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Bevezetés: az eddigi kutatásokról* 

A Bat thyány család a magyar és az osztrák történeti kuta tásoknak köszönhe tően a 
legalaposabban ismert és vizsgált magyar arisztokrata famíliák közé tartozik. Erről szé
pen tanúskodnak az elmúlt évt izedekben Magyarországon és Burgenlandban megjelent 
monográf iák és forráskiadványok, újabban pedig tanulmányköte tek és kiállítási kataló
gusok. Ezek a Bat thyányak X V I - X V I I . századi birtokviszonyaira és uradalmaira, udvar
tartására és magánhadseregére , építkezéseire és könyvgyüj tésére , valamint művészet i 
reprezentációjára, horvát telepítéseire és rabtartására, továbbá ál talában a család műve
lődéstörténetére rendkívül értékes eredményeket tártak fel . 1 S noha mindezen munkák
ban az egyes családtagok tevékenységére számos kiváló adatot találunk, a família kora 
újkori politikai-katonai szerepe még jelentős mér tékben alapos kutatásra vár. Ez alól 
csupán a t e rmésze t tudományok patrónusa, I I I . Boldizsár és az egyik legismertebb család
tag, I . Á d á m újabban beha tóbban vizsgált pályái jelentenek örömteli kivétel t . 2 

Az alábbi összegzés ezt a munká t szeretné segíteni a Bat thyányak X V I - X V I I . századi 
szerepének bemuta tásával az oszmánok elleni határvédelemben. Erre azért is nagy szük
ség mutatkozik, mert a tekintélyes szakirodalomban az egyes családtagok katonai tiszt
ségeire vonatkozóan rendkívül sokféle és egymásnak gyakran e l len tmondó adatok és el
nevezések jelennek meg. E vizsgálat ugyanakkor lehetőséget kínál arra, hogy a Magyar 
Királyság X V I - X V I I . századi katonai igazgatásában és törökel lenes ha tárvédelmében 
bekövetkező leglényegesebb változásokat a magyar politikai-katonai elit e meghatározó 
családjának példáján követhessük nyomon. 

* A téma hazai és külföldi levéltárakban végzett kutatását az OTKA К 060 618 sz. kutatási programjának 
támogatása tette lehetővé. 

1 Ehelyütt terjedelmi okokból csak a legfontosabb monográfiákat, átfogóbb jellegű tanulmányokat, forrás
kiadványokat, tanulmánygyűjteményeket és katalógusokat idézhetjük. A birtokviszonyokra: Zimányi 1962a.; 
Zimányi 1962b.; Zimányi 1968.; Tóth I . Gy. 1992.; az udvartartásra: Kincses 2000.; Koltai 2000a.; Koltai 2006. 
és újabban Nagy Z. 2006. (főként Benda Borbála, Király Péter és Koltai András közleményei); a magánhadse
regre: Varga J. J. 1981.; Zimányi 1984.; az építkezésekre, könyvgyűjteményekre és művészeti reprezentációra: 
Koppány 1984.; Koltai 2002b.; Monok - Ötvös - Zvara 2004.; Buzási 2007.; Koltai 2008b.; a horvát telepíté
sekre: Pálffy - Pandzic - Tobler 1999. és Horváth 2005.; a rabtartásra: Varga J. J. 1991.; Pálffy 1997b.; Tóth 
H, 2002.; Dóri 2006.; Ladányi-Benedikt 2008.; Tarkó 2008., i l l . a fontosabb forráskiadványok: hányi 1942.; 
hányi 1943.; Szelestei 1988.; Szilasi 1989.; Lauter 1989.; hányi 1990.; Hegedűs - Papp 1991.; Kincses 1993., 
Tóth - Újváry - Varga - Zimányi 1998.; Koltai 2001.; Nagy-Tóth 2007.; hányi - Fazekas - Koltai 2008.; va
lamint újabban meghatározó jelentőségű katalógusok és tanulmánykötetek: Zsámbéky 2005,, Nagy Z. 2006.; 
Újváry 2006.; Újváry 2008.; a további irodalomra lásd még Koltai 2000b. 

2 Boldizsár: Barlay 1986. 183-238. o.; Monok - Ötvös - Zvara 2004.; Bobory 2005.; Bobory 2007.; 
Bobory 2009.; Ádám: Fazekas 1996.; Szilasi 1989.; Koltai 2000a.; Koltai 2002a.; Koltai 2002b.; Koltai 2005.; 
Fazekas 2007.; Koltai 2008a.; Koltai 2008b. 



Szlavóniából Nyugat-Magyarországra: 
korszak- és ,,határváltás" egy magyar arisztokrata család életében 

Bár a késő középkorban a Bat thyányakat „ős i" birtokaik Zala (például Kővágóörs -
Felsőörs) , Somogy (Atád) és Fejér megyékhez (maga a névadó Bat tyán falu is) kötöt ték, 3 

a család a X V . század elejétől, majd még inkább közepétől fokozatosan szerzett egyre je 
lentősebb birtokokat Szlavóniában (Zágráb, Kőrös és Várasd megyékben) is. 4 A Dráva 
és a Száva között fekvő ta r tománynak a Magyar Királyságon belül ekkor külön-
kormányzata volt, azaz a horvát és az osztrák történetírás gyakori állításával el lentétben 
ez idő tájt még nem alkotott a Horvát Királysággal és Dalmáciával együtt úgynevezet t 
„háromegy kirá lyságot" (horvátul hrvatska trojednica, németül dreieiniges Königreich).5  

A Bat thyányak a X V . század utolsó harmadától e lsősorban Kőrös megyében - az I . Bo l 
dizsár (1452-1520) királyi apród, majd kamarás által szerzett Greben várának, valamint 
Garignica, Kristallóc, Szvibovc, Mogor, Újudvar kastélyainak és egyéb kisebb uradal
maknak köszönhetően - emelkedtek fokozatosan a tar tomány legmódosabb , vagyoni 
szempontból már a mágnások alsó rétegét megközel í tő birtokosainak sorába. 

Ez mindenekelőt t azzal volt magyarázható , hogy Szlavónia egyik jeles, az újabb kuta
tások révén már alaposan ismert, korabeli birtokszerzője és köznemességének irányítója, 
az 1491-ben elhunyt Grebeni Hermanfi László vicebán, majd alnádor - nem lévén fiú
gyermekei - vejét (Ilona leánya férjét), Batthyány Boldizsárt fiává fogadta. 6 így Bold i 
zsár apósa és fogadott apja halála után, akinek a budai királyi udvarban említett tisztsé
geiben hosszú ideig szinte állandó „képviselője" volt, megszerezte kiterjedt és nagyobb
részt egy tömbben fekvő szlavóniai birtokait. Mive l pedig Boldizsár fia, I . Ferenc (1479-
1566) a kihalt Újlaky család birtokát, a nyugat-magyarországi Németújvár t (Vas megyé
ben) csak 1524-ben kapta I I . Lajos királytól , 7 a család a mohács i csatáig valójában sok
kal inkább számított megha tá rozó szlavóniai, mint szük ér te lemben vett magyarországi 
birtokosnak. Az itteni alapozás azután a família egész története szempont jából döntő je
lentőségű volt, hiszen megteremtette, de persze nem garantálta a lehetőségét annak, hogy 
a család a Magyar Királyság arisztokratái közé emelkedhessen. 

A szlavóniai nagyon tudatos családi birtok- és házassági poli t ika - amit j ó l jeleznek 
Boldizsár rokonainak házasságai a helyi szlavóniai elit vezetői családjaiból (Alapy, 
Bocskay, Kasztellánfy stb.) 8 - megmutatkozott a família vezetői által betöltött különféle 
katonai t isztségekben is. A Hunyadi Mátyás uralkodása alatt e lsősorban udvari, majd 
szlavón tar tományi szolgálatának köszönhetően felemelkedő Boldizsár ugyanis előbb 
több ízben a Magyar és a Horvát Királyság ütközőál lama, Bosznia kulcsának, Jajca vá
rának bánja (banus Jajcensis, 1493-1495, 1501-1502) volt . 9 Élete delelőjén ugyanakkor 

Rácz 2005. és újabban igen széles forrásbázisra építve Rácz 2009. 313-336. o. 
4 Uo. 336-350. o. 
5 Pálffy 2Ш. 20., 59-61. o. és Varga Sz. 2008a. 1080-1104. o. 
6 Pálosfalvi 2007. különösen 843-847., 851-863., 871-877. o., i l l . „Meg kell állapítani, hogy azon 

birtokegyüttes legnagyobb részét, amelyen később a Batthyányak szlavóniai befolyása alapult, Hermanfi Lász
ló szedegette szívós munkával össze." (871. o.), valamint Pálosfalvi 2008. 303-304., 310-312. o. 

7 Zimányi 1962a. 17. o. és Zimányi 1968. 14. o. 
о 

Rácz 2009. 354-355. o. (A család eddigi legpontosabb középkori genealógiájával.) 
9 Thallóczy-Horváth 1915. 96-159. o. passim és HBL 1. 531. o. 



közel egy évtizedre (1509-1517) Szlavónia vicebánja (vicebanus Scíavoniaé) lett , 1 0 sőt 
pályafutását Új laky Lőrinc oldalán alországbíróként {viceiudex curiae regiae) fejezte 
be." M i v e l az oszmánok portyái ez idő tájt már rendszeresen behatoltak a D r á v a - S z á v a 
közére, sőt ezen keresztül krajnai és stájer területekre is , 1 2 mindezek véde lmében az 
egymást váltó és gyakran távol lévő bánok (Kanizsai György, Both András , Ernuszt Já
nos, majd Perényi Imre és Beriszló Pé te r ) 1 3 mellett Ba t thyánynak - megha tá rozó bírás
kodási és közigazgatási teendői mellett - a törökök elleni védekezésben is egyre fonto-
sabb szerep jutott. Tisztéből adódóan ő volt a szlavóniai hátország véde lmének egyik 
tényleges szervezője, pontosabban egyik mindennapos ügyintézője. Szerepe ugyanakkor 
még a magyar ál lam teljes határvédelme szempontjából sem volt lebecsülendő. A késő 
középkori Magyar Kirá lyság védelmi rendszere ugyanis Hunyadi Mátyás 1470-es évek
beli reformjainak köszönhe tően há rom határzónára tagolódott: az Adriai- tengertől kelet 
felé haladva egyrészt a horvá t - sz lavón bánságra, másrészt az úgynevezet t alsó részek 
főkapitányságára, harmadrészt az erdélyi vajdaságra . 1 4 Bat thyány vicebán így a királyság 
védelmi rendszerének egy kisebb, ám meghatározó övezetének, a szlavóniai határvéde
lemnek a működte tésében já tszot t fontos szerepet. 

A szlavóniai „a lapozás" döntő mértékben hozzájárult ahhoz, hogy Boldizsár tehetsé
ges fia, I . Ferenc képes volt apja udvari és katonai karrierjét kiteljesíteni, majd az orszá
got irányító nagyurak közé emelkedni. 1 5 A budai királyi udvarban a t rónörökössel , a ké
sőbbi I I . Lajos királlyal együtt nevekedett, ahol 1514-ben már kamarás {cubicularius) 
vol t . 1 6 Mindez több szempontból meghatározta saját maga és családja későbbi sorsát. 
Egyrészt a szlavóniai j ó m ó d ú köznemes karrierje a t rónörökös t rónra lépését (1516) kö
vetően az udvarban felgyorsult: 1519-től már királyi pohárnokmes te r (magister pincer-
narum regni Hungáriáé, 1522-ig), majd rövid ideig lovászmester {magister agazonum, 
1522) is vo l t . 1 7 Bat thyány Ferenc így az ország úgynevezet t „igazi bá ró i " {veri barones 
regni), azaz legfőbb poli t ikai irányítói és arisztokratái közé lépett. Másrészt 1524 január
j ában feleséget is az udvarból választott magának, Habsburg Már ia királyné német ud
varhölgye, Katharina Schwetkovitsch (magyarosan Svetkovics Katalin) s zemé lyében . 1 8 

Hamarosan, nevezetesen 1525. március közepétől pedig Bat thyány már az ország har
madik főméltósága, Horvátország és Szlavónia bánja {banus Croatiae et Sclavoniae) 
lett . 1 9 E tisztség elnyeréséhez az alapot ugyanakkor nem csekély mér tékben apja tekinté
lyes szlavóniai birtokai és politikai-katonai szolgálatai teremtették meg. így Ferenc apjá-

Varga Sz. 2008b. 325-326. o, (Köszönöm Varga Szabolcsnak, hogy kéziratos értekezését használhattam.) 

" Bónis 1971. 358. o. 
1 2 További irodalommal Simoniti 1991. 5-23. o. és Voje 1996. 17-54. o., i l l . Toifl - Leitgeb 1991. 6-11. és 

33-41. o. 
1 3 A Jagelló-kori horvát-szlavón bánok eddigi legpontosabb archontológiája: Varga Sz. 2008b. 312-315. o. 
1 4 Szakály 1986. 43-49. o. és Pálffy 1996. 169-171. o. 
1 5 Batthyány kismonografikus életrajzának elkészítését Fazekas István bécsi levéltári delegátus tervezi. 
1 6 Fógel 1913. 66. o. 
[ 1 Fóget 1917. 55., 135. o. 
18 

Az esküvőt Pozsonyban tartották január 20-án. hányi 1942. 52. o.: N°. 187. 
1 9 Kinevezés, 1525. március 12., Buda: Dongó Gyárfás 1899. 317-318. o.: № . I . és  OSzK Kt. Fol. Lat. 95. 

fol. 24 r-25 r , vö. még báni tevékenységére 1525-1526-ból: hányi 1942. 53-61. o. 



nál összességében nem csupán a társadalmi, hanem a politikai-katonai hierarchiában is egy 
nagy lépcsőfokkal feljebb lépett. A Magyar Királyság említett három határvédelmi öveze
tének egyike felett uralkodója nevében már teljes parancsnoki jogkörrel rendelkezett. 

