DEGRÉ Alajos: i. m. 1964. 259. - ZmL Jegyzőköny
vi másolat, p. 611 612. (1613. nov. 6.)
NAGY Gyula: Batthyány Ferenc levelei Thurzó
Györgyhöz és Thurzó Imréhez 1606-1620. TT 1879.
99. Batthyány Ferenc levele. Rohonc, 1607. szept.
14. - KŐVÁRI Béla: Adatok a török rablások törté
netéhez Zalamegyében. In: Adatok Zalamegye törté
netéhez. V. Nagykanizsa 1876. 175., 178.
ZmL Jegyzőkönyvi másolat, p. 6 1 1 - 6 1 2 . (1613)
„. . . az Török . . . az paraszti hódúit Falukat mind
egy eránt fölötte nagy sarczal és ajándékokkal sa
nyargatta". - KOMAROM Y András: A kanizsai
török rablásai 1630-1640. HK 1895. 7 9 - 9 2 . MÜLLER Veronika: i. m. 1978. 87.
ZmL Jegyzőkönyvi másolat, p. 6 1 2 - 6 1 3 . (1613).
1601: XXIX. te. 2. § Id. MÜLLER Veronika: i. m.
1976.6-7.
OL BCsL 1620. okt. 19. Keszthely. Bakács Sándor le
vele. Id. IVÁNYI Béla: i. m. 1958. 37.
KOVACHICH, MARTINUS: Index reális geographicoTopographicus
in
Décréta
Comitalia
Regum
Hungáriáé. Buda 1806. 182. - CJH 1608-1657. évi
törvénycikkek. Bp. 1900. 3 2 - 3 3 . - BONTZ József:
i.m. 1896. 9 0 - 9 1 .
BONTZ József: i. m. 1896. 9 0 - 9 1 . - DORNYAY
Béla.i.m. 1935. 13.
SÁGI- IVÁNYI PÉCZELY: i. m. é. n. 4 3 - 4 4 .
IVÁNYI Béla: Zalaszentgrót története. 8. (ZmL).
OL BCsL Missil. 50379. Túros Miklós kiskomáromi
vicekapitány Batthyány I. Ádámhoz. Kiskomár, 1655.
jul. 22. - CSAPODI Csaba: Az Esterházyak alsólendvai uradalmának gazdálkodása a XVIII. század első
felében. Tanulmányok a magyar mezőgazdaság törté
netéhez. 6. sz. Bp. 1933. 27. - SEBŐK Samu: Ada
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tok Zalaegerszeg r(endezett) t(anácsú) város történe
téhez. Zalaegerszeg 1902. 8 - 1 0 . - BONTZ József:
i. m. 1896. 1 3 9 - 1 4 0 . - OL U et С Fase. 54. Nr. 20.
,,. . . in der äusseren Vorstadt aber sind sehr viele
Einwohner". (Szentgyörgyvár - 1700).
IVÁNYI Béla: i. m. 1958. 3 - 4 .
SÁGI-IVÁNYI-PÉCZELY: i. m. é. n. 4 5 - 4 6 .
KOPPÁNY-PÉCZELY-SÁGI: i. m. 1962. 8 2 - 8 3 . SÁGI Károly: Keszthely a XVIII. században. A Festetics család megjelenése Keszthelyen. In: Georgikon
175. Bp. 1972.7.
IVÁNYI Béla:i. m. 1958. 19. sz. jegyzet.
OL U et С Fase. 29. Nr. 1. A keszthelyi vár emeletes
voltára utal egy 1690. évi összeírás is, hogy ez egy
„castellum duarum contignationum". - IVÁNYI Bé
la: i. m. 1958. 7 - 8 .
DEGRÉ Alajos: i. m. 1964. 259. - ZmL Conscriptiones nobilitares. Fasc. 1. 1555., 1564., 1632. Keszt
helyen 1630-ban 15 portát írtak össze. Ugyanakkor
Lesencét, Tomajt és Faludot összesen 2 portára érté
kelték.
BONTZ #*zsef: i. m. 1896. 139-140. - TAKÁTS
Sándor: Á magyar gyalogság megalakulása. Bp. 1908.
54.
DEGRÉ Alajos: i. m. 1964. 2 5 9 - 2 6 7 . - SÁGI Károly:
i. m. 1972. 8. - Keszthely-polgárváros Keszthellyel
- Bontz József megállapítása szerint - „a legrégibb
időktől fogva egy várost képezett. A szakadás idejét
és indító okát határozottan megállapítani nem lehet".
Szerinte a „birtokviszonyok okozták a szétválást".
Lásd BONTZ József: i. m. 1896. 1 3 9 - 1 4 0 .
SÁGI János: Emberséges török okiratok keszthelyi
vonatkozással. Keszthelyi Hírlap, 1935. febr. 24., p.
5 - 6 . - DARNAY (DORNYAY) Béla: Keszthely
török okiratai a Balatoni Múzeumban. Balatoni Mú
zeumi Füzetek, 4. sz. Keszthely 1942. 301-307.
„Keszthely falu lakosai évenként 12 fekete gurust
szoktak fizetni" a koppányi szandzsákbejnek (1651).
- „Keszthely nevű falu rájái . . . mind a mai napig a
foki palánk mindenkori kapitányának, defter szerint
évi szabott összegben tizenkét fekete gurust fizet
tek . . ."(1651).
MERÉNYI Lajos: A zalai hódoltság adója 1629-ben.
MGtSZ 1904. 3 8 3 - 3 8 4 . - A lakókat a törökök gyak
ran robotmunkával terhelték. 1602 július havában
Keszthely és Lesence vidékéről 150 polgárt és szekeret
hajtottak Fejérvárra a vár építésének mielőbbi befeje
zésére. Lásd BONTZ József: i. m. 1896. 92. - TARDY
Lajos: Rabok, követek, kalmárok az oszmán biroda
lomról. Wathay Ferenc önéletírásából. Bp. 1977. 416.
OL FCsL Zalád. Nr. 322. - SZÁNTÓ Imre: i. m.
1960.15.
MAKKAI László: A magyar városfejlődés történetének
vázlata. In: Vidéki városaink. Bp. 1961. 60.
OL BCsL 1644. nov. 21. Komár. Bessenyei István le
vele. Id. IVÁNYI Béla: i. m. 1958. 4.
BONTZ József: i. m. 1896. 96.
ÚJVÁRI Zsuzsanna: „Nagy két császár birodalmi
között". Magyar História. Bp. 1984. 93.
BONTZ József: i. m. 1896. 207.
Uo.208.
P. KÖNIG Kelemen: Hétszáz éves ferences élet Szécsényben. 152. Id. DORNYAY Béla: i. m. 1935. 1 3 14.
KrA AF 1555. Fasc. 9. Nr. ad 7. Supplicatio humillima universorum Capitaneorum et aliorum Militum
Jauriensium. 1555. szept.
OL BCsL 1649. nov. 5. Török István levele. Id. IVÁ
NYI Béla: i.m. 1958.43.
TAKÁTS Sándor: i. m. 1908. 2 5 - 2 6 .
ZmL Jegyzőkönyvi másolat, p. 557. (1608.). Scribantur Literae Supplices Suae Serenitati pro praes-
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tandis stipendiis ad Confinia Zenthgróth, Pölöske,
Keztel, Beer. Lövő et alia . . ."
TAKÀTS Sándor: Rajzok II. 1915. 124. - UÖ: Az
igazi
szegénylegények.
Művelődéstörténeti
tanulmányok a XVI-XVII. századból. Bp. 1961. 39.
- BONCZ Ödön: i. m. Tu 1909. 9. - NAGY László:
Adalékok Bethlen Gábor hadseregének dunántúli
hadműveleteihez. HK 1960. 2. sz. 12. - UÖ: Bethlen
Gábor a független Magyarországért. Bp. 1969. 229.
BONCZ Ödön: i. m. Tu 1909. 9. - NAGY László:
„Nem jöttünk égi hadak útján . . . " Elvek és utak.
Bp. 1 9 8 2 . 1 0 5 - 1 0 6 .