Bat thyány Ferenc 1525-től ráadásul éppen azt a védelmi zónát irányította, amelyik 
Magyarország mellett a Ferdinánd osztrák főherceg kormányozta Krajna, Karintia és 
Stájerország véde lmében is egyre fontosabb szerepet játszott . A főherceg ezért sógora, 
I I . Lajos király kérésére 1521-től - s nem 1522-től, mint az osztrák történeti munkákban 
gyakran o lvasha tó 2 0 - már je lentősebb támogatást nyújtott a törökök elleni védekezés
hez. 2 1 A legveszélyeztetet tebb Krajna és Karintia rendjeinek zsoldján a köve tkező esz
tendőkben rendszeresen érkeztek osztrák csapatok a három osztrák ta r tomány védelme 
szempontjából leginkább veszélybe került Horvátország és Szlavónia megsegí tésére . Az 
osztrák, stájer, horvát és amerikai hadtörténetírás emiatt a horvá t - sz lavón bánságot a ké
sőbbi modern határőrvidékek szerves e lőzményének tekinti, sőt gyakran „osztrák" 
{österreichische Militär grenze, Austrian Military Border) vagy „horvát" {kroatische Mi
litärgrenze, vojna krajina и Hrvatskoj, hrvatska krajind) j e lzővel i l l e t i . 2 2 A Bat thyány 
Ferenc kormányozta , Mohács előtti horvá t -sz lavón bánságról а X I X . századi O s z t r á k -
Magyar Monarchia vagy а X X . századi osztrák és horvát nemze tá l l am sze l lemében k i 
dolgozott efféle terminológiák és koncepciók azonban meglehetősen távol ál lnak a való
ságtól. E védelmi övezet ugyanis 1526-ig egyér te lműen a Magyar Királyság, pontosab
ban Szent István birodalma, azaz a magyar -horvá t r eá lun ió 2 3 egyik fontos védőbástyája 
volt, még ha egyúttal az osztrák területeket is oltalmazta. 

Az újonnan feltárt adatok szerint Bat thyány Ferenc végül egészen 1533 nyaráig visel
te a báni t isztséget (1527-1528 fordulójától a horvát Ivan Karlovic-csal együ t t ) ; 2 4 kivéve 
azt közel fél esztendőt, amely 1527 júl iusi lemondása és 1528 január i újabb kinevezése 
között telt e l . 2 5 A mohács i ütközetet túlélt nagyúr ugyanis új uralkodója, I . Ferdinánd k i 
rály (1526-1564) pártján is betölthette a fontos katonai-politikai posztot. 2 6 Útja a fentiek 
ismeretében - rövid kivárás után, amit a két magyar király (Habsburg Ferdinánd és 
Szapolyai János) küzde lme közepet te említett lemondása is jelzett - ér thetően vezetett a 
Habsburg-dinasztiából származó, új magyar uralkodó és nem ellenfele, I . János király 
(1526-1540) táborába. Felesége és báni tiszte mellett Habsburg Ferdinánd támogatását erő
sítette a stájer határ szomszédságában fekvő új uradalma, Németújvár is. Ráadásul I . Ferdi
nánd nem maradt hűtlen befolyásos hívéhez. 1527-ben az alsó-ausztriai ha tárhoz közeli 
Rohonc és Szalónak (Vas vm.) várait és uradalmait adományozta Ba t thyánynak . 2 7 Ezzel 

Arnstadt 1969.; Rothenberg I960.; Rothenberg 1970. stb. 
2 1 Thallóczy-Hodinka 1903. 34-38. о.: № .  X X X V . és L X I I - L X X I I I . o.: № . 1-10. 
2 2 Arnstadt 1969.; Rothenberg I960.; Rothenberg 1970.; Militärgrenze 1973.; Militärgrenze 1982.; 

Pavlicevic 1984.; Käser 1997a.; Käser 1997b. 
2 3 A fogalomra: Engel 2001. és Pálffy 2008. 
24 

Az eddig ismert legkésőbbi adat 1533. június 27-röI: HDA Arhiv Draskovic, Kut. 90. Spisi drugih 
obitelji, Franjo Batthyány, 1533., vö. még 1532. április 25-ről: hányi 1942. 90. o,: № . 98. 

25 
1527. júliusi lemondására: Hegedűs - Papp 1991. 147-148. o.: № . 68.,  i l l . 1528. január 18-i újabb kine

vezésére (Karlovic-csal együtt): Sisic 1912. 146. o.: № . 94. és hányi 1942. 76. o.: № . 43. 
2 6 Ferdinánd király 1527. március 9-én erősítette meg tisztében: Dongó Gyárfás 1899. 319. o.: № .  I I I . 
27 

Zimányi 1968. 15. o. 



tetemesen erősítette, sőt valójában csaknem véglegesítette a Magyar Királyság harmadik 
mél tóságának Habsburg-pár t iságát . 

Mindezek következtében nemcsak a Magyar Királyság, hanem a Bat thyány család 
történetében is új korszak kezdődött . Sőt talán még helyesebb, ha egyszerre korszak- és 
„határvál tásról" is beszélünk. Korszakváltásról , hiszen ettől kezdve a Bat thyány família 
németújvári ága a Habsburg-dinasztia vezette magyar á l lamban a X X . századig az arisz
tokrácia első vonalának és a magyar országgyűlés felsőházának tagja maradt. De egyút
tal amiatt is, hogy a módos szlavóniai köznemesi családból meghatá rozó magyarországi 
mágnásfamíl ia lett. Ez viszont egy különleges, ugyancsak évszázadokra kiható „határ
váltással" is együtt járt . Mive l Jajca 1528. eleji eleste miatt az oszmánok az elkövetkező 
esztendőkben a szlavóniai váruradalmakat portyáikkal egyre súlyosabban veszélyeztet
ték, ezért a korábbi t ö rök -magya r határ közeli birtokait a Bat thyány család osz t r ák 
magyar határ menti uradalmakra cserélte fel. 

Németújvár , Rohonc és Szalónak ezt követően hosszú időre a család legfontosabb re
zidenciái lettek. S noha az 1540-es évek közepén bekövetkező török megszá l l á suk ig 2 8 a 
szlavóniai uradalmak még a Bat thyányak bir tokában maradtak - amelyeket Ferenc uno
kaöccse, I I . Kristóf ( f i 570) igazgatott - , ezekben már az 1530-as évek közepén is min
dennapos veszély fenyegetett. Joggal írta 1538 júl iusának elején Svetkovics Katalin a 
Greben várában lakó Bat thyány Kristófnak: „Én azt tanácsolom, hogy sehová semmi
képpen ne menj, mert uram örökké haragudni és neheztelni kezd rád. Én sem veszem jó 
néven tőled, mert érted te magad, hogy nem szükséges most tenéked ilyen időben oda 
[értsd: Kristal lócra] já rnod , ahol minden bokorban félsz az e l l enség tő l . " 2 9 Mindezek is
meretében érthető igazán, miért vállalta fel komoly anyagi áldozatok árán is a Bat thyány 
család itteni horvát alattvalói szervezett kitelepítését újonnan szerzett nyugat-magyar
országi uradalmaiba. 3 0 A Bat thyányak határváltásának köve tkezményei így mind a mai 
napig megmutatkoznak Nyuga t -Magyarország és a X X . század elején létrejött új osztrák 
tar tomány, Burgenland nemzet iségi összetételén. 

A védettebb hátországban: a Batthyányak és a törökellenes küzdelem 1541 után 

A nyugat -magyarországi uradalmak megszerzése azzal a megha tá rozó következ
ménnyel is együtt jár t , hogy a Bat thyány család birtokai még a magyar királyi főváros 
(Buda) 1541. évi elvesztését követő félévszázadban is - amikorra az oszmánok a késő 
középkori Magyar Kirá lyság területének már 40 százalékát meghódí to t ták - a viszonylag 
biz tonságosabb hátországban feküdtek. Ennek ismeretében nem csodálkozhatunk azon, 
hogy ezekben az évt izedekben a família egyetlen tagja sem töltött be hosszabb ideig 
meghatározó katonai t isztséget. A Szigetvár elestének esztendejében (1566) elhunyt Bat
thyány Ferenc például a báni posztról való távozása után már sohasem viselt katonai 
méltóságot . 

Mazuran 1958. főként 93-113. o. 

Hegedűs - Papp 1991. 376. o.: № . 162. és  Pálffy - Pandzic - Tobler 1999. 86-87.: № . 42. o. 

Uo. passim és Breu 1970. 



Ennek ellenére a Habsburg Monarch iához csatlakozott Magyar Királyság új védelmi 
rendszerének kialakí tásában Bat thyány közvetve mégis komoly szerepet vállalt. Elsősor
ban annak köszönhetően, hogy Habsburg-hűsége, k iemelkedő politikai-katonai tapaszta
latai és országos befolyása miatt az 1540-1560-as években Ferdinánd király egyetlen 
olyan bizalmas magyar tanácsadója volt, aki bécsi vagy grazi tanácsadó útjai idején az 
udvari fizetőmestertöl (Hofzahlmeister) rendes, mégpedig tekintélyes napidíjban 
(Liefergeld) (havi számításban előbb 125, 1556-tól pedig 200 rajnai forintban) része
sült . 3 1 1556 márciusában például így vett részt a magyarországi határvédelmi rendszer 
megszervezésére összehívott egyik legfontosabb hadikonferencián B é c s b e n , 3 2 1543 ele
jén pedig Székely Lukáccsal ö iktatta be Zr inyi Miklóst első je len tősebb országos tiszt
ségébe, a horvá t - sz lavón báni posztra. 3 3 De tekintélyéről tanúskodot t az is, hogy a Ma
gyar Tanácsban (Consilium Hungaricum) gyakran adtak szavára, Miksa főherceg 1563. 
szeptemberi koronázási szertartásán Pozsonyban pedig - nádor nem lévén - rangidős 
nagyúrként és tanácsosként , bár idős kora miatt hordszékben hordva, ő vihette a Szent 
Koroná t . 3 4 

Az 1570-1580-as években a család feje I I I . Boldizsár (1537-1590), az említett I I . Kris
tóf fia lett. Elődeivel el lentétben ő meghatározó katonai t isztséggel nem dicsekedhetett, 
noha 1568 márciusától 1590. február 1-jei haláláig magyar királyi é tekfogómester 
(dapiferorum regalium magister) vo l t . 3 5 Szerény kivételnek pusz tán 1568 tavasza-kora 
nyara számított , amikor néhány hónapon át ideiglenesen ellátta a Fe lső-Magyarországon 
tar tózkodó Török Ferenc dunántúli kerületi főkapitány (partium Transdanubianarum 
supremus capitaneus, Kreisoberst/Kreisgeneral in Transdanubieri) tisztét, aki maga 
ajánlotta helyet tes í tésére . 3 6 így ekkor ő e poszton elsősorban a dunántúli vá rmegyék ne
mesi felkelő csapatainak és Török kerületi főkapitányi hadainak irányításáért volt fele
lős . 3 7 Sőt, bár erről nem tud az eddigi szakirodalom, 1581 szep temberében - Nádasdy 
Ferenc és Zrínyi György mellett - felmerült neve az akkor már évek óta üresedésben lé
vő kerületi generálisi t i sz tségre . 3 8 1 5 8 3 elején, majd 1584 nyarán pedig - több magyar 

ÖStA HKA HZAB Bd. 8. fol. 134-136. (1552-1553), Bd. 9. fol. 149 r"v, Bd. 10. fol. 171™ (1554), Bd. 
12, fol. 270-271. (1556), Bd. 13. fol. 106 r, fol. 147v., fol. 149™ (1557), Bd. 14. fol. 68 r (1558), Bd. 20. fol. 
521-523. (1565), vö. még ÖStA HHStA Hungarica AA Fasc. 90. Konv. B. fol. 28-31. (6.5.1565). 

3 2 ÖStA HHStA Hungarica AA Fasc. 76. Konv. A. fol. 40-55. és StLA Laa. A. Antiquum XIV. 
Sonderreihe Sch. 936. [Militärrechnungen] 1556, (unfoliert). 

3 3 Barabás 1898. 39. o.: № . X X I . 
3 4 Lásd például: Kovachich 1790. 19. o. és Krizko 1877. 38. o. 
3 5 Kinevezés, 1568. március 3.: OSzK Kt. Fol. Lat. 95. fol. 39™ és Iványi 1942. 123. o.: № . 218.; március 

3-tól kapta fizetését is: ÖStA H K A Fam.-Akten B-P 66. fol. 3. és ÖStA HKA HFU rote Nr. 52. 1587. Dez. 
fol. 166. 

3 6 Miksa király megbízza Batthyányi a tisztség ellátásával, 1568. március 29., Bécs: „ne autem per suam 
absentiam provinciáé nostrae Cisdanubianae quid detrimenti accidat, ex ipsius commendatione te, qui vices 
interim suas agas, clementer substituimus, tibique benigne praecipimus, ut administrandi istius capitaneatus 
officium subeas..." OSzK Kt. Fol. Lat. 95. fol. 39 v -40\ i l l . 1568. április 24. előtt „Battianij uram az én tisztem 
[t i . a dunántúli főkapitányság] gondviselését fölvette". Török Ferenc értesülése Batthyány általi helyettesítésé
ről április 24-én: MOL P 1314, Batthyány es. lt., Missiles № .  49551. Június 7-én Török már ismét főkapitányi 
székhelyén, Pápán tartózkodott. Uo. №.  49553. 