BONCZ Ödön: i . m . Tu 1 9 0 9 . 1 0 - 1 1 .
OL BCsL 1620. okt. 19. Keszthely. Bakács Sándor
levele. Id. IVÁN YI Béla: i.m. 1958. 37.
BONCZ Ödön: i. m. Tu 1909. 9. - IVÄNYI Béla:
i. m. 1958. 64. - KOPPÁNY-PÉCZELY-SÁGI:
i.m. 1 9 6 2 . 3 1 - 3 2 .
OL BCsL 1621. júl. 30. Bakács Sándor levele. Id.
IVÁNYI Béla: i . m . 1958.
OL BCsL 1621. aug. 1. Keszthely. Kovács Péter
és Ayán tizedesek levele. Id. IV^ÎlYI Béla: i. m.
1958.
IVÁNYI Béla: i. m. 1958. 3 4 - 3 6 . - RÓNAI HOR
VÁTH Jenő: i. m. II. 1895. 178. - FÜSSY Tamás:
i. m. 1902. 200. - NAGY László: Adalékok Bethlen
Gábor hadseregének dunántúli hadműveleteihez. HK
1960. 2. sz. - UÖ: Bethlen Gábor a független Ma
gyarországért. Bp. 1969. 229. - VERESS D. Csaba:
i.m. 1983. 163.
IVÁNYI Béla: i. m. 1958. 3 4 - 3 5 .
BONCZ Ö d ö n : i . m . T u 1909 12.
BONCZ Ödön: i.m. Tu 1909. 13.
Uo.
OL BCsL 1648. jún. 29., júl. 29. és szept. 7. Sárkány
János levelei. - IVÁNYI Béla: i. m. 1958. 9.
VERESS D.Csaba: i.m. 1983. 170.
MÜLLER Veronika: i.m. 1978.89.
OL BCsL 1655. febr. 13. Kiskomár. Pethő László
levele, mellékelve Perpacsics István febr. 15-én kelt le
veléhez. - IVÁNYI Béla: i. m. 1958. 58., 62.
OL BCsL 1655. júl. 22. Kiskomár, Túrós Miklós le
vele. - IVÁNYI Béla: i. m. 1958. 62.
IVÁNYI Béla: Zalaszentgrót története. Kézirat, é. n.
32. (ZmL)
KOPPÁNY-PÉCZELY-SÁGI:i.m. 1962. 3 2 - 3 3 .
OL BCsL 1641. febr. 2. Keszthely. Sárkány Miklós
levele. - IVÁNYI Béla: i. m. 30.
OL BCsL Missil. 6512. Bessenyei István kiskomáromi
várkapitány Batthyány I. Ádámhoz. Komár, 1644.
hamvazószerdán. - Uo. Missil. 6525. Bessenyei Ist
ván Batthyány I. Ádámhoz. Komár, 1645. márc. 13.
OL BCsL Missil. Nr. 25748. Id. MÜLLER Veronika:
i.m. 1978.89.
KOPPÁNY-PÉCZELY-SÁGI:i. m. 1962. 33.
BONTZ József: i. m. 1896. 96. - KOPPÁNY-PÉ
CZELY-SÁGI: i. m. 1962. 33. - OL BCsL Missil.
36753. Gersei Pethő László Batthyány I. Ádámhoz.
Komár, 1650. szept. 9. „Ezen órában érkezek bizo
nyos híreim a kanizsai raboktól, hogy ez két nap az
törökök Zalavárt, vagy Keszthelt megütik minden
bizonnyal". - IVÁNYI Béla: Zalaszentgrót története.
Kézirat, é. n. 36. (ZmL). 1654-ben Pethő László úgy
értesült, hegy a törökök vagy a „Szent Gróti Hostátot", vagy a keszthelyi hegyet ütik meg.

OL BCsL 1651. nov. 23. Komár. Túrós Miklós levele.
- I V Á N Y I Béla:i.m. 1958.4.
322. OL BCsL 1654. okt. 8. Komár, Pethő László levele.
- IVÁNYI Béla: i. m. 1958. 4.
323. OL BCsL 1656. nov. 15. Kapornak. Ányos levele. IVÁNYI Béla: i.m. 1958.4.
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347.

MARKÓ Árpád: Zrínyi Miklós levelei. Bp. 1950. 20.
- DORNYAY Béla-ZÂKONYI Ferenc. Szigligeti
séták. A Veszprém Megyei Tanács Idegenforgalmi
Hivatalának kiadványai 3. é. n. 32.
IVÁNYI Béla: i. m. 1958.65.
VARGA János: i. m. 1969. 143. - MÜLLER Vero
nika: i. m. 1978.90.
OL BCsL Missil. 6511. Bessenyei István levele Romár
ból.
RUZSÁS Lajos: i.m. 1968. 228.
SOÓS Elemér: i. m. 1916. 2 8 - 2 9 . - SZÁNTÓ Imre:
A Zala vármegyei végvárak és mezővárosok lakossá
gának helyzete a XVII-XVIII. században. HK XXXI.
évf. ( 1 9 8 4 ) 1 . sz. 7.
SZÁNTÓ Imre: i.m. 1 9 8 0 . 8 1 .
SZÁNTÓ Imre: i. m. HK XXXI. évf. (1984) 1. sz.
7-8.
NÉMETH Gábor: Adatok Nagy-Vázsony történetéből.
Veszprém 1901. 63. - RUZSÁS Lajos: i. m. 1968.
234. - R. VÁRKON YI Ágnes: Magyarország kereszt
útjain. Tanulmányok a XVII. századról. Bp. 1978.
105.
SZAKÁLY Ferenc: i. m. 1981. 188.
Uo. 188.
SZÁNTÓ Imre: i.m. 1980.49.
OL BCsL 1651. ápr. 15. Keszthely, ölbei Márton le
vele. - Uo. 1685. júl. 24. Keszthely. Thury Farkas
levele. - IVÁNYI Béla: i. m. 1958. 2 5 - 2 6 .
OL BCsL 1651. ápr. 1. Keszthely. Sárkány János leve
le.
OL BCsL 1648. május 8. Keszthely. Tar Márton leve
le. - IVÁNYI Béla: i. m. 1958. 26. - MAKKAI
László: A kuruc nemzeti összefogás előzményei. Bp.
1956.49.
Vö. MAKKAI László: i.m. 1956.59.
CJH 1647. 4 1 . cikkely. - SZABÓ István: A hajdúk
1514-ben. Sz 1950. 1 7 8 - 1 9 8 . - UÖ: A hajdúság ki
alakulása. Alföldi Füzetek 1. sz. Debrecen 1956. RÁCZ István: A hajdúk a XVII. században. AUD Se
ries Historica VIII. Debrecen 1969. 7 - 4 4 . - NAGY
László: „Megint fölszánt magyar világ van . . ." Bp.
1985.83.
OL BCsL Missil. 6493. Bessenyei István komári kapi
tány Batthyány I. Ádámhoz. Komár, 1644. május 28.
OL BCsL 1653. okt. 15. Keszthely. Sárkány János le
vele. Sárkány János megírja Batthyánynak, hogy a
török ellen „próbát tett", azaz megtámadta, még pe
dig szerencsével, de vállalkozása eredményesebb lett
volna, ha ,jó hehe állították volna az kalauzok". IVÁNYI Béla: i. m. 1958. 2 6 - 2 7 .
Vö. R. VÁRKONYI Ágnes: Végvár: állam, társadalom,
mentalitás. In: Magyarországi végvárak a XVI-XVII.
században. (Tanulmányok). Szerk.: BODÓ SándorSZABÓ Jolán. Studia Agriensia 3. Eger 1983. 1 1 12. - N. Kiss István: Nemes katonák és katonaparasz
tok a Zrínyiek muraközi uradalmában 1638-1720.
(Adatok a magyarországi uradalmi hadszervezet kér
déséhez). HK 1983. 3. sz. 339. - VERESS D. Csaba:
i.m. 1983.175.
ZIMÁNYI Vera: Adatok a dunántúli hajdúk történe
téhez. Sz 1960. 1-2. sz. 292. - NAGY László: Hajdú
vitézek (1591-1699). Bp. 1983. 4 7 - 5 0 .
VPL Conscriptiones et Acta Bonorum Episcopalium
1745-1762. p. 3 2 0 - 3 2 1 .
ZIMÁNYI Vera: Hajdúszabadság kedvezménye Zrínyi
falvaiban. Irodalomtörténeti Közlemények, 1957.
125. - UÖ: i. m. Sz 1960. 1 - 3 . sz. 286. - SZÁNTÓ
Imre: i.m. HK 1984. 11.
N. KISS István: Katonaparasztság (földesúri hadszer
vezet a Zrínyiek és a zágrábi püspökség birtokain XVII. század). HK 1972. 2. sz. 3 1 9 - 3 3 1 . - UÖ:
i. m.HK 1983.3. sz. 341.
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IVÄNYI Béla: i. m. 1 9 5 8 . 5 1 .
KOPPÁNY-PÉCZELY-S AGI: i. m. 1962. 32. VARGA János: A jobbágyi földbiitoklás típusai és
problémái 1767-1849. ÉrtTTK Uj sorozat 4 1 . sz.
Bp. 1967.104.
DEGRÉ Alajos, i. m. 1964.260.
Uo.
Uo.
OL FCsL Zalád. Nr. 1735. - OL FCsL Zalád. Nr.
2512. Keszthely, 1799. jan. 30.
VKOML Veszprém. Dec. Epp. et Cap. 22. 1628.
BONTZ József: i. m. 1896.94.
VAJKAI Aurél: Balatonmellék. Bp. 1964. 53.
R. VÂRKONYI Ágnes: i. m. Studia Agriensis 3. Eger
1983. 17. - SOMOGYI Éva: A határőrvidéki privi
légiumok hatása a paraszti osztályharc alakulására a
XVII. században. TSz 1962. 2. sz. 1 4 0 - 1 7 2 . - BENCZÉDI LÁSZLÓ: A „vitézlő rend" és ideológiája a
Thököly-felkelésben. TSz 1963. 1. sz. 34.
CJH 1647. 97. cikkely.
VMOML Dec. Ep. et Cap. 25. 1667. Epp. Bécs, 1667.
okt. 26. - BONTZ József: i. m. 1896. 92. - KOP
PÁNY-PÉCZELY-SÁGI: i. m. 1962. 3 1 . Egy 1625.
márc. 29-ről felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint a
keszthelyi „sereg" tagjai sem a földesúrnak, sem a
püspöknek nem fizettek dézsmát.
ZmL Investigationes Nobilium. Fasc. 3. Prot. 2. 1737. febr. 12. - SZÁNTÓ Imre: i. m. 1960.81.
RUZSÂS Lajos: i.m. 1968.236.
BONTZ József: i. m. 1896. 51., 9 5 - 9 6 . , 387. VARGA J. János; Katonai bíráskodás a 1 6 - 1 7 . szá
zadi dunántúli nagybirtokon és a végvárakban. (Sereg
szék, hadiszék, úriszék). Sz 111. évf. (1977) 3. sz.
4 3 9 - 4 6 3 . - U ö : A XVI-XVII. századi katonaság
szervezetének kérdései (Különös tekintettel a főúri
parancsnokság alatt álló dunántúli katonaságra). In:
Magyarországi végvárak a XVI-XVII. században (Ta
nulmányok). Szerk.: BODÓ Sándor -SZABÓ Jolán.
Studia Agriensis 3. Eger 1983. 1 1 9 - 1 3 3 .
TAKÁTS Sándor: A magyar múlt tarlójáról. Genius
kiadás, Bp. é. n. 148.
BONTZ József: i. m. 1896. 97. - SÁGI-IVÁNYIPÉCZELY: i. m. é. n. 4 5 - 4 6 .
THALY Kálmán, ö t magyar községi pecsét a XVI. és
XVII. századból. Sz 1869. 66.
TAKÁTS Sándor: i. m. 1908. 4 8 - 5 0 .
Uo.
OL BCsL 1646. csütörtök. Kiskomár. A kiskomári
sereg levele. - IVÁNYI Béla: i. m. 1958. 40. - 1648ban a zalavári ,,kitsin sereg" panaszkodott Batthyány
I. Ádámnak, hogy „vagyon oly köztük, két garas ára
kölest nem köthetnének a ruhájába", továbbá: „talál
kozik oly közülünk, aki azt mondja, vagyon ötöd
niipja miuta kenyeret nem evett, hanem vad körtvèllyel, eggyel-mással tölti az üdőt". Lásd OL BCsL
1648. január 17. Zalavár. A zalavári kicsiny sereg leve
le. -IVÁNYI Béla: 1958. 36.
PACH Zsigmond Pál: Nyugat-európai és magyaror
szági agrárfejlődés a XV-XVII. században. Bp. 1963.
261-262.
NAGY László: i. m. 1985. 100.
OL BCsL 1641. aug. 2. Kiskomár. A kiskomári sereg
Batthyány I. Ádámhoz. - IVÁNYI Béla: i. m. 1958.
42.
OL BCsL 1644. júl. 21. Kiskomár. A kiskomáromi
sereg levele. - Uo. 1644. aug. 16. Kiskomár. Ugyan
azok levele.
OL BCsL 1650. jún. 23. Kiskomár. Túrós Miklós le
vele. - IVÁNYI Béla: i. m. 1958. 43.
ZIMÂNYI Vera: Adalékok a Batthyányak XVII. szá
zadi marhakereskedésének történetéhez. AtSz 1961.
62. - R. VÂRKONYI Ágnes: Magyarország kereszt
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395.
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397.

398.
399.
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útjain. Tanulmányok a XVII. századról. Bp. 1978. 44.,
23. sz. jegyzet.
OL BCsL P - 1315. Batthyány I. Ádám ír. Ra. 4. Má
solati kv. b. pag. 365-372. - Uo. Missil. Ákosházi
Sárkány János Batthyány I. Ádámhoz. 1658. aug. 4.
OL BCsL P. 1315. Batth. kv. b. pag. 365-372. IVÁNYI Béla: i. m. 1958. 5 1 - 5 2 .
MGtSz 1895. 6 3 - 6 4 . Keszthelyi rendtartás 1661-ből.
- PACH Zsigmond Pál: i. m. 1963. 209.
SZÁNTÓ Imre: i. m. HK 1984. 12. - R. VÂRKONYI
Ágnes: i. m. 1978. 44., 23. sz. jegyzet.
VÂRKONYI Ágnes: i. m. 1978. 9 1 . Vö. Vitnyédi
István levelei. TT 1871. 63. - VERESS D. Csaba:
i.m. 1983. 192.
KOVACSICS József: Keszthely város statisztikai
monográfiája. Statisztikai Szemle, XXXIII. évf. 11.
sz. 1955. november, 1033. - Vö. JUHÁSZ Lajos:
A porta története 1526-1648. Bp. 1936.
OL FCsL K. i. 1 3 5 4 - b . 36.253/842. sz. Id. SÁNDOR
Pál: A jobbágybirtok történeti statisztikai vizsgálatá
hoz 1786-1853. Történeti Statisztikai kötetek.
Szerk.: EMBER Győző. Bp. 1961. 7.
OL BCsL Missil. 11161. Egerszegi sereg levele. 1645.
okt. 29.
VAJ KAI Aurél: i. m. 1958. 16., 93., 103. - PÁKAY
Zsolt-SÁGI Károly: A szőlőművelés hatása a Bala
tonkörnyék népének életére és településére. 98., 105.
- FEYÉR Piroska: A szőlő- és bortermelés Magyar
országon (1848-ig). Bp. 1981. 102.
MGtSz 1894. 31. Diás és Vonyarc Zala megyei hegy
község 1653-i törvénye. Id. PACH Zsigmond Pál:
i.m. 1963. 209.
BONTZ József: i. m. 1896. 382. - VAJKAI Aurél:
i.m. 1 9 3 9 . 4 - 5 .
BONTZ József: i.m. 1896. 382.
Uo.
Vö. ZIMÁNYI Vera: i. m. 1976. 124.