3 7 Vö. például ÖStA KA HKR Prot. Exp. Bd. 147. fol. 109. (április 28-30.), fol. 115. (május 17.) és Reg. 
Bd. 148. fol. 136. (május 17.) 
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nagyúr (Forgách Simon és Pálffy Miklós) mellett - még udvari hadi tanácsosnak is szóba 
kerül t . 3 9 E posztra viszont ténylegesen nem volt alkalmas, hiszen ez állandó bécsi bürok
ratikus munkát igényelt, amire Bat thyány - számos magyar, osztrák és cseh föúrtársához 
hason lóan 4 0 - nem volt hajlandó. Egykori bécsi és párizsi udvari szolgála ta 4 1 dacára 
ugyanis Boldizsár sokkal inkább vonzódot t a te rmésze t tudományokhoz , az a lk ímiához és 
a könyvgyüjtéshez, mint a mindennapos hadviseléshez vagy katonai igazgatási felada
tokhoz. 

A németújvári nagyúr az 1560-as évektől - külföldre vagy távolabbi magyarországi 
utakra - nem szívesen mozdult k i nyugat-dunántúli váraiból . 1566-ban az augsburgi b i 
rodalmi gyűlésről esküvője miatt még „igazoltan" távol tudott maradni, 1577 tavaszán 
ugyanakkor - hosszas húzódozás után - lojalitásának veszélybe kerülése miatt, valamint 
preszt ízs-okokból végül ott kellett lennie Miksa császár és király prágai t emetésén . 4 2 

Visszahúzódó magatar tása a korban annyira ismertté vált, hogy m é g a X V I I . század má
sodik felében is a következő árulkodó anekdotát emleget ték róla: „úgy vagyon Kegyel
mednek dolga, mint Bot tyány Boldizsárnak Maximil ián császárral , k i t vadászni hívatott, 
azzal mentette magát , nincs lova, lovat ígértek neki, azt mondotta, nincs nyerge, azt is 
ígértek, azután meg azt mondotta, nincsen saruja, azt is hogy ígértek, s válaszul adta, 
csodálja, nem veszi a császár eszében, hogy nincs kedve az vadásza thoz . " 4 3 

Ennek ellenére hiba lenne azt hinni, hogy az 1560-1580-as években Boldizsár ne vál
lalt volna aktív szerepet az oszmánok elleni küzdelemben. 1566 késő nyarán 160 lovasá
val vonult I I . Miksa császár győri táborába , 4 4 majd a következő évt izedekben olykor 
személyesen maga is, olykor pedig tekintélyes magánföldesúri ka tonasága számos du
nántúli és szlavóniai akcióban vett részt a kor neves magya r -ho rvá t főtisztjei, e lsősorban 
Nádasdy Ferenc, valamint sógora, Zrínyi György dunántúl i kerületi főkapitány és Veit 
von Hallegg vend (szlavón) végvidéki generális o lda lán . 4 5 Sőt, birtokai véde lme érdeké
ben ez idő tájt már a stájer rendekkel is egyre akt ívabban együ t tműködöt t , 4 6 á m alattvalói 
segítségével részt vállalt Kanizsa és a stájer támogatással újonnan emelt Bajcsavár vég-

1583: StLA Laa. A. Antiquum XIV. Sonderreihe Sch. 928. [Bauten; Batthyány] 1583.01.31., Vienna és 
1583.02.14., Németújvár; 1584: ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 176. fol. 6. és. Exp. Bd. 175. fol. 4. 

4 0 Pálffy 200%. 142-143. o. 
4 1 Koltai 2002b. 3-4. o.; Bobory 2007. 47-61. o.; Bobory 2009. 
4 2 1566: Iványi 1942. 120-122. o.: Nr. 211-212. és Bobory 2007. 61-70. o.; 1577: Pálffy 2005. 267-270. 

o. és Pálffy 2007b. 279-281. o. 
4 3 Fabó 1871.1., 194. o.: Nr. 171. 
4 4 / j r v á n ^ l 6 2 2 . 477. о. 
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Néhány példa: 1577, Szigetvár vidéki portya (Nádasdy és Batthyány): Kárpáti-Kravjánszky 1933. 229-
230. o.: № . 27.; 1578:  újabb portyaterv Szigetvár környékére (Zrínyi, Nádasdy és Batthyány): uo. 235. o.: № . 
52.; 1580, Szkander pozsegai bég portyája elleni közös védekezés (ugyanők és Hallegg): Pethő 1753. 127. o.; 
Iványi 1942. 129. o. № . 254-255. és  Pálffy 2002a. 943-944. o.; 1582, töröktől szerzett préda: Iványi 1942. 130. 
o. № . 263.; 1583,  betörés a török területekre (Nádasdy és Batthyány): Kárpáti-Kravjánszky 1933. 252-253. o.: 
№. 155-156.; 1586, közös fellépés a Lentitől északra, Csesztreg táján portyázó és nagy zsákmányt szerző török 
portyával a szemben (Zrínyi, Nádasdy és Batthyány): Jedlicska 1897. 280. o.: № . 402. és  Pálffy 2002a. 946. o.; 
1587, a neves kacorlaki ütközet kapcsán újabban (ugyanők és Hallegg): Ekler 2008., valamint vö. még Nagy L . 
1987. 124-149. o. passim. 

46 
StLA Laa. A. Antiquum ХГУ. Sonderreihe Sch. 928. [Bauten; Batthyány] és többségében ezen iratok 

alapján Roth 1971.; vö. még ÖStA KA IHKR Akten Vindica 1583. März №. 1. és 1585. Mai № . 1. 



várának erődítési munkála ta iban és ellátásában is . 4 7 Mindezek viszont annak ismeretében 
teljesen érthető lépések voltak, hogy - miként maga számolt be erről 1579 nyarán Bécs
ben - a törökök egyre gyakrabban portyáztak nyugat-magyarországi uradalmaiban, sőt 
az 1580-as években már magá t Németújvár mezővárosát is kiadták a szpáhiknak adózta
tás cé l jából . 4 8 

A Habsburg-udvar és a magyar rendek szolgálatában: 
II. Ferenc és utódai a Nyugat-Dunántúl védelmében 

Batthyány Boldizsár utódai számára Kanizsa várának 1600. évi eleste teljesen új 
helyzetet teremtett. Ennek következtében ugyanis a X V I . században még viszonylag tá
volabb, e lőbb Szigetvártól, majd Kanizsától keletre húzódó t ö r ö k - m a g y a r határ a Bat-
thyány-uradalmak közeli szomszédságába került. így ezután mind a megmaradt dunántú
l i területek, mind saját uradalmaik védelme miatt egyetlen vezető Bat thyány-családtag 
sem tehette meg azt, amit I . Ferenc vagy I I I . Boldizsár a viszonylag védet tebb hátor
szágban m é g megengedhetett magának. A família ettől kezdve hasonlóan aktív szerep
vállalásra kényszerül t az oszmánok elleni dunántúli véde lemben, mint a Zrínyi vagy a 
Nádasdy család tagjai az 1550-1590-es években muraközi , kanizsai és sárvári uradalma
ik megol ta lmazása é rdekében . 4 9 

Ezt a markáns váltást kiválóan jelezte, hogy Boldizsár fia, I I . Ferenc (1573-1625) -
aki ifjú kora dacára 1593-től királyi kapitányként már a századvég hosszú török háború
jában , a t izenöt éves hadakozásban (1591-1606) is rendszeresen részt vett 5 0 - 1600-
1601-ben meghatározó szerepet játszott azokon a tárgyalásokon, amelyek a teljesen 
újonnan lé t rehozandó úgynevezet t Kanizsával szembeni végvidéki főkapitányság vagy 
mint egykoron emleget ték a Kanizsa ellen vetett végházak rendszerének kiépítését készí
tették elő Bécsben , Schottwienben és Grazban. 5 1 Sőt, az ifjú nagyúr 1601-1602-ben már 
nemcsak tervezetekkel és tanácsokkal , hanem körmendi főkapitányként {Oberhaupt
mann zu Kermend) személyesen is fontos szerepet vállalt a ha tá rvéde lemben . 5 2 E tiszté
ben a bécsi Udvari Hadi tanács {Wiener Hofkriegsrat) utasí tásának megfelelően ugyan
akkor már számos kisebb-nagyobb, Vas és Zala megyében Körmendtő l délre fekvő vár 
(Szécsisziget, Lenti, Alsólendva, Csesztreg, Lövő, Szecsöd, Hol lós , Hídvég, Csákány, 
Szentpéter, Csörötnek) őrségének is parancsolhatott. Mindeközben a Rába-part i Sárvár 
vidékén a dunántúl i kerületi főkapitány (1598-1604), Nádasdy Ferenc látott el hasonló 

Iványi 1942. 123-132. o. passim, i l l . Bajcsavárra lásd: Kovács 2002. 
4 8 ÖStA HHStA Turcica Karton 39. Konv. 3. 1579 Juli fol. 247-248.; Hegyi, 1993. 105-106. o. és vö. még 

újabban általánosságban: Simon 2007. 
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Nádasdy Tamásra: Oze 1996. passim és Pálffy 1999. 109-119. o.; Zrínyi Györgyre: Stefanec 2001. fő
ként 78-1 И . о . ; Nádasdy Ferencre: Nagy L . 1987. 204-234. o. és Pálffy 1999. 214-220. o. 

5 0 1593: Istvánffy 1622. 607. és 612. o.; 1595: MOL P 1313, Batthyány es. lt., Memor. № . 651., 1598: uo. 
№. 662. és 1599: uo. № .  666. 

5 1 Simon 1997.; Pálffy 2000. 56-60. o. és újabban összegző jelleggel: Kelenik 2005. 
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Utasítás Batthyány részére a tisztségről, 1601. február L, Bécs: OStA KA HKR KI A LX. c. 4., vö. május 
15-én már „capitaneus Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Körmend et partium ei subiectarum "-ként em
lítik. MOL P 1314, Batthyány es. lt., Missiles, № . 32002.; 1602:  MOL P 1313, Batthyány es. lt., Memor. № . 
683. 



feladatokat, mégpedig Sárvár és a hozzá tartozó várak főkapitánya (Oberst der Festung 
Scharwar und derselben zugetanen neuen Ortßecken) c ímmel . О az ezekben a véghá
zakban szolgáló magyar, német és vallon lovas és gyalogos katonaság felett rendelkezett 
parancsnoki jogkör re l . 5 3 A Körmenden szerzett tapasztalatoknak azután meghatározó 
szerepük lehetett abban, hogy Batthyány hamarosan mindent megtett az uradalom meg
szerzéséért. Ez éveken át tartó küzdelem után végül 1605-ben s ikerül t . 5 4 Körmend és 
környéke ezt követően a család három legfontosabb rezidenciájának (Németújvár , Ro-
honc és Szalónak) előretolt törökellenes védőövezetévé vá l t . 5 5 

Batthyány Ferenc a Rába-part i település megszerzésekor azonban már hónapok óta -
az 1604. j anuár 4-én elhunyt Nádasdy Ferencet követve - e lőbb ideiglenesen megbízot t , 
majd rendes dunántúli kerületi főkapitány vol t . 5 6 E tisztét - többszöri lemondási kísérle
tet (1607, 1609) követően - végül 1609 őszéig töltött be. 5 7 Családjából ő volt az első, aki 
e fontos posztot már nem csak alkalmilag látta el. Kerületi generál isként ugyanakkor a 
határvédelem csupán egyik, méghozzá je lentékte lenebb részét el lenőrizhette. Az 1526 
utáni fél évszázadban ugyanis a bécsi hadvezetés és a magyar rendek különleges komp
romisszumaként - a kormányzat i dualizmus rendszerének megfelelve - a Magyar K i 
rályság új ha tá rvédelmének szervezete kettős jelleget öltött. Másként fogalmazva kétfajta 
főkapitányi t isztség alakult k i : a végvidéki és a kerületi generál isok (Grenzoberst, i l l . 
Kreisoberst) posztja. 5 8 Míg az előbbiek egy-egy úgynevezet t fővárból (Károlyváros , 
Várasd, Kanizsa, Győr, Érsekújvár és Kassa) az egyes határövezetek végvárait , azaz az 
úgynevezet t végvidéki főkapitányságokat (Grenzoberhauptmannschaft/Grenzgeneralat) 
irányították, az utóbbiak azonos területen és egyidejűleg egy-egy országrész (azaz kerü
let, latinul districtus, németül Kreis) vármegyéinek hadügyeit , e lsősorban a nemesi fel
kelést (insurrectio) és a rendek által megszavazott hadiadóból (died) fizetett főkapitányi 
kontingenseiket vezették. 

Sematikusan összegezve: míg a végvidéki generál isok elsősorban a Habsburg
dinasztiából kikerülő magyar királyok és a nevükben eljáró központ i hadügyi kormány
szerv, az Udvari Hadi tanács , addig a kerületi főkapitányok a magyar rendek hadügyi 
jogkörének le téteményesei voltak. A Dunántúlon elsősorban Bécs , Alsó-Auszt r ia és Stá
jerország véde lme miatt végül két végvidéki (a győri és a kanizsai, majd 1600 után a 
Kanizsával szembeni), illetve egy kerületi főkapitányi t isztség alakult k i . Ezt - a közpon
t i táj szemlélet korabeli e lvének megfe le lően 5 9 - Pozsonyból szemlélve dunántúl i főkapi
tányságnak titulálták, Bécsből vagy éppen Németújvárról c ímezve az iratokat ez viszont 

Bestallung Nádasdy részére tisztéről, 1600. december 19.: ÖStA KA Best. № .  671., i l l . engedelmességre 
intő levelek a magyar, német, vallon katonasághoz, uo. 