BONTZ József: i. m. 1896. 157. - BELÉNYESSY
Márta: Adatok a régi hegyközségek történetéhez.
Néprajzi Közlemények 3 (1958) 2 8 0 - 2 8 1 .
GtSz 1894. 30. - Diás XVII. századi hegy törvényei.
Keszthely és vidéke 1942. márc. 14. sz. - DORNYAY
Béla: A keszthely-vidéki szőlőhegyek múltjából. Vasi
Szemle 6 (1939) 2 1 0 - 2 2 1 . , 301-312.
OL Dicalis conscriptio Comitatus Zaladiensis. Liber
XLV. Tom. LIV. (1696) p. 675., 689., 690. 704.,
749.
U o . p . 764., 765., 766.
U o . p . 680.
Vö. TAKÁCS Árpád: A szőlőtermelés történeti föld
rajza. Bp. 1942. - HOLUB József: A bortermelés Zala
megyében 1526 előtt. Különlenyomat a Göcseji Mú
zeum jubileumi emlékkönyvéből. Zalaegerszeg 1960.
131-182. - FEYER Piroska: i. m. 1981. 84.
SZAKÁLY Ferenc: Parasztvármegyék a XVII. és
XVIII. században. Bp. 1969. 37.
IVÁNYI Béla:i.m. 1958. 50.
R. KISS István: A magyar helytartótanács I. Ferdinánd
korában és 1 5 4 9 - 1 5 5 1 . évi leveles könyve. Bp. 1908.
198-199. - TAKÁTS Sándor: i. m. 1922. 213.
OL BCsL 1685. nov. 21. Keszthely. Igali Szűcs István
vajda levele. - IVÁNYI Béla: i. m. 1958.50.
TAKÁTS Sándor: A török és magyar rabkereskedés.
In: Rajzok I. 1915. 1 6 0 - 3 0 3 . - DOBOS Gábor:
Török-magyar rabok a nyugatdunántúli végeken.
Studium. Acta iuvenum universitatis Debreceniensis
de Ludovico Kossuth nominatae. II. Debrecen 1971.
63-73.
SZAKÁLY Ferenc: i.m. 1981. 187., 470.
MERÉNYI Lajos: A kanizsai végek történetéhez. HK
1897. 2 5 8 - 2 6 5 . - SZAKÁLY Ferenc: i. m. 1969.
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65. - NAGY László: „Nem jöttünk égi hadak út
ján . . . " B p . 1982.93.
KOPPÁNY-ÉÉCZELY-SÁGI: i. m. 1962. 33.
OL BCsL 1654. nov. 25. Keszthely. Sárkány János
levele. - IVÂNYI Béla: i. m. 1958. 50.
CJH 1608-1657. évi törvénycikkek. Bp. 1900. 259.
- BONTZ József: i. m. 1896. 92.
CJH 1630: 44. cikkely. - BONTZ József: i. m. 1896.
9 2 . - P E R J É S Géza: i.m. 1 9 6 5 . 1 7 5 - 1 7 6 .
ZIMÁNYI Vera: i. m. 1976. 111. - THURY Etele
(közi): Veszprém városának történetei (Veszprémi
krónika). TT 1905. 26.
PERJÉS Géza: i. m. 1955. 63. - SZAKÁLY Ferenc:
Parasztság és honvédelem. Valóság, 1974. 7. sz. ZIMÁNYI Vera: Magyarország az európai gazdaság
ban. ÉrtTTK 80. sz. Bp. 1976. 111.-NAGY László:
A végvári dicsőség nyomában. Bp. 1978. 5 1 - 5 2 .
TAKÁTS Sándor: i. m. 1908. 2 5 - 2 6 . - UÖ: Rajzok
II. 1915. 127. - PERJÉS Géza:i. m. 1965. 63.
OL BCsL 1621. aug. 1. Keszthely. Kovács Péter leve
le. - IVÁNYI Béla: i. m. 1958. 44.
VARGA János: i . m . 1969.220.
TAKÂTS Sándor: Az igazi szegénylegények. Bp. 1961.
40. - SZAKÁLY Ferenc: i. m. 1969. 37.
ZmL Jegyzőkönyvi másolat, p. 171. (1593). - PÉTER
Katalin: Esterházy Miklós. Magyar História. Bp. 1985.
78.
VARGA János: i . m . 1969. 220.
OL BCsL 1653. jún. 26. Sümeg. Széchenyi György
levelei. - Uo. 1653. júl. 7., 1653. dec. 26., 1654.
ápr. 29. - IVÁNYI Béla: i. m. 1958. 52.
OL BCsL 1654. ápr. 29. Sümeg. Széchenyi György
veszprémi püspök levele. - IVÁNYI Béla: i. m. 1958.
52.
OL BCsL Missil. Széchenyi György veszprémi püspök
levele. 1654. júl. 2. - 1648-ban Kenyeres Gergely és
társai bicskei jobbágyok tettek panaszt a keszthelyiek
ellen, hogy ökreiket a Somogyságban tőlük „elvon
ták". Lásd IVÁNYI Béla: i. m. 1958. 52.
OL BCsL Missil. Széchenyi György veszprémi püspök
levelében. 1653. dec. 15.
ACSÄDY Ignác: Magyarország Budavár visszafoglalá
sának korában. Bp. 1886. 1 1 9 - 1 2 2 . - ZIMÁNYI
Vera: Gazdasági és társadalmi fejlődés Mohácstól a
16. század végéig. Sz 114. évf. (1980) 4. sz. 5 6 5 567.
TAKÁTS Sándor: Kísérletek a magyar haderő felosz
latására 1671-1702. Sz 1904. 4. s köv. - SZAKÁLY
Ferenc:i.m. 1969. 37.
VKOML Epp. Miscellanea. Kihallgatási jegyzőkönyv
Széchenyi György veszprémi püspök kérésére. Bada
csonytomaj, 1656. nov.
ZIMÁNYI Vera: i. m. 1976. 1 5 1 - 1 5 2 .
LENDVAI Anna: A XVII. századi zalai céhek. Külön
lenyomat Zala megye Közgyűjteményeinek kutatásai
ból. ZGy 12. sz.-ból. Zalaegerszeg 1979. 103., 106.
BONTZ József: i. m. 1896. 3 5 4 - 3 5 5 . - LENDVAI
Anna: Zalai mezővárosok XVII-XIX. századi
kézműiparának összehasonlító vizsgálata. Bölcsész
doktori értekezés. Szeged 1979. 11.
Uo. 12.
Uo. 15.
BONTZ József: i. m. 1896. 355. - Vö. EPERJESSY
Kálmán: Városaink múltja és jelene. Bp. 1971. 49.
LENDVAI Anna: i. m. 1979. 16.
ERDÉLYI László: i. m. I. 1908. 236.
MAKKAI László:i. m. 1961. 60.
GYIMESI Sándor: Magyar gazdaságtörténet. í/1. rész
(1848-ig) Kézirat gyanánt. Bp. 1972. 105-106.
RUZSÁS Lajos: Városi fejlődés a Dunántúlon a XVIXVII. században. In: Szigetvári Emlékkönyv. Bp.
1966. 199-237.
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PACH Zsigmond Pál: i. m. 1963. 55., 73., továbbá a
IL, I V - V . fejezetekben passim.
Ezért mondhatta később Kenyeres László egerszegi
lakos 1758-ban - amiért le is csukták - , hogy „az
elejék ezen jószágokért a törökön sok véreket ontot
ták", s hogy „most is jobb volna, ha a török bír
na . . ." LásdZmLProcessusSediumDominalium.Fasc.
3.Nr. 15.
Evlia CSELEBI török világutazó magyarországi
utazásai 1664-1666. Bp. 1908. 21. - SEBESTYÉN
József: Adatok az 1664. évi Mura- és rábamelléki had
járat és a vasvári béke történetéhez. HK XVII. évf.
(1916)56.
OL BCsL Missil. 36792. Gersei Pethő László kapitány
Batthyány I. Ádámhoz. Komár, 1651. ápr. 16. - Uo.
Missil. 36791. Pethő László Karpacsics Istvánhoz.
Kiskomár, 1651. ápr. 15.
BIRKÁS Géza: Francia utazók Magyarországon. Sze
ged 1948.51.
Evlia CSELEBI török világutazó magyarországi
utazásai 1664-1666. Bp. 1908. 5 1 .
HL Törökkori iratok, 1664. Nr. 812. Kovács István
sümegi kapitány Esterházy János vicegenerálishoz.
Sümeg, 1664. aug. 14.
HL Törökkori iratok, 1664. Nr. 816. Babocsay Ferenc
Esterházy János vicegenerálishoz. Keszthely, 1664.
aug. 15. - Uo. 1664. Nr. 821. Jagathyth (?) Péter
Esterházy János vicegenerálishoz. Veszprém, 1664.
aug. 18. - SEBESTYÉN János: i. m. HK XVII. évf.
(1916) 101.
IVÁNYI Emma: Nagy Ferenc vicegenerális. ZGy 18.
sz. Zalaegerszeg 1983. 119.
ACSÁDY Ignác: i. m. 1886. 2 8 - 2 9 . - BIRKÁS Géza:
i.m. 1948.51.
BENCZÉDI László: Rendiség, abszolutizmus és cent
ralizáció a XVII. század végi Magyarországon ( 1 6 6 4 1685). ÉrtTTK Új sorozat 9 1 . sz. Bp. 1980. 4 1 - 8 4 .
KOPPÁNY-PÉCZELY-SÁGI: i. m. 1962. 33. - A
keszthelyi várba 1651-ben német katonákat is telepí
tettek. Török István zalavári kapitány ekkor
Batthyány I. Ádámnak jelenti, hogy a török készü
lődik ugyan, de „magokat is őrzik, nem tudván mire
vélni, hogy Keszthelyre egy néhány németet hoztak".
Lásd IVÁNYI Béla: i . m . 1958. 28. - A keszthelyi
várban helyeztek el 1662-ben Bádeni Lajos őrgróf
ezredéből egy századot.
A Kanizsával szemben levő végházak hadi népe 1652ben 2733 volt. Lásd TAKÁTS Sándor: Kísérletek a
magyar haderő feloszlatására 1671-1702. In: Rajzok
II. 1915. 126.
BENCZÉDI László: i. m. 1980. 58.
TAKÁTS Sándor: Magyar küzdelmek. I. Bp. 1934.
2 1 8 - 2 1 9 . - V E R E S S D.Csaba: i.m. 1983. 191.
TAKÁTS Sándor: i. m. Sz 1904. 115-116., 118. R.VÁRKONYI Ágnes:i. m. 1978. 9 1 .
TAKÁTS Sándor: i m . S z 1904.223.
TAKÁTS Sándor: i. m. I. 1934. 262. - VERESS
D.Csaba: i.m. 1 9 8 3 . 2 0 1 .
OL BCsL Missil. 33.089. Nagy Ferenc egerszegi
kapitány Batthyány II. Ádámhoz. 1686. júl. 4. Egy 1703-ból származó, aláírás nélküli kimutatás
szerint a komáromi, győri és kanizsai kapitánysághoz
tartozó várakban (Kanizsa kivételével) összesen 4782
katonáskodó volt. Lásd BÁNKUTI Imre: A kurucok
első dunántúli hadjárata (1704. január-április). Bp.
1975. 87., 16. sz. jegyzet. - TAKÁTS Sándor: i. ni.
Sz1904.223.
TAKÁTS Sándor: i. m. Sz 1904. 227., 324. - TÓTH
Gyula: Balogh Ádám kuruc brigadéros. Bp. 1958.
244., 26. sz. jegyzet.
MAKKAI László: A magyar puritánusok harca a feuda
lizmus ellen. Bp. 1952.47.
VERESS D.Csaba: i.m. 1983. 184., 193.
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VKOML Dec. Ер. et Cap. 25. 1667. Epp.
NÉMETH Gábor: i. m. 1901. 131-132. - CJH 1 6 5 7 1740. évi törvénycikkek. Bp. 1900. 2 8 6 - 2 8 7 . - Az
1681. évi XXVI. te. a győri főkapitányság területén
Tihany véghely protestáns lakóinak is megengedte,
hogy saját költségükön templomot építhessenek a
biztos részéről kijelölendő helyen. Lásd ERDÉLYI
László: i. m. 1.1908. 2 3 4 - 2 3 5 .
VERESS D. Csaba: i.m. 1983.194.
OL BCsL 1681. jún. 25. Keszthely. Igali Szűcs István
levele. - IVÁNYI Béla:i. m. 1958. 65.
KARÁCSON Imre: A török sereg átvonulása Magyar
országon 1683-ban. HK 1896. 3 4 6 - 3 4 7 . - N É M E T H
Gábor: i. m. 1901. 7 1 . - VERESS D. Csaba: i. m.
1983. 1 9 6 - 1 9 8 . - SUGÁR István: Lehanyatlik a
török félhold. Bp. 1983. 14.
VERESS D. Csaba: i. m. 1 9 8 3 . 1 9 8 - 1 9 9 .
Gróf Batthyány Kristóf és Ádám
dunántúli
tábornokok levelezéséből. TT 1887. 124. - VERESS
D.Csaba:i.m. 1983. 1 9 5 - 1 9 6 .
IVÁNYI Béla: i.m. 1958.65.
KOPPÁNY-PÉCZELY-SÁGI: i.m. 1962. 33.
KÁROLYI Árpád: Buda és Pest visszavívása 1686-ban.
A kétszázötvenéves évfordulóra átdolgozta WELLMANN Imre. Bp. 1936. 110., 114. - VERESS D.
Csaba: i. m. 1983. 200. - Ifj. BARTA János: Budavár
visszavétele. Bp. 1985. 164.
IVÁNYI Béla:i.m. 1 9 5 8 . 6 5 - 6 6 .
Uo.
SZABÓ Dezső: A herceg Festetics család története.
Bp. 1928. 48. Festetics Pál írja 1683 októberében
Pápáról Batthyány Kristófhoz: „Értettem, hogy ide
feles németet hoznak; ez nem egyebet tesz, hanem a
munitiot viszi el . . . " - TT 1887. 313.
OL BCsL Missil. Kaűonay Mátyás Batthyány II. Ádám
hoz. 1685.aug. 31.
IVÁNYI Emma: i. m. ZGy 1983. 125-126. - Ifj.
BARTA János: A kétfejű sas árnyékában. Magyar
História. Bp. 1984. 12.
.OL BCsL Missil. Babocsy Ferenc keszthelyi kapitány
levele. 1686. szept. 22.
ZmL Investigationes Nobilium. Fasc. 3. Prot. 2.
ZmLKözgy.jkv. 1753/54. 412. s köv.
Uo. 4 1 0 - 4 5 8 .
JUHÁSZ Lajos: i. m. Sz 1936. 577. - IVÁNYI Emma:
i. m. ZGy 1983. 115-129. - KÁROLYI Árpád:
i.m. 1936. 108-110.
OL BCsL Missil. 33117.
K. J. : Kanizsa hadi fölszerelése a töröktől való vissza
vétele után. HK 1891. 422. - BARBARITS Lajos:
Nagykanizsa. Bp. 1929. 22. - SUGÁR István: i. m.
1983.238-239.
SZÁNTÓ Imre: A szélnek eresztett végvári katonaság
sorsa Zala megyében (1671-1767). In: Magyar és
török végvárak (1663-1684). Szerk.: Bodó SándorSzabó Jolán. Studia Agriensia 5. Eger 1985. 103 —
119.
SZABÓ István: Ellenreformáció a végvárakban 16701681. In: Károlyi Emlékkönyv. Bp. 1933. 4 5 7 - 4 7 0 .
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IMRE SZÁNTÓ

ZONE DER BURGEN AM BALATON IN DEM VERTEIDIGUNGSSYSTEM TRANSDANUBIENS
(1541-1690)
Über die Burgen der Balaton-Umgebung, über das Leben,
das zwischen den Mauern dieser Burgen einst herrschte, ist
bisher noch kein zusammenfassendes Werk erschienen. Der
Autor beschäftigt sich in seiner Studie - teils aufgrund seiner
eigenen Forschungen teils aufgrund der nur in Manuskript
vorhandenen wertvollen Arbeit von Béla Iványi - mit dem
Leben der Grenzburgen der Balaton-Umgebung im X V I XVII. Jahrhundert.