5 4 Tóthi. Gy. 1992. 17-19. o. 
5 5 Vö.Kelenik 1992.55-67.0. 
5 6 1605 első hónapjaiban ideiglenes kinevezéssel látta el a tisztséget: MOL P 1313, Batthyány es. lt., 

Memor.  № . 709. és № . 711.  (január),  № . 712-713/1.  (február),  № . 716.  (március),  № . 721.  (április) Rudolf k i 
rály 1605. április 28-án rendelte el Prágából Mátyás főhercegnek Batthyány beiktatását. ÖStA KA HKR Akten 
Exp. 1605. Juni  № . 163. 

5 7 1 607. évi lemondásaira: ÖStA K A HKR Prot. Exp. Bd. 217. fol. 211. (március 29.) és fol. 335. (novem
ber 19.), i l l . 1609. évi lemondására: Tóth 1992. 90-91. o.: № . 1177. 

5 8 Pálffy 1996. 192-199. o. és Pálffy 1999. 134-141. o. 
5 9 Bak 1997. 33-34.0. 



éppen fordítva történt, azaz „dunáninneni" kerületről és főkapitányságról beszél tek. Ez
zel kapcsolatban fontos felhívni a figyelmet arra, hogy mindezek ismeretében a szakiro
dalom azon állításai természetesen tévesek, melyek szerint Bat thyány Ferenc vagy utó
dai a dunántúli mellett megszerez ték a dunáninneni (azaz Pozsony megyétő l Gömör ig) 
terjedő kerület főkapitányi tisztét is. 

A magyar rendek tekintélyes ereje és országos befolyása miatt a kerületi generálisi 
posztokat - így a dunántúl i t is - csakis magyar nemességgel rendelkező arisztokraták 
tölthették be. Ez így volt Bat thyány I I . Ferenc előtt a X V I . század végén Zrínyi György 
(1574-1575 és 1582-1598) és Nádasdy Ferenc (1598-1604), majd őt követve 1609-től 
1618-ig e lőbb Széchy Tamás , utána pedig 1622-től 1633. évi haláláig N á d a s d y Pál ese
tében is . 6 0 

A magyar rendek késő középkori hadügyi hatásköre az Udvari Hadi tanács és a végvi
déki generalá tusok megszervezésével tetemesen csökkent . Ahhoz képest viszont, hogy a 
rendi hadiadóból a védelmi rendszer költségeinek csak bő tíz százalékát fedezhet ték, 6 1 a 
határvédelem helyi i rányításában betöltött szerepük igen tekintélyesnek nevezhető . M é g 
inkább igaz mindez annak ismeretében, hogy a végvidéki és kerületi generál isok posztját 
- a horvá t - sz lavón területeket kivéve - gyakran töltötték be egyidejűleg magyar arisz
tokraták. Ez a Dunántú lon a X V I . században például több alkalommal sikerült Zrínyi 
Györgynek, aki 1574-1575-ben és 1582—1590-ben egyszerre volt a kanizsai végvidék és 
a dunántúli kerület generá l i sa , 6 2 azaz egyszerre állt az uralkodó és a rendek szolgálatá
ban. Jóllehet a magyar és az osztrák történetírás ez ideig tú lnyomórész t összeférhetetlen
nek vélte az erős központosí tást az erős rendiséggel, együttes kialakulásukat az tehette 
lehetővé, hogy mindket tőben ugyanazok a magyar arisztokraták vállal tak elévülhetet len 
szerepet.63 

Ez a Bat thyány családból hosszabb időre elsőként I . Á d á m n a k (1610-1659) sikerült, 
noha birtokai véde lme miatt erre már apja, Ferenc is vágyott ; miként jó l jelezte ezt fent 
említett, ám csupán rövid ideig viselt körmendi főkapitányi tiszte. Csakhogy a protestáns 
nagyúrnak a század elején komoly riválisai akadtak a régió véde lmének irányításában 
szintén érdekelt , említett Széchy Tamás és Nádasdy Pál személyében, miközben feltétlen 
uralkodóhüségét - val lása mellett - a bécsi hadvezetés számára Bethlen Gábor erdélyi 
fejedelemhez való csat lakozása és a pártján betöltött dunántúli kerületi főkapitányi poszt 
(1620-1621) is megkérdőjé lezhetővé tette. 6 4 1605-1606-ban, a Bocskai-felkelés idején 
viszont még tántorí thatatlanul kitartott katolikus uralkodója hűségén, amelyben akkor v i 
selt kerületi generális posztja is meghatározó szerepet já tszhatot t . 6 5 (Utóbbira neve Széchy 
Tamás kerületi generális 1618. február 9-ei halála után ismét felmerült , 6 6 ám végül azt csak 
Bethlen pártján nyerte el.) Á d á m fia esetében ugyanakkor egészen más volt a helyzet. 

Pálffy 1997a. 269. o. 
6 1 Kenyeres 2003. 69-70., 92-97. o. 
6 2 Pálffy 1997a. 269. és 279.0. 
6 3 Pálffy 2008. 2 7 1 , 279-282. és 360-364. o. 
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Koltai 2002b. 14-15. o.; Illik 2006.; vö. még például OStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 244. fol. 236. és 
MOL P 1322, Batthyány cs. l t . Föld. fam. № . 140-260. (46.  csomó) passim. 

6 5 Dominkovits 2006. 48-51. o. 
6 6 MOL P 1313, Batthyány es. lt., Memor. № . 914. (1618. december 20.) 



1633. november 15-én szinte kísértetiesen hasonló körü lmények között nyerte el mind a 
Kanizsával szembeni végvidéki , mind a dunántúli kerületi főkapitányi posztot, mint egy
koron felmenője, I . Ferenc 1525-ben a horvát -sz lavón bánságot . 

Egyrészt Á d á m 1630-tól ugyanúgy az uralkodói udvarban szolgált , mégped ig több 
esztendőn át valódi kamarásként (wirklicher Kämmerer),67 mint nagy elődje, csak persze 
már nem Budán a királyi, hanem a bécsi császári udvarban. Másrész t innen választott fe
leséget, ugyancsak egy udvarhölgy (Hofdame), Aurora Katherina Formentini személyé
ben, akivel esküvőjét 1632. február elején egyenesen a bécsi Hofkap el lében tartotta. 6 8 

Udvarhüségét 1629. évi katol izá lása , 6 9 majd 1630. augusztus 16-án szerzett magyar grófi 
címe szintén garantá l ta . 7 0 S persze többen támogat ták őt a t isztség e lnyerésében a ma
gyar poli t ikai elitből is, mint például a bányavidéki végvidéki és dunáninneni kerületi 
főkapitány (1626-1644), Pálffy Is tván. 7 1 

Batthyány Á d á m két főkapitányi t isztségére külön-külön utasítást kapott. Bár mind
kettőt az Udvari Hadi tanács kancelláriáján állították k i , a végvidéki generálisi német , a 
kerületi főkapitányi pedig a Magyar Királyság „hivatalos nyelvén" , latinul szó l t . 7 2 Sőt, a 
frissen kinevezett főtiszt két utasítására külön-külön tett esküt (iuramentum instructio-
nis),72 az előbbire német , az utóbbira latin nyelven (lásd a Függelék I—II . dokumentu
mát) . Külön érdekességként tarthatjuk számon, hogy Bat thyány mindkét utasításáról -
eddigi ismereteink szerint egyedülál ló módon főkapitánytársai közül - magyar nyelvű, 
bár nem szöveghű, hanem a kor szokásainak megfelelő, tartalmi fordítást készí t tetet t . 7 4 

Mindezek dacára 1633. novemberi kinevezése még nem végleges, csupán átmeneti jel le
gű volt, azaz beiktatására - feltételezhetően részben poli t ikai , részben anyagi okokból -
ekkor még nem került sor. 7 5 

A fiatal magyar arisztokrata ennek ellenére 1633 végén a Délnyugat -Dunántú l és 
egyúttal a Habsburg Monarchia központi területeinek véde lmében igen megha tá rozó sze
rephez jutott. Ezzel egyidejűleg 1633 novemberétől kinevezett magyar tanácsos , 1640 
elejétől pedig magyar királyi étekfogómester (dapiferorum regalium magister), azaz 

Konvenció Batthyányval tisztéről, 1630. június 20.: MOL P 1313, Batthyány es. lt., Memor. № . 1002/A. 
és ÖStA HHStA OKäA Reihe F. С 1. fol. 16.; i l l . újabban részletesen Koltai 2002a. 57-62. o. 

6 8 Uo. 82-66. o.; Koltai 2002b. 37-43. o. és Doerr 1901. 8. o.: №. 209. 
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Fazekas 2007. és Iványi - Fazekas - Koltai 2008. 100-110. o. 
7 0 MOL P 1313, Batthyány es. lt., Majorátus Lad. 27. № . 49.;  MOL A 57, Vol. 7. pp. 961-962. és OSzK 

Kt. Fol. Lat. 95. fol. 55 v-58 r , vö. még Iványi 1943. 17. o.: № . 4. 
7 1 MOL E 144, M K A Történelmi emlékek, Belügy, 1. doboz fol. 887-888. (1633. október 29., Érsekújvár) 
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„ Gräniczobrister gegen Canischa werts ", i l l . „partium regni Hungáriáé Cisdanubianarum supremus 
capitaneus" ÖStA KA HKR K1A IX. c. 9. és MOL P 1315, Batthyány es. lt., Batthyány I . Ádám, Másolati 
könyv b., pp. 58-63. és pp. 53-57., vö. még ÖStA KA Best. Prot. Bd. 1. 1633. fol. 9. Talán nem érdektelen 
megjegyezni, hogy a két utasítás megtalálása bő egy évtizeddel ezelőtt alapvető segítséget nyújtott számunkra 
ahhoz, hogy a törökellenes határvédelmi rendszer két főkapitányos struktúráját felfedezhessük. 

73 
A fogalomra újabban: Pálffy 2008. 173. o. 

74 
MOL P 1315, Batthyány es. lt., Batthyány I . Adám, Másolati könyv b., pp. 48-52. és pp. 64-68. Kiadása 

készülő végvári oklevéltárunkban fog szerepelni. Pálffy Géza: „Az jó hírért, névért s az szép tisztességért" Ok
levéltár a végvári katonaság történetéhez (16-17. század). Budapest, 2009. (Kézirat.) 
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1634-ben, majd 1636-ban ezért sürgette mielőbbi beiktatását a főkapitány. MOL P 1315, Batthyány cs. 
lt., Batthyány I . Ádám, 1634: № . 11.  (dátum nélkül, de 1634. március 14. előtt kelt fogalmazvány) és 1636: № . 
23. és № . 27.  (Dátum nélkül, fogalmazvány.) 



t isztségviselő báró és országos főméltóság is lett . 7 6 Az udvari és a magyarországi pol i t i 
kai-katonai karrier az egyik leggazdagabb magyar arisztokratánál így vált összeegyeztet-
hetővé. Számos X V I - X V I I . századi magyar -horvá t mágnás társához hasonlóan így ő is 
egyszerre lehetett a Habsburg Monarchia és a Magyar Királyság, illetve az idegen ural
kodó és a magyar rendek érdekeinek, másként fogalmazva a lojalitás és a hazafiság kö
zös képvise lő je . 7 7 

A Batthyányak évszázada: örökletes főkapitányi tisztségek a Dunántúlon 

Batthyány Á d á m végül közel negyedszázadon át többnyire eredményesen töltötte be 
mindkét főkapitányi posztját, és felmenőihez hasonlóan többször vett részt személyesen a 
török területekre vezetett portyákban vagy éppen az ellenük való védekezésben . 7 8 S noha 
az oszmánok mindennapos betöréseinek természetesen ő sem tudott gátat ve tn i , 7 9 az irá
nyítása alatt egyesült k i rá ly i - rendi és végvár i -vármegye i ha tá rvéde lem mégis valamivel 
ha tékonyabban működöt t , mint az öt megelőző évt izedekben, amikor részben külön 
nagyurak irányították azokat. 

Mindez a magyar arisztokratának is igen sokat hozott. 1637 késő nyarától ugyanis -
amikor újabb, immáron végleges kinevezésére (április 24.), majd Pálffy Pál kamarae lnök 
vezetésével beiktatására (augusztus 15 körül) sor kerü l t 8 0 - kerületi főkapitányi kontin
gense (150 lovas és 100 gyalogos) már nem Sárvárott, hanem K ö r m e n d e n á l lomáso
zott. 8 1 (Ekkor ismét kibocsátott utas í tásaira 8 2 újra - ezúttal azonban már csupán egy kö
zös, latin nyelvű - esküt kellett tennie Bécsben. Lásd a Függelék I I I . dokumentumát . ) Ez 
nem jelentett mást , minthogy a Bat thyány-uradalmak védelmére - saját tekintélyes ma
gánhadserege mel lé - a nagyúrnak rendi fizetésű katonaságot is sikerült biztosítania, 
amelyet az egykorú források az „ország lovasai"-ként és az „ország gyalogjai "-ként 

Kinevezés, 1633. nov. 12.: OSzK Kt. Fol. Lat. 95. fol. 58 v-59 r , i l l . szintén kinevezés, 1640. január 15.: 
MOL P 1313, Batthyány es. lt., Majorátus Lad. 27. № . 51. és  OSzK Kt. Fol. Lat. 95. fol. 59 r-60 r „Az 
baronatussághoz való collatió"-t azonban csak június 10-én küldte meg Lászlóffy Pál, a Magyar Udvari Kan
cellária regisztrátora Batthyánynak. Koltai 2008a. 98. o. 

77 
Számos példa: Pálffy 2008. passim, i l l . a Zrínyiek kapcsán újabban: Pálffy 2007a. 
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Tevékenységére - főként különféle esettanulmányok formájában - gazdag irodalom áll rendelkezésre. 

Az 1-2. jegyzetben idézett közlemények és Takáts Sándor számos munkája mellett a teljesség igénye nélkül 
kiemelendő: Iványi 1958.; Müller 1978.; Fenyvesi 1985.; Kelenik 1995. 