Nachdem sich die Türken 1541 in Budavár eingenistet
haben, wurde das Territorium Ungarns ein Schauplatz stän
diger Kriegshandlungen. Die skandaliöse gescheute Unter-,
nehmung des Deutschen Reiches im Jahre 1542 galt als
Mahnung für die Türken. Der Versuch der kaiserlichen
Streitkräfte, Buda rückzuerhoben, veranlasste Sulejman
anzugreifen. Das Ziel der neueren Kriegszüge des Sultans war
die Eroberung mehrerer Burgen und Städte am Ufer der Drau
und in Transdanubien, um das Territorium zwischen Buda
und dem Donau-Theiss-Zwischenland zu sichern.
Den Türken ist es im Jahre 1543 gelungen, mit relative
kleiner Kraftanwendung die im Jahre 1541 eroberten Gebiete
zu erweitern und zu ergänzen, so gerieten unter türkische
Herrschaft Valpó, Siklós, Pécs, Szekszárd, Székesfehérvár,
Tata und Esztergom. Um Budavár, nun schon auf dem rech
ten Ufer der Donau haben die Türken eine Verteidigungsli
nie in durchschnittlicher Breite vom hundert Kilometern
ausgebaut und mit den Burgen an der unteren Donau ver
bunden. Ein weiteres Vorhaben der Türken war, diese Zone
zu verbreiten.
Die Verbreitung dieser von den Türken okkupierten Zone,
die Budavár mit den Burgen an der unteren Donau verbunden
hat, haben im Jahre 1544 der Budaer Pascha und die ihm
unterordneten Sandschakbegs fortgesetzt. Das eroberte
Territorium wurde mit Visegrád, Nógrád und Hatvan und
Umgebung erweitert. Die Türken in Pécs und Fehérvár be
gonnen Kriegszüge, um Transdanubien, das unter dem Kom
mando des Oberkapitäns Tamás Nádasdy stand, zu erobern.
Die Hauptgefahr für des Balaton-Oberland und die
Grenzburgen in Zala kam damals von Veszprém und Nagy
vázsony her. Den Weg der vom Ufer der Drau her attakierenden Türken haben Szigetvár und die benachbarten Klei
neren Burgen im Komitat Somogy, die sich an der südlichen
Seite der Verteidigungslinie befanden, abgeschnitten. Das
Friedensabkommen im Jahre 1547 hat für eine Zeit die wei
teren Eroberungszüge unterbrochen, aber im Jahre 1551 hat
man neuere Versuche zur Erweiterung der türkischen Herr
schaft vorgenommen. Die Niederlage von Veszprém am 1.
Juni 1552 war für sich allein schon ein grosser Verlust, die
Grenzen des türkischen Herrschaftsgebietes haben sich auf
weitere Gebiete verschoben.
Die Grenzburgen in der Balaton-Umgebung konnten die
Besatzung der Bezirke von Tapolca und Szántó nicht ver
hindern. In dieser Gegend haben die Türken die Sümeg-er
und Csobánc-es Nahijes zustandegebracht. Die Ortschaften
die auch an die Türken Steuern zahlten, brauchten nur die
Hälfte der Königssteuern zu bezahlen.
Nach dem Fall von Veszprém wurde es auch im MittelTransdanubien zu einer dringenden Aufgabe durch Ausbau
und Verstärkung der Grenzburglinie das Vordrängen der
Türken zu verhindern. Die wichtigsten Stützpunkte wurden
am Anfang von den Privatgrundbesitzern errichtet, so z. B.
Tamás Nádasdy machte Kanizsa zu einem Stützpunkt, Bá
lint Török Szigetvár und Pápa, von den kleineren Burgen in
Transdanubien wurde Devecser von der Familie Choron,
Keszthely und Tátika von der Familie Pethó' Gersei, Csobánc
von den Gyulaffy's, Szentgrót von den Hagymássy's vertei
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digt. Die Heimatsverteidigung der Grossgrundbesitzer war
selbstwerständlich auch ihr eigenes Interesse, da sie durch
die Verteidigung je eines Linienabschnittes vor allem ihren
eigenen Besitz verteidigten
Wegen der ständigen Exkalation der türkischen Herr
schaft wurde das Anhalten des Feindes sowohl für den un
garischen Adel, als auch für die regierenden Habsburger zu
einer Existenzfrage. Nach der Eroberung von Buda begann
eine fieberhafte Burgbau- und Burgumbautätigkeit. Die
Befestigung je einer Burg wurde für die ganze Umgebung eine
Frage des Seins oder Nichtseins. Zum Bau der Burgen wurde
als Baumaterial das am billigsten zugängliche Material: Erde
und Holz verwendet. Die Bretterzaun-Befestigung konnte
schnell gemacht werden. Auch die aus festen Material gebau
ten Kloster, die mit Steinmauern umgezäunten Kirchen wur
den in das Verteidigungssystem eingeschlossen.
Das Grenzburgsystem in Transdanubien im XVI-ten Jahr
hundert wurde vor allem auf die Initative von Tamás Nádasdy
und unter seiner Leitung ausgebaut. Zuerst wurden die grös
seren Burgen befestigt, später jedoch kamen auch die klei
neren Burgen, Burschlösser, Höfe, Türme und Kirchenfes
tungen an die Reihe. Obwohl dabei die meisten dieser ade
ligen und kleinadeligen Familien egoistische Gesichtspunkte
bewogen, hatten auch die unter schweren Sorgen wegen der
Eroberungszüge der Türken zu leiden.
Da die Burgen in Privatbesitz blieben, mussten die Ein
kommensbeträge der Burg zu deren Verteidigung verwendet
werden. Das Privatmilitär des Grundherren war eine familiäre-servitor Institution. Solche „Privattruppen" hielten
Wache in den Burgen Sümeg, Tátika, Rezi, Csobánc, Tihany,
Keszthely und Zalavár. Als aber die Grundherren sahen, dass
sie aus eigener Kraft die Kosten der Aufrechterhaltung der
Burg und der Burgwache nicht mehr tragen können, haben sie
der Reihe nach ihre Burgen dem König überlassen.
Systematisch begann der Burgbau nach 1556, als König
Ferdinand I. damit den damals gegründeten Hofkriegsrat
beuftragt hat. Die Vermessung der vorhandenen Festungen
in Süd-Transdanubien hat der im Jahre 1569 hierher ge
sandte Giulio Turcho durchgeführt, aufgrund der von ihm
gezeichneten Grundrisse können wir die Zustände der Burgen
in Transdanubien im Jahre 1570 genau rekonstruieren.
Die ziemlich schwachen und veralteten Burgen der Ver
teidigungslinie entlang am Nordufer des Balatons - Keszt
hely, Sümeg, Szigliget, Csobánc, Tihany - haben eine wich
tige Rolle in der Vorverteidigung der hinter ihnen liegenden
grösseren und moderneren Burgen Pápa, Palota, Gyó'r — und
in der Aufklärungstätigkeit gespielt. Diese kleineren Burgen
haben den Türken die Räuberstreifzüge
erschwert. Die
grösseren Burgen und Festungen haben mit den zwischen
ihnen liegenden und vor ihnen Wache haltenden Burgen zu
sammen die Verteidigung des Landes gesichert.
Die Verteidigung erstreckte sich auch in die Tiefe, die
Burgen bildeten mehrere Verteidigungslinien hintereinander.
Wenn je eine Burg gefallen ist, trat eine andere in den Vorder
grund. Die erste Linie Des Burgsystems, die ein Abschnitt
der Verteidigungszone zwischen der Donau und des Balatons
war, bildeten die Burgen Tata, Csesznek, Palota und Tihany.
Die Mitglieder der zweiten Linie waren Komárom, Gyó'r,
Szent-Márton, Pápa, Devecser und Keszthely und die der
dritten Linie Mogyorókerék, Németújvár, Szalónak, Kőszeg
und Sárvár. Wenn der Feind eine der Burgen besetzt hat,
fand er vor sich die zweite Verteidigungslinie, ja sogar die
dritte.
Die Grenzburgen, die sich vom Adriatischen Meer bis
Siebenbürgen in einem Halbkreis erstreckten, gehörten zum

Hauptkapitänsorgan. In Transdanubien gab es anfangs nur
ein Hauptkapitänsorgan. Später jedoch im Jahre 1556 hat
man dieses in zwei geteilt: das Hauptkapitänsorgan zwi
schen der Donau und dem Balaton, dessen Hauptsitz in Győr
war, und das Hauptkapitänsorgan zwischen der Drau und
dem Balaton mit dem Hauptsitz Kanizsa. Die Burgen entlang
des Balatons gehörten alle zu dem Győr-er Organ, also zu
dem ,JJauptkapitän zwischen der Donau und des Bala
tons".
In der zweiten Hälfte des XVI-ten Jahrhunderts wurde die
Verteidigungslinie zwischen der Drau und des Balatons sogar
zweimal geändert und zwar nach 1566, als Szigetvár und die
kleineren Grenzwachhäuser gefallen sind, wurde sie weiter
nach Westen verschoben. Mit dem Jahre 1566 nahm eine
Zeitperiode in der Geschichte der Balaton-Umgebung ein
Ende, die voll Schrecken, Leiden und Zerstörung war. Das
Jahr 1566 wird nicht nur deshalb für einen Wendepunkt
zwischen 1541 und dem Fall von Szigetvár gehalten, weil
der letzte grosse Kriegszug des Sultans Sulejman die tür
kische Gefahr näher brachte, sondern auch deshalb, weil sich
nach der Rückeroberung von Veszprém (1566) die Richtung
der türkischen Angriffe, die bisher von Osten kamen, von
dem Balaton-Oberland nach Süden verschoben hat.
Die Türken haben sich im südlichen Teil des Komitats
Zala festgesetzt und damit den sehr wichtigen Weg zwischen
Devecser - Keszthely - Kanizsa abgeschnitten. Nachdem
der Feind die zur Burg Kanizsa gehörende Region verwüs
tete und auch die umgebenden Schlösser und Bretterzaumbefestigungen eingenommen haben, wurde im Jahre 1600 auch
die Hauptburg Kanizsa besetzt. Im Jahre 1601 ist es jedoch
gelungen, die Burg Kiskomárom zu befreien, die kann die
Rolle von Kanizsa übernahm.
Solang Kanizsa sich halten konnte, waren die Burgen in
Süd-Zala und Komitat Vas von nicht all zu grosser
Bedeutung. Aber am Anfang der 1600 Jahre wurde es drin
gend, auch die Gebiete unter der Raab zu befestigen. Im
Laufe einiger Jahrzehnten kam ein neues Grenzgebiet, die
neue, nun schon die dritte Verteidigungslinie zustande.
Jetzt fiel die Last der Verteidigung auf die sog. Grenzhäu
ser gegenüber Kanizsa mit dem Sitz Kiskomárom, dem
„sich auf der höchsten Spitze befindlichen Grenzplatz".
Die Grenze der eroberten Landesteile erstreckte sich süd
westlich von Veszprém am Nordufer des Balatons von Keszt
hely - über Zalavár - bis Kiskomárom, bald vom Einsprung
in Kiskomárom, ungefähr in der Mitte des Komitats Zala
südwestlich in Richtung Muraköz. Kanizsa ragte wie ein Keil
in die Zala-er Grenzplätze hinein, die einander so nahe waren,
dass - nach der Beschreibung von Evlia Tschelebi - sogar
das Hahnenkrähen hinter den feindlichen Linien zu hören
war.
Die Landstädte neben den Grenzburgen können rechtsmässig in zwei Gruppen geteilt werden. In die erste Gruppe
gehören die Landstädte, die neben den Grenzburgen lagen,
wo der König die Burg von dem Besitzer übernahm, und sie
der Verteidigungslinie angeschlossen hat. In diesen Landstäd
ten verminderte sich in grossem Masse die Macht der Grund
herren. Die Burgkapitäne haben sich allmählich all die Rechte,
die früher die Grundherren der Landstädte hatten, angemasst
und diese geübt: sie haben die Zollgebühre auf den Märk
ten der Landstädten eingenommen, übten in der Gegend das
Recht auf Jagd und Fischerei, und haben den Nutzen der
Gaststätten und Fleischereien an sich genommen. Mit einem
Wort, sie haben sich die kleineren königlichen Nutzmissungsrechte, die den Grundherren gebührten, und auch selbt die
Grundherrenrechte angeeignet. Das war der Fall auch im
Komitat Zala, in Egerszeg, Keszthely, Kiskomárom und
Tihany, wo die Burgkapitäne immer mehr die GrundherrenRechte ausübten.
Anders gestaltete sich das Schicksal der Landstädte dort,
wo die in der Nähe liegenden kleineren Burgen auch Glieder
der Verteidigungslinie waren, aber sie wurden nicht zu kö
niglichen Burgen sondern blieben im Eigentum des Grund

herren. Hierher gehörten im Komitat Zala Szentgrót, Sümeg,
Tapolca, Nagyvázsony, Alsólendva, Csáktornya, Kapornak,
Lenti, Lövő', Zalavár und Tűrje.
Diese Grenzorte des Komitats Zala waren im allgemeinen
schwach, deshalb hat man die Hostaten zu Festungen ausge
baut, um den Angriffen der Türken wiederstehen zu können.
Die türkischen Kriege haben den zweizeiligen Stadtbau kon
serviert, ausserhalb der inneren Burg befanden sich Sied
lungen mit viel primitiveren Umzäunungsformen (z. B. in
Lenti, Szentgrót, Egerszeg, Keszthely, Tűrje u. s. w.). Den
Wohnort der am Fuss der Burg hausenden und Militärdienst
leistenden „freien Burschen" (Hajdu's) nannte man nicht
„äussere Burg", sondern „innere Stadt" (suburbium). In die
sen Landstädten hat man die mit Gewehr dienenden „Hos
taten" von den Urbardienste leistenden Periferienbewohnern
unterschieden. Die Einwohner der ausser der Bretterzoumbefestigungen liegenden „Zivilstadt" haben im wahre Sin
ne des Wortes nur geschuftet, Steuer gezahlt, da sie keinen
Wehrdienst geleistet haben.
Nachdem Kanizsa in die Hand der Türken gefallen war,
haben die Zala-er Grenzburgen gemeinsam standhalten müs
sen, jetzt war die Aufgabe dieser Verteidigungslinie in Trans
danubien das Zala-Tal, d. h. die Wege nach Kärtnen, Steierland und Wien abzuschliessen. Je eine Burg mit ihren weni
gen Soldaten konnte keine selbstständige Aktion führen, aber
durch Zusammenarbeit, geschickte Aufklärungstätigkeit der
Bewohner mehrerer Burgen konnte es zu erfolgreichen Ak
tionen kommen.
Die Einwohnerschaft der präsidialen Landstädte be
standen in den türkischen Zeiten aus drei Elementen: aus
dem „kriegführenden Volk", dem Bürgertum und aus den
mit den Urbardienstlcistungen belasteten (bürgerstädtischen)
Hörigen. Die bezahlten („registrierten") Soldaten und die nur
zum Wehrdienst verpflichteten freien Burschen (Hajdu's)
haben die Streitkraft der Burg, die Bewohner der Burg samt dem Bürgertum der Landstadt - die Einwohner der
Hostat dargestellt.
Die Bauernsoldaten, die vorher Leibeigenen waren,
mussten für ihr Grundstück - wenn sie eben kein Wehr
dienst leisteten - nur einen geringen Teil ihrer früheren
Verpflichtigungen und Dienstleistungen dem Staat und dem
Grundherren gegenüber erfüllen. Ihr Platz in der Feudal
ordnung kann als „gegen Kriegsdienste erhaltener FreibauerZustand" betrachtet werden. Die Freiheiten, die das Volk
der präsidiaten Landstädte in Transdanubien gewonnen hat,
also freie Bodenbenutzung, Recht auf Verkauf von Wein,
Salz und Fleisch und vor allem die Freiheit von den Dienst
leistungen dem Grundherrn gegenüber, waren die sog. Hajdufreiheiten.