7 9 Vö. Illik 2008. 
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Az Udvari Haditanács utasítása Pálffy Pál és Georg Adolf Garnich fömustramester részére Batthyány 
beiktatására, 1637. augusztus 4.: ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 278. fol. 147.; a beiktatás augusztus 21. előtt 
megtörtént, hiszen Lippay György ekkor a következőt írta Batthyánynak: „Pálffi Pál uram levelét vévén értet
tem, hogy kegyelmedet az generálisságban szerencsésen installálta volna." Tusor 1994. I I . , 52. o.: № . 15. (Kö
szönöm Tusor Péternek, hogy kéziratos munkáját rendelkezésemre bocsátotta.), i l l . Pálffy jelentése a kanizsai 
főkapitányság katonaságának fizetéséről és Batthyány beiktatásáról az Udvari Kamarához: ÖStA HKA Prot, 
der Hofkammer Exp. Bd. 762. fol. 546., vö. még MOL P 1315, Batthyány es. lt., Batthyány I . Ádám, 1637: № . 
30-31. (1637. augusztus 29., Rohonc.) 

8 1 MOL P 1322, Batthyány es. lt.. Föld. fam. №. 327., № . 432., vö. még Kelenik 1995. 
1637. április 24., Bécs: ÓStA KA HKR K1A IX. c. 9. (fogalmazvány); M O L P 1313, Batthyány es. lt., 

Memor.  № .  1004/a-b. (eredeti) és MOL P 1315, Batthyány es. lt., Batthyány I . Ádám, Másolati könyv b., pp. 
43-47. és pp. 39^12. (másolat) 



emlegettek. 8 3 Ez persze nem volt másként elődei esetében sem. Zrínyi György a X V I . 
század végén a Muraköz véde lmében Kanizsán ál lomásoztat ta a főkapitányi kontingenst, 
az 1620-as években pedig Nádasdy Pál - Bat thyányhoz hasonlóan - már saját várában, 
az ugyancsak Rába-part i Sárvárot t . 8 4 

Az Udvari Hadi tanács és a Bat thyány család e különleges „egyezsége" Á d á m 1659. 
évi halálával nem ért véget. A magyar arisztokrata ugyanis 1655. március elején azt kér
te uralkodójától , hogy halála után Kristóf fia viselhesse főkapitányi t isz tségei t . 8 5 Törek
vését hamarosan siker koronázta. Március 18-án ugyanis I . Lipót - tekintettel Batthy
ánynak uralkodója és hazája iránti szolgálataira („servitia erga Suam Maiestatem et 
Pátriámpraestita") - a Hadi tanács kancelláriája által kibocsátott leiratában beleegyezé
sét adta abba, hogy halála után előbb elsőszülött fia, I I I . Kristóf (1637-1687), majd őt 
követve kisebb fia, I . Pál (1639-1674) örökölhesse mindkét főkapitányi posztját (lásd a 
Függelék I V . dokumentumát ) . Ezt a generális október 8-án Németújvárról kelt levelében 
köszönte meg uralkodójának, további hűséges szolgálatairól biztosítva mind őt, mind az 
Osztrák Házat (mint az irat fogalmazott: Augustissima domus Austriaca), mely alatt ez 
esetben természetesen az Európa-szerte Casa de Austriának nevezett Habsburg-dinasztia 
osztrák ága ér tendő (lásd a Függelék V . dokumentumát) . 

Bat thyány Á d á m 1659. március 15-i halálát követően az egyezség gyorsan valóra 
vált. Április 7-én Kris tóf már esküt tett főkapitányi utasításaira, és Bécsben kiállították 
végvidéki és kerületi generálisi katonasága számára a szokásos engede lmességre intő le
veleket (Gehorsambrief/litterae obedientionales) i s . 8 6 Sőt, 1663 őszén a nagy török há
borúban Kristófnak a nála mintegy másfél évtizeddel idősebb, igen ambic iózus Nádasdy 
Ferenc országbíróval (1655-1670) szemben is sikerült megőr iznie posztját és főkapitá
nyi ha tásköré t . 8 7 A magá t törökellenes védelem oszlopaként feltüntető N á d a s d y 8 8 csupán 
1664 legelején tudta elérni, hogy Wesselényi Ferenc nádorral különleges módon meg
egyezve a nádor országos főkapitányi (supremus capitaneus regni) hatáskörét megsze
rezze, és így néhány hónapra a kerületi generális Bat thyány felettese lehessen.8 9 

1683 nyarán viszont a Bécs elleni oszmán hadjárat idején beköve tkező végveszé lyben 
és az óriási el lenséges túlerő közepette Bat thyány Kristóf fiával, I I . Á d á m m a l (1662-
1703) együtt átállt a Thököly Imre kuruc hadai támogat ta törökök oldalára, majd katoná
ival némi rablást tett Kelet-Stájerországban. így szerencséje volt, hogy a császári-királyi 

Varga J. J. 1981. 24-25. o. és MOL P 1322, Batthyány es. lt., Föld. fam. № .  passim. 
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Lásd például Zrínyi, 1582: Pálffy 1995. 171. o. és 1588: Archiv GNM Nürnberg, WF Siebenbürgen ZR 
7657. fol. 75. és fol. 80.; Nádasdy, 1625-1627: ÖStA HKA HFU rote Nr. 130. 1626. Juli fol. 54-59., Sárvár és 
MOL E 211, M K A Lymbus, Series I I . Tétel 26. fol. 507-513. 
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„dignetur ex innata sua dementia officia generalatus et supremi capitaneatus mei (quibuis modo fungor) 
post obitum meum filio meo maioris natu, Christophoro de Batthyán benigne conferre..." MOL P 1315, Bat
thyány es. lt., Batthyány I . Ádám, 1655: № . 726.  (dátum nélkül, fogalmazvány), vö. ÖStA KA HKR Prot. Exp. 
Bd. 311. fol. 86. 

8 6 Utasítása, 1659. április 7.: MOL P 1313, Batthyány es. lt., Memor. № . 1067.;  esküje utasítására, április 
7.: ÖStA KA Best. № . 1623.; az  engedelmességre intő levelek, április 7.: uo. és OSzK Kt. Fol. Lat. 95. fol. 63'" 
v ; fizetését május 23-ától kapta: ÖStA HKA Prot, der Hofkammer Reg. Bd. 855. fol. 325. 

8 7 Pálffy 2007c, főként 268-282. о. 
8 8 Buzási 2005. 
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Torna 2005, 146-152. о. (Köszönöm Torna Katalinnak, hogy kéziratos disszertációját használhattam,) 



hadak Kahlenbergnél megkezdődő sikeres el lentámadása idején, szeptember közepén 
csapataival az elsők között tért vissza a magyar uralkodó hűségére . Emiatt számos nagy
úrhoz hasonlóan 1684 februárjában fiával ö is kegyelmet kapott. 9 0 Átállását ennek elle
nére az udvarban és a Hadi tanácsban nehezen feledték. Visszapártolása dacára 1683 ok
tóberében felfüggesztették főkapitányi t isztségeiből , 9 1 a Kanizsa elleni végeket pedig 
ideiglenesen a győri főkapi tánysághoz rendelték, nevezetesen az ott ténylegesen szolgáló 
és 1683-ban is mindvégig kitartó Esterházy János győri vicegenerál is (1655-1691) igaz
gatása alá. Generál is i posztjait Bat thyány végül csupán a keresztény e l lentámadás első 
komolyabb sikerei után, 1684. június végén nyerte vissza - miként erről Bécsből termé
szetesen az érintett Esterházy Jánost is értesítették (lásd a Függelék V I . dokumentumát ) . 

Mindezek dacára a két főkapitányi poszt továbbörökítése majdnem hasonlóan történt 
Kristóf fia, I I . Á d á m esetében is. Különbséget pusztán az jelentett, hogy Kris tóf generá
lis - 1684. évi meghurcol ta tása után, többek (köztük Esterházy Pál nádor) „biztatására" 
nyilván jobbnak látva visszavonulását és tisztségei á tengedését f iának 9 2 - valamikor 
1685. március közepe előtt maga mondott le katonai poszt ja i ról . 9 3 Azok átörökítését v i 
szont még 1682 elején, azaz 1683 nyári „árulását" megelőzően, kérte fiának, amelybe I . L i 
pót 1682. február 24-én 9 4 kibocsátott haditanácsi leiratában beleegyezett, csaknem szó 
szerint megisméte lve az 1655. tavaszi okiratot (lásd a Függelék V I I . dokumentumát ) . Az 
Udvari Hadi tanács kancelláriáján tehát pusztán előkeresték az 1655. évi ura lkodói enge
délyt (vagy esetleg maga Bat thyány nyújtotta be másolatát Bécsben) , majd a néhány 
szükséges helyen módosí to t ták annak szövegét. 

Mindezeknek köszönhetően Kristóf elsőszülött utóda, ifjabb Á d á m 1685. március 15-
től, azaz csaknem kereken két esztendővel apja halála (1687. március 6.) előtt, elnyerhet
te annak katonai mél tósága i t . 9 5 Mive l pedig Kanizsa 1690. áprilisi visszafoglalását köve
tően Á d á m a kanizsai főkapitányi posztot is megkapta - amelynek köszönhetően a Kani
zsával szembeni végházak története fokozatosan véget ért - , ez összességében azt jelen
tette, hogy a famíliának 1633-tól egészen I I . Á d á m haláláig (1703. augusztus 26.) a 
Dunántúlon sikerült örökí thetővé, másként fogalmazva családi örökséggé tenni a török
ellenes magyarországi ha tárvédelem egy meghatározó szeletének irányítását. Nevezete
sen azt a két tisztséget, amelynek betöltőit ez idő tájt - a mai Dunántúlról szemlélve -
magyarul „Magyarország Duna innenső részeinek és Kanizsa ellen vetett végvárainak 
főgenerális kapitánya "-ként emlegettek. 9 6 Mindezek ismeretében nem csodálkozhatunk, 
hogy a neves német hadmérnök , Mart in Stier (1620-1669) 1661-ben készült , t izenkét la-

Mindezekre újabb kutatások alapján részletesen: Varga J. J. 2001. és Varga J. J. 2007. 120-126. és 
218-224. o. 

9 1 ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 367. fol. 557. (október), fol. 664. (november) és fol. 668. (december) 
9 2 Vö. Varga J. J. 2007. 223. o. és MOL P 1313, Batthyány es. lt., Memor. № .  1303/1. 
9 3 ÖStA KA Best. № . 2357. és SNA  Esterházy cseszneki ág lt., Kart. 43. Pallium I . fol. 175-176. 1685 ele

jén azonban még biztosan ellátta tisztét, hiszen ekkor többek között különféle tisztségekre tett rendszeres javas
latokat a Haditanácsnak. ÖStA KA HKR Prot. Exp. Bd. 370. fol. 4., fol. 21., fol. 90., fol. 156. stb. Ez utóbbi 
bécsi Hadilevéltárbeli adatokat Oross Andrásnak köszönöm. 

94 
Feltéve persze, ha a Függelékben közölt XIX. századi másolatban az évszám helyes. Mivel azonban ab

ban a secundo szót betűvel írta ki a család egykori levéltárosa, így valószínűleg nem tévesztett. 
9 5 Számos irattal: ÖStA KA Best. № . 1623. és № . 2357.,  i l l . OSzK Kt. Fol. Lat. 95. fol. 68 r _ v 

9 6 Például MOL P 235, Gersei Pethö es. lt., Memor. № . 12. (1686.  július 17., Rohonc.) 



pos Magyarország- térképe a Kanizsával szembeni végeket - régies németséggel - egye
nesen „Pattianische Granitz Plätze "-nek nevezte. 9 7 

Mindez még a Magyar Királyság X V I - X V I I . századi teljes magya r -ho rvá t határvé
delmének ismeretében is unikumnak számított. Arra számos pé lda akadt, hogy ugyanab
ból a magyar (Csáky, Erdödy, Esterházy, Nádasdy, Pálffy), horvát (Draskovic/Drasko
vics, Zrinski /Zrínyi) , alsó-ausztriai (Teufel), krajnai (Auersperg, Lenkovitsch), stájer 
(Herberstein, Trauttmansdorff) vagy éppen német (Mansfeld) arisztokrata famíliából 
többen is viseljenek akár ugyanazon végvidéken vagy kerületben, főkapitányi posztot. 9 8 

Családon belüli , mégpedig az elsőszülött fiú általi továbbörökí tésre , ráadásul egyszerre 
két főkapitányi t isztség esetében, eddigi ismereteink szerint még apa és fiú között sem 
akadt hasonló eset. M é g a legjelentősebb horvá t -sz lavón nagyúri csa ládok (Draskovics, 
Erdödy, Zrínyi) sem voltak képesek ennek elérésére, m é g a valamivel kisebb katonai ha
táskörrel rendelkező báni mél tóság esetében sem. 

Mindezek összességében kiválóan je lezték a Bat thyány család hatalmas befolyását a 
Nyugat -Dunántú lon , amellyel ez idő tájt csak a Nádasdyak és az Es terházyak veteked
hettek, és persze - mint az 1663-1664. évi események kapcsán láthattuk - vetekedtek is. 
Á m egyúttal szemléletesen mutatták annak a különleges kompromisszumnak a szilárd
ságát, amely a magyar arisztokrata família és az idegen tanácsosok vezette Hadi tanács 
között a császárváros és délkeleti vidéke véde lmének biztosítása érdekében a X V I I . szá
zad közepére létrejött. 