Das Praesidium bedeutete, dass an Stelle der bürgerlichen
Verwaltung und Gerichtsordnung eine rein militärische trat.
Die Gemeinschaft der Praesidiums nannte man offiziell
„das Heer", die Stellen des Stadtrichters und des Stadtnotärs hat der Heeresrichter und Heeresschreiber eingenommen.
Von dem Militärgericht konnte man beim Kapitän appelieren, von dort beim Grundherrn. Die Bewohner der Grenzbur
gen lebten in einer wahren Gemeinschaft. Das Kriegsvolk der
fünf kleinen Grenzhäuser am Balaton - Tihany, Szigliget,
Keszthely, Vázsony und Csobánc - haben zusammen eine
Gemeinschaft gebildet (communitas quinque Castellorum
Balatoniensium).
Die Grenzburgbewohner bekamen ihreh Lohn meist
verspätet, oft mit grossen Aussetzungen, es kam sogar vor,
dass sie Jahre hindurch ohne Sold dienten. In tausenden von
Briefen, Gesuchen und anderen Schriften klagte man über
diese Zustände, über das ewige Frieren und Hungern. Be
sonders im XVII ten Jahrhundert wurde dies zu Massener
scheinung, aber die ersten Zeichen dafür zeigten sich auch
schon in der zweiten Hälfte des XVI-ten Jahrhunderts, so
dass die Burgbewohner gezwungen waren die Felder zu be
bauen, sie haben sich vom Besitz des Burgherrengutes Felder,
Grundstücke ausgesondert und Weingärten enteignet. Im
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Komitat Zala kann man mehrere Ortschaften finden, wo es
zu dieser Zeit Viehzuchtwirschaften gab, die von Soldaten
bauern betrieben wurden um das Vieh auf dem Markt zu
verkaufen (Kiskomárom, Tihany, Veszprém, Vázsony, u.
w. w.).
Die portale Registrierung im Jahre 1696 zeugt darüber,
dass in Zala der wichtigste Wirtschaftszeig des „Kriegsvol
kes" der Weinbau war. Im allgemeinen hatten die Soldaten
(milites stipendiarii) ausser den Weingärten keinen anderen
Boden (fundus).
Da die Mitglieder der beruflichen und halbberuflichen
ungarischen Soldatenschichten - vor allem die in den Grenz
burgen und die freien Hajdú's - im XVII. Jahrhundert
meist unbezahlt blieben oder ihren Sold nur sehr unregel
mässig bekamen, sicherten sie ihren Lebenshalt - ausser der
landwirtschaftlichen und handwerklichen Tätigkeit - haupt
sächlich durch Erbeutung. Der grössten und ständige Teil
des Gewinns solcher Streifzüge war das Geld, das sie für die
Auslösung der Gefangenen bekommen haben. Der Handel
mit türkischen Gefangenen war im XV-XVII. Jahrhundert
die wichtigsten Einnahmequelle der Burgkapitäne und Sol
daten. Die Streifen der Grenzburgbewohner in die okkupier
ten Landesteile hatten jedoch auch das Vernichten der dort
lebenden ungarischen Gehörigen und ihrer Produktionskräf
te zu Folge.
Es kam vor, dass die Soldaten - da sie ihren Sold nicht
bekamen, im Sommer in den Schnitt gingen, denn, wenn sie
zur Zeit der Ernte, bzw. Einbringung kein Lebensmittel
verschaffen konnten, mussten sie fast verhungern. Wenn sie
aber keine Arbeit bekamen, waren sie vom Hunger getrieben
gezwungen, zu stehlen und zuräuben. Die Dorfsleute haben
sowohl von den unbezahlten Soldaten der Grenzburgen als
auch von den Streifen der Türken leiden müssen.
Auch in den präsidialen Landstädten hat sich das Wirt
schaftsleben den Verteidigungszwecken unterordnet gestal
ten. Die industrielle Produktion hat sich nach den Ansprü
chen der Grenzburgen und deren Soldaten gerichtet. Die
Grenzburgen haben die Einheit der Stadtwirtschaft gebro
chen, die Stadteinwohner mussten das Recht auf Weinhan
del, Bierbrauerei, Fleischverkauf mit der Burg teilen. Die
Zusammenstösse zwischen den Bürgerlichen und Soldaten
waren stets auf Tagesordnung. Dabei erlitt auch die Selbst
verwaltung der Landstadt grossen Schaden. Die Burgka
pitäne haben oft sogar die Gerichtsmacht über Bürger ausge
übt. Durch diese Zustände waren dann die Städte und Land
städte, die den Grenzburgen wirtschaftlich und rechtlich un
terworfen waren, in ihrer Entwicklung stark gehemmt.
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Nachdem die von den Türken okkupierten Landstädte
entlang der Donau und in Transdanubien - vor allem infolge
des fünhfzehnjährigen Krieges - am anfang des XVII-ten
Jahrhunderts sehr stark zurückgefallen sind, oder ganz zug
rundegingen, haben deren Rolle die Landstädte übernommen,
die neben den königlichen Burgen des Grenzburgsystems la
gen, also Győr, Veszprém und im gewissen Masse Kiskomá
rom. Die Entwicklung und Handelsfunktion dieser Landstäd
te blieb vom Anfang bis zur zweiten Hälfte des XVII-ten
Jahrhundert aufrecht.
Die Verschwörung der Hochadeligen unter der Führung
von Wesselényi war für den Kaiser Leopold I. ein guter
Vorwand zu dem Versuch, einen offenen Absolutismus ein
zuführen. Die Regierung in Wien hat nach der Niederlage des
adeligen Aufstands beschlossen, dass sie die in ihren Augen
unzuverlässlichen heimischen Soldaten der Grenzburgen mit
ausländischen Truppen ersetzen und einen grossen Teil der
ungarischen Soldaten entlassen. Später jedoch, zur Zeit der
Befreiungkriege, um die Kurutzbewegung zu schwächern,
hat sich die kaiserliche Heerführung nicht abgehalten, unga
rische Soldaten aufzunehmen.
Am 13. April 1690 - nach 90-jähriger Besatzung - wur
de die Halbmondfahne von der Mauerzinne der Burg Kani
zsa, die vom Hauptkapitän von Transdanubien Ádám Batt
hyány II. und István Zichy umlagert war, abgerissen. Im Ko
mitat Zala, das nun befreit von der türkischen Gefahr war,
wurde auch der Grund, wofür die Soldatenbauern-Gemeinschaften zustandekamen, weggeschafft, da sie ihre Funktion,
Szalaság vor den Streifen der Türken zu verteidigen, verlo
ren haben, man brauchte also keine billige und grosse Mili
tärkräfte mehr.
Kaiser Leopold I. hat am 9. November 1701 die von den
ungarischen Soldaten bewachte Grenzhäuser aufgehoben.
So kam es im Frühjahr 1702 zum Absturz der meisten
Grenzhäuser im Komitat Zala, unter ihnen auch der fünf
kleineren Grenzhäuser am Balaton - Keszthely, Tihany,
Vázsony, Szigliget und Csobánc.
Der militärische Glorienschein der Burgen der Balaton
umgebung, - bevor er endgültig erlosch - leuchtete noch ein
mal in dem Rákóczi-Freiheitskamp auf. Nachdem die Zeit,
wo man in der ganzen Gegend sogar die Weingärten nur unter
„Schutz der Gewehre" bebauen konnte, vorbei war, haben
die ihren Besitz wieder einnehmenden weltlichen und Kirch
lichen Grundherren alles getan, um die schwer erkämpften
Errungenschaften des freien Soldatenbauernzustands ab
zuschaffen. Die meisten der in den Burgen gedienten Solda
ten begannen sich mit Land bau (Weinbau) und Handwerk
zu beschäftigen.