Kitekintés: szimbolikus visszatérés Szlavóniába 

Magyarország 1683-ban megkezdődő felszabadítása részben ugyan visszavezette a 
Batthyány családot Szlavóniába, a visszatérés mégis csupán szimbolikus volt. Erdödy 
Miklós bán (1670/78-1693) halála után Batthyány I I . Á d á m kanizsai főkapitány - Kani 
zsával szembeni végvidéki generálisi tevékenységének, valamint Kanizsa és Székesfe
hérvár blokádjaiban, Buda visszavételében és egyéb csatákban tanúsított szolgálataira 
tekintettel - 1693 júl iusától egyúttal horvá t -sz lavón bán, illetve a Kulpa és az Una menti 
báni végek főkapitánya is lett . 9 9 Új tiszte mellett kanizsai főkapitányi és dunántúli kerü
leti generálisi posztjait is megtarthatta. 1 0 0 Ez utóbbiakat ez idő tájt németül már 
„diesseits der Donau und deren Kanisischen Grenzen bestellter General und Kreis
oberst "-ként, latinul pedig „partium regni Hungáriáé Cisdanubianarum et confiniorum 
Canisiensium supremus generalis capitaneus "-ként emlege t t ék . 1 0 1 Sőt mindezek mellett 

ÖNB Handschriftensammlung Cod. 8332. 6. lap és Pálffy 2000. 69. о. 
9 8 Pálffy 1997a. passim. 
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A szolgálatait kiemelő kinevező okirat, 1693. július 7.: OStA KA HKR K1A V I I . 147. és OSzK Kt. Fol. 
Lat. 95. fol. 7 0 - 7 Г ; esküje tisztségérőljúlius 7.: ÖStA KA Best. № . 2774. 

1 0 0 Még halála évében is ezekkel együtt említették. Lásd például „confiniorum regni Sclavoniae 
Collapianorum et Uunnanorum [sic!] supremus capitaneus, partium regni Hungarie Cisdanubianarum et 
confiniorum Canisae annexorum supremus generalis capitaneus" MOL P 421, Keglevics es. lt. 1Ш76. fol. 
160.(1703. február 9.) 

1 0 1 Németül például: MOL P 1313, Batthyány es. lt., Pénzügyi iratok 219. cs. fol. 227-228. (1693. március 
3.), latinul: OSzK Kt. Fol. Lat. 95. fol. Ж (1693. július 7.) 



Batthyány 1691 tavaszától a császári-királyi Habsburg haderő a l tábornagya (Feldmar-
schalleutnantígeneralis campi mareschalli locumtenens) is v o l t . 1 0 2 

A báni c ímet megszerző Bat thyány két esztendővel kinevezését követően a szlavóniai 
Várasd megyében fekvő Ludbreg várát és uradalmát is megvásárol ta Erdödy Ferenc öz
vegyé tő l . 1 0 3 Mindezek dacára a Bat thyányaknak az egykori magyar ta r tományba való 
visszatérése csupán je lképes lehetett. Egyrészt az oszmán hódítás következ tében erre az 
időre Szlavónia egyesül t Horvátországgal , így a X V I I I . századra már va lóban létrejött az 
említett „háromegy" , azaz a Da lmá t -Horvá t -Sz l avón Ki rá ly ság . 1 0 4 Másrész t újabb birto
kok szerzésére a töröktől visszafoglalt Magyarország más részein, Baranya, Tolna és 
Somogy megyében is bőven volt alkalom, amellyel a dunántúli főkapitány több esetben 
élni is tudott (például Boly, Mosgó , Somodor stb. e s e t ében ) . 1 0 5 Mindezek azonban a 
X V I . század elején szerzett, stájer és osztrák határ menti törzsbir tokokkal és rezidenci
ákkal sem nagyságukban , sem geopolitikai je len tőségükben nem versenyezhettek. Az 
utóbbiaknak a Habsburg Monarchia meghatározó részét alkotó Magyar Királyság két fő
vá rosához , 1 0 6 Pozsonyhoz és Bécshez való közelsége szinte garantálta a família helyét a 
magyar ar isztokráciában és polit ikai elitben. 

A Bat thyányak 1526 utáni „határvál tása" így összességében az egész kora újkor te
kintetében maradandóak bizonyult. Az oszmánok kiűzésével ugyanakkor a család török
ellenes határvédelmi szolgálata is véget ért. S noha a família a 18. században több gene
rálist ( Á d á m Vencel, Károly és Fülöp személyében) adott a császári-királyi h a d e r ő n e k , 1 0 7 

a Habsburg Monarchia és a Magyar Királyság poli t ikai elitjében súlyát mégis mindenek
előtt országos világi és egyházi föméltóságai őrizték meg. Elsősorban I I . Á d á m fiai: La
jos Ernő (1696-1765), aki 1751-ben a legfőbb világi mél tóságig, a nádorságig emelke
dett, másrészt a családból kikerülő utolsó horvá t - sz lavón bán (1742-1756), az 1764 
elején birodalmi hercegi címet (Reichsfürstentitel) szerzett Károly (1697-1772), 1 0 8 vala
mint az előbbi fia, az 1776-ban a magyar katolikus egyház vezetőjévé, esztergomi érsek
ké kinevezett és két magyar királyt ( I I . Lipótot és I . Ferencet) koronázó Bat thyány József 
(1727-1799). 1 0 9 

" I . Lipót pátense hadseregéhez Batthyány kinevezéséről, különös tekintettel Székesfehérvár és Kanizsa 
blokádjai idején tanúsított érdemeire, 1691. március 26.: ÖStA KA Best. № . 2155. 
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Zimányi 1962a. 16. o. 
1 0 4 Pálffy 2002b. 120-121. o. 
1 0 5 Zimányi 1962a. 10-11., 16., 19. o. 
1 0 6 Pálffy 2008. 81-85. o. 
1 0 7 Hofrat Dr. Michael Hochedlinger (ÖStA KA) szíves közlése a készülő Habsburgs Generale: Die 

kaiserliche und kaiserlich-königliche Generalität 1618-1815. Ein biographisches Lexikon című munka adatbá
zisa alapján. 

1 0 8 Fallenbüchl 1988. 71. és 75. о.; i l l . Iványi 1943. 13. о.: № . 9., valamint  újabban Zsámbéky 2005. 100-
129. o. 

1 0 9 Веке 2003. 347-354. о. (Czékli Béla írása) és Zsámbéky 2005. 130-145. o. 



FÜGGELÉK 

№. I. 
Batthyány I. Adám német nyelvű esküje (iuramentum instructionis) a Kanizsával szembeni 

végvidéki főkapitányi tisztségről kiállított utasításában foglaltak betartásáról. 
1633. november 15., Bécs. 

Magyar Országos Levéltár, Budapest; P 1322, A herceg Batthyány család levéltára, A Batthyány 
család körmendi központi igazgatósága, Föld. fam. № . 353. p. 135.  (egykorú másolat) és 
Österreichisches Staatsarchiv, Wien; Kriegsarchiv, Bestallungen  №. 1243.  (fogalmazvány) 

Kanisa ellen vetett végházak Instructiójára adatott Quietantia. 

Ich Graff Adam von Butthijan, Römischer Kayserlicher Majestät rath unnd cammerer. 
Bekhene als der allerdurchleuchtigüst [sie!] grosmechtigiste fürst unnd herr, herr Ferdtinandt der 
ander, erwöhlter römischer khayser, im Germanien, zu Hungern unnd Behäm khönig, erezherzog 
zu Össterreich, mein allergnedigister herr, mich an ieczto zu deroselben obristen über die gegen 
Canischa werths ligent graniezen chrafft und inhalt deren hiemit dato darüber aufgerichten und mir 
angehendtigen instruction und bestaltung [sie!] gnedist besteh und für genomben. 

Das demnach hochgedachter Ihrer Khayserlichen Maijestät ich gehorsamblich zu gesagt und 
versprochen, zusag und versprich, auch hiemit bey meinen wahren adellichen ehren, trauen und 
glauben, das ich alle unnd jede in oberuhrter instruction und bestaltung [sie!] begriefene clausela 
und puneten nach meinen besten verstandt und leibsvernuegen gehorsamblich, treulich und fleisig 
vollziechen, und in allen das thuen und handien, was einen getreuen, ehrliebten obristen gegen 
seinen herren gebhüert und zustehet. Alles mit chrafft dises reversbrieffs, den ich mit meiner 
aigner handtschrifft und angeborner sigill becrefftiget. 

Actum Wienno [sie!] den 15. Novembris anno 1633. 

№. II . 
Batthyány I . Adám latin nyelvű esküje (iuramentum instructionis) a dunántúli kerületi 

főkapitányi tisztségről kiállított utasításában foglaltak betartásáról. 
1633. november 15., Bécs. 

Magyar Országos Levéltár, Budapest; P 1322, A herceg Batthyány család levéltára, A Batthyá
ny család körmendi központi igazgatósága, Föld. fam. №. 353. p. 134.  (egykorú másolat) 

Az Ország Kapitányságra adatott Instructióra való Reversalis. 

Ego Comes Adamus de Batthyan, Sacratissimae Caesareae Regiaeque Maiestatis camerarius et 
consiliarius etc. Fateor et recognosco tenore praesentium, quod cum Sacratissima Caesarea 
Regiaque Maiestas, dominus meus clementissimus, me in partium regni Hungáriáé Cisdanubiana
rum supremum capitaneum benigne constituent, ас fidei, diligentiae meae vigore instructionis, die 
hodierna superinde emanatae, clementer concredere dignata sit. 

Quod vicissim Suae Sacratissimae Caesareae Regiaeque Maiestati promitto et spondeo sub fide 
nobilitatis et humanitatis, quam gero, me omnes et singulos articulos, qui in praedicta instructione 
comprehensi sunt, secundum virium mearum et intellectus possibilitatem, obedienter, diligenter et 
fideliter exsecuturum, ac in omnibus id facturum, quod fidelis et honestus supremus capitaneus 
praestare tenetur. Vigore harum reversalium, quas propria manu subscripsi et apposito sigillo 
confirmavi bona fide. 

Datae Viennae die decima quinta Novembris anno 1633. 



Batthyány I . Adám latin nyelvű, közös esküje (iuramentum instructionis) 
a kanizsai végvidéki és dunántúli kerületi főkapitányi tisztségről végleges kinevezésekor 

kiállított utasításaiban foglaltak betartásáról. 
1637. május 25., Bécs. 

Magyar Országos Levéltár, Budapest; P 1315, A herceg Batthyány család levéltára, Batthyány 
I . Ádám, Másolati könyv b., p. 63. (egykorú másolat) és uo. P 1313, A herceg Batthyány család le
véltára, A Batthyány család törzs levél tára, Memorabilia №. 1002/F. 

Ego Comes Adamus de Batthyan, Sacratissimae Caesareae Regiaeque Maiestatis Ferdinandi 
Tertii domini, domini mei clementissimi camerarius et consiliarius. Fateor et recognosco tenore 
praesentium, cum praelibata Sacratissima Caesarea Regiaque Maiestas, dominus meus clementissi-
mus, me in partium regni Hungáriáé Cysdanubianarum simul et confiniorum Canisae oppositorum 
supremum capitaneum benigne confinnare, ac fidei diligentiaeque meae vigore instructionis super-
inde emanatae clementer concredere dignata sit. 

Quod vicissim Suae Sacratissimae Caesareae Regiaeque Maiestati promitto et spondeo sub fide 
nobilitatis et humanitatis, quam gero, me omnes et singulos articulos, qui in instructione mihi 
tradita comprehensi sunt, secundum virium mearum et intellectus possibilitatem, obedienter, 
diligenter et fideliter exsecuturum, ac in omnibus id facturum, quod fidelis et honestus supremus 
capitaneus praestare tenetur. Vigore harum reversalium, quas propria manu subscripsi et apposito 
sigillo confirmavi bona fide. 

Datae Viennae 25. Mai 1637. 

№. IV. 
III. Ferdinánd az Udvari Haditanács útján értesíti Batthyány I. Adám dunántúli kerület 

és Kanizsával szembeni végvidéki főkapitányt, hogy főkapitányi tisztségeinek fiai 
(előbb az elsőszülött Kristóf, majd a másodszülött Pál) 

által történő öröklésébe beleegyezett. 
1655. március 18., Bécs. 

Országos Széchényi Könyvtár, Budapest; Kézirattár, Fol. Lat. 95. [Joannes Pauiik: Genealógia 
illustris stirpis de Batthyán ex Archivo ejusdem familiae Körmendiensi diplomatice deducta. Cel-
sissimus S. R. I . Princeps Ludovicus I I . de Batthyan etc. hoc exemplar muneri misit Institute 
Historico-Diplomatico-Juridico Martini Georgii Kovachich Senquiciensis. Körmend, 1802.1 1 0] fol. 
60 -6 Г (XIX. századi másolat) 

Sacratissimae Caesareae Regiaeque Hungaricae et Bohemiae Maiestatis, domini nostri clemen
tissimi nomine, ejusdem consiliario et camerario, domino Comiti Adamo de Botthyán, partium 
regni Hungáriáé Cisdanubianarum, etiam confiniorum Canisae oppositorum supremo capitaneo 
etc. 

Hisce benigne insinuandum praelibatam Caesaream Regiamque Maiestatem benigno intuitu 
eiusdem domini Comitis a multis annis exhibitae singularis fidelitatis promptorumque servitiorum 
erga Suam Maiestatem et Pátriám praestitorum clementer resolvisse, insignum caesareae et regiae 
agnitionis atque propensionis in eiusmodi suos constantis fidelitatis ministros gratiam promeritam, 
etiam in haeredes eiusdem domini Comitis extendere, ac proinde officia generalatus et supremi 
capitaneatus in confiniis Canisae oppositis, quibus praefatus dominus Comes Adamus a Botthyán 
modo fungitur, filio suo natu majori, domino Christophoro de Batthyán, vei si ipsum praepropere 
praeter spem obire contingeret, eiusdem filio secundo, domino Paulo de Botthyán, modo 

A család történetének e fontos kéziratos oklevélgyűjteményére és genealógiájára vö. Fazekas 1992. 28-
29. o.; Koltai 2000b. 213. o. és Rácz 2009. 311-313. o. 



viventibus, clementer conferre; ita, ut praefatus generalatus et supremus capitaneatus ad dominum 
filium maiorem natu, et ipso decedente ad minorem natu devolvi atque permanere debeat. 

Id quod supramemorato domino Comiti Adamo de Botthyán pro notitia intimandum fuit. Cui 
de caetero Sacratissima Caesarea Regiaque Maiestas solita sua gratia imperiali ac regia benigne 
propensa manet. 

Per Imperatorem 

Ex Consilio Bellico die 18a Marcii 1655. 

Christopherus a Dorsch m. p . 1 1 1 

№. V. 
Batthyány I. Ádám dunántúli kerületi és Kanizsával szembeni végvidéki főkapitány megköszöni 

I . Lipót királynak, hogy főkapitányi tisztségeinek fiai által történő öröklésébe beleegyezett. 
1655. október 8., Németújvár. 

Magyar Országos Levéltár, Budapest; P 1315, A herceg Batthyány család levéltára, Batthyány 
I . Ádám, 1655: № . 734.  (fogalmazvány)," 2 i l l . rövid tartalmi kivonata az Udvari Haditanács egy
korú iktatókönyvében: ÖStA KA HKR Prot. Exp. Bd. 311. fol. 441. 

Sacratissima Caesarea Regiaque Maiestas, 
domine, domine clementissime. 

Humillimorum servitiorum meorum perpetuam subiectionem. Acceptis Uteris Bellici Consilii 
de officio mei generalatus, videlicet confiniorum Canisae oppositorum, nomine Maiestatis Vestrae 
Sacratissimae seriptis,"3 respectu fidelitatis fideliumque servitiorum meorum hactenus praestito-
rum, quod Sua Sacratissima Caesarea et Regia Maiestas officium hoc mei generalatus in filium 
raeura Christophorum natu maiorem (et illo decedente in Paulum nam minorem) clementer con
ferre et devolvere dignata est, intellexi. 

Quam Maiestatis Vestrae Sacratissimae gratiam caesareamque erga nos exhibitam charitatem 
in futurum quoque non minori alacritate, sed pari fidelitatis constantia, tarn Maiestati Vestrae 
Sacratissimae, quam Augustissimae ejusdem domui Austriacae, cum filiis meis reservire studebo. 
His Maiestatem Vestram Sacratissimam quam diutissime faeliciter regnantem cupio. 

Datum Németh Uyvár die 8. Octobris anno 1655. 

Maiestatis Vestrae Sacratissimae 
humillimus subditus 
[a fogalmazványon 
aláírás nélkül] 

Christoph von Dorsch (1615k.— 1698) a leirat készültekor az Udvari Haditanács titkára (1647-től), ké
sőbb haditanácsos (1659-től), majd titkos referendarius (geheimer Referendarius) a Titkos Konferencia mellett; 
végül 1681-tői haláláig az Udvari Haditanács kancelláriájának igazgatója (Direktor der Hojkriegskanzleí). 
Sienell 2001.233-236, o. 
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A fogalmazványbeli kisebb-nagyobb szórendi és grammatikai javításokat külön nem jelöljük. 
1 , 3 Lásd a № .  IV. alatt. 



Az Udvari Haditanács értesiti galántai Esterházy János győri végvidéki magyar főkapitány
helyettest (vicegenerálist), hogy I. Lipót király a kegyelemben részesített Batthyány II. Kristóf 

dunántúli kerületi és Kanizsával szembeni végvidéki főkapitánynak visszaadta a törökökhöz való 
pártolása miatt 1683-ban elvett katonai tisztségeit. így a Kanizsai végvidéki főkapitányság irányí

tása ismét Batthyány feladata. 
1684. június 28., Linz. 

Slovensky národny archív, Bratislava; Archív rodiny Esterházy - Cesnecká línia, Kart. 43. 
Pallium I I . fol. 57-58. (eredeti), i l l . rövid tartalmi kivonata az Udvari Haditanács egykorú iktató
könyvében: ÖStA K A HKR Prot. Reg. Bd. 369. fol. 407 r 

Wohlgebohrner, 

Sonders freundlicher gliebter herr obristleuthenand. Demnach Ihre Kayserliche Majestät, unser 
allergnädigster herr, den herrn Christophorum Grafen Batthyani in die vorhin gehabte, aber bey 
denen motibus negstverwichenen sechszehenhundert-dreyundachtzigsten jahrs suspendirte officia, 
sowohl honoraria, alß militaria, und per consequens in die crais- und obristen stöll gegen den 
Canisischen gränitzen, wie ihme ermelte stöllen vorhero anvertrauet gewesen, restituirt, und dem
selben auch solches albereith gnädigst notificirt haben. Alß ligt ihme herrn grafen das commando 
nun über erwehnte Canisische gränitzen widerum ob, und bleibt bey deme, daß man sich 
Raberischer seits in selbiges commando weiter nichts einzumischen haben solle; und hat dem 
herrn obristleuthenand also hiemit zur nachricht nit verhalten werden wollen. Demselben benebens 
göttlicher bewahrung empfehlend. 

Linz den 28 t c n Junii 1684. 

Des herrn obristleuthenandens 
freundliche und beraitwillige 
N . der Römischen Kayserlichen Majestät 
hofkriegsratspraesident, vicepraesident und räthe 

[Kívül a címzés, két rányomott pecséttel:] 
Dem wohlgebohrnen herrn Johan Esterhasy von Galantha, rittern des güldenen Spörens, der 

Römischen Kayserlichen Mayestät bestehen obristleuthenanden zu Raab, unsemi sonders freund
lichen, gliebten herrn. 1 1 4 

№. VII . 
I. Lipót az Udvari Haditanács útján értesíti Batthyány II. Kristóf dunántúli kerületi és Kanizsával 

szembeni végvidéki főkapitányt, hogy főkapitányi tisztségeinek elsőszülött fia, II. Adám 
által történő öröklésébe beleegyezett. 

1682. február 24., Bécs. 

Országos Széchényi Könyvtár, Budapest; Kézirattár, Fol. Lat. 95. fol. 66r~v (XIX. századi má
solat) 

Sacratissimae Caesareae Regiaeque Hungáriáé et Bohemiae Maiestatis, domini nostri clemen-
tissimi nomine, eiusdem camerario, consiliario ac partium regni Hungáriáé Cisdanubianarum et 
confiniorum Canisae oppositorum generali, domino Comiti Christophoro de Botthyán, perpetuo in 
Németh-Ujvár. 

Galántai Esterházy János (1625-1691) 1655-töl volt haláláig mind aranysarkantyús vitéz, mind győri 
magyar főkapitány-helyettes (vicegenerális). Pálffy 1997a. 278. o. 



Hisce benigne insinuandum praelibatam Caesaream Regiamque Majestatem benigno intuitu 
eiusdem domini Comitis a multis annis exhibitac singularis fidelitatis promptorumque servitiorum 
erga Suam Maiestatem et Patriam praestitorum clementer resolvisse, insignum caesareae et regiae 
agnitionis atque propensionis in eiusmodi suos constantis fidelitatis ministros gratiam promeritam, 
etiam in haeredes eiusdem domini Comitis extendere, ac proinde officia generalatus et supremi 
capitaneatus in confmiis Canisae oppositis, quibus praefatus dominus Comes Christopherus a 
Botthyán modo fungitur, illo decedente, filio suo natu maiori, praelibatae Suae Maiestatis 
camerario,"5 domino Comiti Adamo de Botthyán dementer conferre; ita, ut praefatus generalatus 
et supremus capitaneatus ad dominum filium maiorem natu Comitem Adamum devolvi atque 
penes ilium permanere debeat. 

Id quod supramemorato domino Comiti Christophoro de Botthyán pro notitia intimandum mit. 
Cui de caetero Sacratissima Caesarea Regiaque Maiestas solita sua gratia imperiali ac regia 
benigne propensa manet. 

Per Imperatorem 

Ex Consilio Bellico Viennae 24. Februarii anno millesimo sexcentesimo octuagesimo secundo. 

Christopherus [a] Dorsch m. p . " 6 

Joannes Adamus Vober m. p. 1 7 

Batthyány I I . Ádám 1681. június 10-töl volt I . Lipót kamarása, amikor a soproni diétán letette esküjét. 
ÖStA HHStA OMeA Sonderreihe, Eidbücher Kart. 19. Bd. 2. fol. 206. 

1 1 6 Dorschra lásd a 111. jegyzetet. 
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Johann Adam von Weber (1633  к,— 1701) a leirat készültekor az Udvari Haditanács egyik titkára (1673-
tól; egyúttal Ernst Rüdiger von Starhemberg Haditanács-[al]elnök személyes titkára), 1688-tól haditanácsos, 
1698 után pedig az Udvari Haditanács kancelláriájának igazgatója (Direktor der Hofkriegskanzlei). Sienell 
2001.273-276. о. 
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Géza Pálffy 

THE BATTHYÁNY FAMILY IN THE ANTI-TURKISH BORDER DEFENCE 
IN THE 16-17TH CENTURIES 

Summary 

Based on a one-and-a-half decade archival research mainly in Budapest and Vienna, the study 
gives a survey of the role of members of the Batthyány family in the anti-Ottoman border defence 
in the 16-17th centuries; focusing on their military functions, the family's rise, and its place in 
Hungarian aristocracy. During its history the family played important part in Slavonian, Hungarian 
and Austrian lands, therefore the new results might enrich Hungarian as well as Croatian and 
Austrian historical research. 

The Batthyány family rose in the 15th century in Slavonia between the rivers Drava and Sava, 
mainly in Körös County. Boldizsár I Batthyány (1452-1520), serving at the royal court at Buda, 
acquired not only castles and mansions here, but at the height of his life he was vice-ban of 
Slavonia (vicebanus Sclavoniae) for almost a decade (1509-1517). Thus in addition to his judicial 
and administrative duties at the side of the frequently absent bans he came to play an ever more 
important part in the anti-Ottoman defence, being one of the organisers and everyday managers of 
the border defence of the Slavonian hinterland. His son, Ferenc I (1479-1566) continued the 
conscious land and matrimonial policy in Slavonia. He rose from the group of lesser nobility to the 
lords leading the country; he even had the third high office of the Kingdom of Hungary, Ban of 
Croatia and Slavonia (banus Croatiae et Sclavoniae), and as such he was one of the leaders of the 
country's anti-Ottoman defence. Due to the increasing Ottoman threat he shifted the family's cen
ter from the vicinity of the Slavonian-Ottoman frontier to the Hungarian-Austrian border, and 
acquired major estates there (Németújvár/Güssing, Rohonc/Rechnitz, Szalónak/Schlaining). 

Thus not only did the Batthyánys rise from a lesser noble family to a major Hungarian magnate 
family, their lands also shifted to the more protected hinterland in the Kingdom of Hungary by the 
mid-16th century. As a result, heads of the family (Ferenc I and Boldizsár I I I [1537-1590]) did not 
have to fulfill higher military functions by the early-17th century to play an important part with 
their advice and private armies in the putting up of a new anti-Ottoman defence system. The 
Turkish occupation of Kanizsa (1600), however, put them into a completely new situation to 
which Ferenc I I (1573-1625) and then his descendants adapted gradually. As captain-general at 
Körmend (Oberhauptmann zu Kennend) in 1601-1602, then as general of the Transdanubian 
District (Kreisgeneral in Transdanubien, 1604-1609) Ferenc grew to play an ever more active part 
in the defence of the Kingdom of Hungary, Styria, Lower-Austria, and his own lands. His son, 
Ádám I (1610-1659) was leader of defence at the frontier forts and also at the counties of West-
Transdanubia from 1633 until his death, that is captain-general of the Transdanubian district and of 
the border fortresses facing Kanizsa (Grenzoberst der gegenüber von Kanischa liegenden 
Grenzfestungen und Kreisgeneral in Transdanubien). In addition, in 1655 he managed to have this 



position hereditary, securing it to his son Kristóf I I I (1637-1687), and then to his grandson Ádám 
I I (1662-1703). This was a unique phenomenon in the several hundred kilometre long Croatian-
Hungarian border defence. From 1633 to the early-18th century members of the family were at the 
same time representatives of the military interests of the Habsburg Monarchy and the Kingdom of 
Hungary, the foreign sovereign and the Hungarian states. A unique and long-lasting compromise 
was bom this way between the Batthyánys, a truly influential family in Transdanubia, and the 
Aulic War Council (Wiener Hofkriegsrat) overseeing the defence system in Hungary, in order to 
secure the defence of the imperial city Vienna and its south-eastern Hungarian-Austrian border 
region against the Ottomans. 

Géza Pálffy 

LA FAMILLE BATTHYÁNY DANS LA DEFENSE DES FRONTIÉRES CONTRE LES TURCS 
AUX 16E ET 17ESDECLES 

Resume 

Basée principalement sur des recherches effectuées dans les archives de Budapest et de Vienne 
au cours des quinze dernieres années, l'étude examine le róle des membres de la famille Batthyány 
dans la defense des frontiéres contre les Ottomans aux 16е et 17е siécles avec une attention particu-
liére aux functions militaires et ä l'ascension de la famille, ainsi qu'á sa place dans l'aristocratie 
hongroise. Puisque la famille jouait un rőle important á la fois sur des territoires slavons, hongrois 
et autrichiens au cours de son histoire, les nouveaux résultats peuvent enrichir les recherches histo-
riques hongroises, croates et autrichiens. 

Au 15е siécle, la famille Batthyány connut une ascension importante en Slavonie, située entre 
les riviéres Dráva et Sava, et avant tout dans le comitat de Kőrös. Boldizsár I e r Batthyány (1452-
1520), qui servit dans la cour royale de Buda, acquit dans ce comitat non seulement des forts et des 
chateaux, mais il fut également vice-ban de la Slavonie [yicebanus Sclavoniae) (1509-1517) pen
dant prés d'une décennie, au zénith de sa vie. Ainsi, en plus de ses täches juridictionnelles et ad
ministratives, i l joua un rőle de plus en plus important dans la defense contre les Turcs aux cótés 
des bans souvent absents, puisqu'il était l'un des organisateurs et acteurs de la defense de l'arriere-
pays slavon. Sa politique volontaire en Slovénie en matiére d'acquisition de domaines familiaux et 
de mariage fut poursuivie avec succés par son fds Ferenc I e r (1479-1566). Ce demier monta de la 
petite noblesse panni les aristocrates qui dirigeaient le pays. De 1525 á 1533, il fut déjá ban de 
Croatie et de Slavonie (banus Croatiae et Sclavoniae), sóit le troisiéme dignitaire du Royaume de 
Hongrie et également l'un des chefs de la defense du pays contre les Turcs. En mérne temps, en 
raison de l'augmentation de la menace Ottomane, Ferenc transféra le siege familial depuis la 
proximité de la frontiére slavono-furque dans la région de la frontiere austro-hongroise ой i l acquit 
des domaines importants (Németújvár/Güssing, Rohonc/Rechnitz et Szalónak/Schlaining) dés les 
années 1520. 

Ainsi non seulement les Batthyány devinrent d'une famille slavonienne aisée de la petite noblesse 
une famille de magnats de Hongrie, mais leurs domaines furent également transférés dans l'arriere-
pays plus sűr du Royaume de Hongrie pour le milieu du 16е siécle. De ce fait, les chefs de la famille, 
(Ferenc Г г et Boldizsár I I I [1537-1590]), ne furent pas contraints d'assumer des functions militaires 
notables jusqu'au début du 17е siécle, mais avec leurs conseils et leurs années privées ils jouérent 
tout de merne un rőle important dans la construction du nouveau Systeme de defense mis en place 
contre les Turcs. Toutefois la prise de Kanizsa par les Turcs (1600) créa une situation tout á fait nou-
velle pour la famille á laquelle Ferenc I I (1573-1625) et ensuite ses descendants se sont progressive-
ment adaptés. Ferenc joua un rőle de plus en plus actif dans la defense du Royaume de Hongrie, de la 
Styrie, de la Basse-Autriche et de ses propres domaines: en 1601 et 1602 en tant que capitaine GENERAL 



de Könnend (Oberhauptmann zu Kermend), puis comme capitaine general du district de la Transda-
nubie (Kreisgeneral in Transdanubien, 1604-1609). Son fils Ádám Г (1610-1659) fut déjá, de 1633 
jusqu'ä sa mort, le chef de la defense des comitats et des forts des confins de la Transdanubie occi
dental, autrement dit le capitaine general des confins face ä Kanizsa et du district de la Transdanubie 
(Grenzoberst der gegenüber von Kanischa liegenden Grenzfestungen und Kreisgeneral in Transda
nubien). De plus, i l réussit ä rendre cetté fonction héréditaire en 1655. Ainsi son fils Kristóf I I I 
(1637-1687) et son petit-fils Ádám I I (1662-1703) purent également l'occuper, ce qui fut unique 
dans la defense de la frontiére croato-hongroise, longue de plusieurs centaines de kilometres. De 1633 
au debut du 18е siécle, les membres de la famille représentérent a la fois les intéréts militaires de la 
Monarchie des Habsbourg et du Royaume de Hongrie, soit ceux de l'empereur étranger et des Ordres 
hongrois. Ainsi naquit un compromis particulier et durable entre la famille Batthyány tant influente 
en Transdanubie et le Conseil de Guene de la Cour de Vienne (Wiener Hofkriegsrat) qui visait á as
surer la defense contre les Turcs de la ville imperiale de Vienne et de la région frontaliére hungaro-
autrichienne du Sud-Est. 

Géza Pálffy 

DIE FAMILIE BATTHYÁNY IN DER GRENZ VERTEIDIGUNG GEGEN DIE TÜRKEN 
IM 16-17. JAHRHUNDERT 

Resümee 

Die Studie gibt auf Grund der in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten vor allem in Buda
pest und Wien durchgeführten Archivforschungen einen Überblick über die Rolle der Mitglieder 
der Familie Batthyány in der Grenzverteidigung gegen die Osmanen im 16-17. Jahrhundert. In 
erster Linie schenkt sie den von ihnen bekleideten Militärämtern, dem Aufstieg der Familie und ih
rer Rolle innerhalb der ungarischen Aristokratie besondere Aufmerksamkeit. Da die Familie im 
Laufe ihrer Geschichte auf slawonischen, ungarischen und östeneichischen Gebieten gleicherma
ßen eine wichtige Rolle gespielt hat, können die neuen Ergebnisse die ungarischen, kroatischen 
und östeneichischen historischen Forschungen gleich bereichem. 

Die Familie Batthyány stieg im 15. Jahrhundert im Drau-Save-Zwischenstromland gelegenen 
Slawonien, vor allem im Komitat Kőrös (Kreuz) auf. Am königlichen Hof zu Buda (Ofen) diente 
Boldizsár (Balthasar) I . Batthyány (1452-1520), wo er nicht nur Burgen und Schlösser erwarb, 
sondern am Zenit seines Lebens nahezu ein Jahrzehnt hindurch (1509-1517) bereits Vizebanus 
Slawoniens (vicebanus Sclavoniae) war. Auf diese Weise spielte er an der Seite der oft abwesen
den Banus - neben seinen richterlichen und Verwaltungsaufgaben - eine immer größere Rolle bei 
der Verteidigung gegen die Türken, da er einer der Organisatoren und täglichen Sachbearbeiter der 
Grenzverteidigung des Hinterlandes von Slawonien war. Die bewusste Guts- und Ehepolitik der 
Familie in Slawonien wurde dann von seinem Sohn Ferenc (Franz) I . (1479-1566) erfolgreich 
fortgesetzt. Er stieg aus dem Lager der Kleinadeligen zu den das Land lenkenden Magnaten auf 
und war zwischen 1525 und 1533 bereits der dritthöchste Würdenträger des Königreichs Ungarn, 
Banus von Kroatien und Slawonien (banus Croatiae et Sclavoniae), und somit einer der Lenker 
der Verteidigung des Landes gegen die Türken. Infolge der Osmanengefahr verlegte jedoch Ferenc 
seinen Familiensitz aus der Nähe der slawonisch-türkischen Grenze in das ungarisch-öster
reichische Grenzgebiet, wo er ab den 1520er Jahren bedeutende Landgüter erworben hatte (Né-
metújvár/Güssing, Rohonc/Rechnitz und Szalónak/Schlaining). 

Auf diese Weise wurde die Familie Batthyány aus einer vennögenden slawonischen Kleinadels
familie nicht nur zu einer der bestimmenden Magnatenfamilien in Ungarn, aber ihre Güter kamen bis 
zur Mitte des 16. Jahrhunderts in das geschütztere Hinterland des Königreichs Ungarn. Dieser Tatsa
che ist es zu verdanken, dass die Leiter der Familie (Ferenc I . und Boldizsár I I I . [1537-1590]) zwar 



bis Anfang des 17. Jahrhunderts kein bedeutenderes Militäramt bekleiden mussten, mit ihren Ratsch
lägen und ihrer Privatarmee jedoch eine wichtige Rolle beim Ausbau des neuen Verteidigungssys
tems gegen die Türken spielten. Die türkische Besetzung von Kanizsa (Kanischa, 1600) brachte aber 
für sie eine vollkommen neue Situation, der sich Ferenc I I . (1573-1625) und seine Nachfahren 
schrittweise anpassten. Ferenc übernahm 1601-1602 zunächst als Oberhauptmann zu Könnend 
(Kennend), später als Kreisgeneral in Transdanubien (1604—1609) eine immer aktivere Rolle im 
Schutz des Königreichs Ungarn, der Steiennark und Niederösteneichs, sowie seiner eigenen 
Grundstücke. Sein Sohn Ádám (Adam) I . (1610-1659) wurde dann von 1633 bis zu seinem Tod be
reits gleichzeitig Leiter des Kriegswesens der Grenzburgen und Komitate in West-Transdanubien, 
das heißt Grenzoberst der gegenüber von Kanizsa (Kanischa) liegenden Grenzfestungen und Kreis
general in Transdanubien. 1655 gelang es ihm sogar, dieses Amt vererbbar zu machen, sodass auch 
sein Sohn, Kristóf (Christoph) I I I . (1637-1687) und sein Enkel Ádám I I . (1662-1703) dieses beklei
den konnten. Dies war eine einzigartige Erscheinung in der mehrere Hundert Kilometer langen kroa
tisch-ungarischen Grenzverteidigung. Dadurch waren die Mitglieder der Familie ab 1633 bis Anfang 
des 18. Jahrhunderts gleichzeitig gemeinsame Vertreter der Militärinteressen der Habsburgennonar-
chie und des Königreichs Ungarn, bzw. des fremden Henschers und der ungarischen Stände. Da
durch kam zwischen der in Transdanubien derart einflussreichen Familie Batthyány und dem das 
Verteidigungssystem in Ungarn leitenden Wiener Hofkriegsrat ein besonderer und dauerhafter Kom
promiss im Interesse des Schutzes der Kaiserstadt von Wien und des südöstlichen ungarisch-
östeneichischen Grenzgebietes gegen die Türken zustande. 

Геза Палффи 

СЕМЕЙСТВО БАТТЬАНИ  В ОБОРОНЕ ГРАНИЦЫ ОТ ТУРОК В X V I - X V I I ВЕКАХ 

Резюме 

Настоящая работа  на основании архивных исследований, проведенных главным образом 
в Будапеште  и в  Вене, рассматривает роль членов семейства Баттьани  в  защите границ вен
герского государства от турок в  X V I - X V I I  веках. Исследователь обращает особое внимание 
на военные должности, которые занимали члены семейства,  на  возвышение семейства  и его 
положение в  кругу венгерской аристократии.  Так как в  ходе истории  эта  фамилия играла 
важную роль  как на  территории Славонии, Венгрии, так и  Австрии, проведенная исследова
тельская работа может обогатить исторические исследования венгерских, хорватских  и ав
стрийских ученых-историков. 

Семейство Баттьани возвысилось  в XV  веке  в  Славонии,  в  междуречьи Драва-Сава,  в 
первую очередь в  комитате Кёрёш. Служивший  при  королевском дворе  в  Буде Болдижар  I 
Баттьани (1452-1520) здесь приобрел  не только крепости  и  замки, но в  зените своей жизни 
примерно в  течение одного десятилетия  (1509-1517)  был уже  вицебаном Славонии  (vice-
banus Sclavoniae). Таким образом работая  под  рукой банов,  он зачастую в  случае  их  отсут
ствия играл  все  более важную роль  в  обороне комитата  от турок. Он был  одним из 
организаторов и  повседневным делопроизводителем  в  обороне границ тыла Славонии. Его 
сознательную политику  по  расширению собственных семейных владений  (за счет и  брач
ных уз в том  числе) успешно продолжал  его сын  Ференц  I (1479-1566). Выходец из  среды 
мелкопоместных дворян,  он поднялся  в  круг высоких вельмож, управлявших страной, более 
того с 1525  по  1533 год он был  третьим по  знатности вельможей Венгерского Королевства -
хорвато-славонским баном  (banus Croatiae et Slavoniae), таким образом одновременно он 
был и  одним из  руководителей обороны страны  от турок. Вследствие усиления турецкой 
угрозы Ференц перенес резиденцию своей семьи подальше  от границы, на территорию, гра-



ничащую с австро-венгерской провинцией, где, начиная с  1520 года, приобрел значитель
ные земельные владения (Неметуйвар/Гюссинг, Рохонц/Рехнитц и Салонак/Шлаининг). 

Таким образом фамилия Баттьани из семьи славонского среднего дворянства превра
тились в фамилию венгерских магнатов, а к середине 16-го века их владения находились 
уже в более защищенном тылу Венгерского Королевства. Благодаря этому до начала  17-го 
столетия главы семейства (Ференц I и Болдижар  I I I (1537-1590) не нуждались в службе на 
более важных военных должностях, но в роли советников, со своими личными армиями они 
все же играли важную роль в строительстве новой системы обороны границ от турок. 
Однако занятие турками города Канижа в  1600 году создало для них совершенно новое 
положение, к которому Ференц I I  (1573-1625), а затем и его наследники постепенно 
приспосабливались. Ференц в  1601-1602 годах был вначале верховным главнокоман
дующим города Кёрменд (Oberhauptmann zu Kermend), затем окружным генералом За-
дунавья (Kreisgeneral in Transdanubien, 1604-1609). Он играл все более активную роль в обо
роне Венгерского Королевства, Штирии, Нижней Австрии и своих собственных владений. 
Его сын Адам I (1610-1659), начиная с 1633 года до самой своей смерти был одновременно 
начальником военных дел оконечных крепостей и комитатов западного Задунавья, то есть 
главнокомандующим оконечных провинций и районов Задунавья, расположенных напротив 
города Канижа. (Grenzoberst der gegenüber von Kanischa liegenden Grenzfestungen und Kreis
general in Transdanubien). Более того, в  1655 году ему удалось закрепить свою должность за 
своими наследниками, таким образом её затем занимали его сын Криштоф I I I (1637-1687), а 
затем его внук Адам I I  (1662-1703).  Это было уникальное явление в защите хорватско-вен
герских границ протяженностью в несколько сотен километров. Благодаря этому члены 
семейства Баттьани, начиная с  1633 года до начала  X V I I I века были совместными предста
вителями военных интересов чужестранных господствующих и венгерских сословий. В 
результате этого в Задунавье был найден специфический и длительный компромисс, был 
создан влиятельный Придворный Военный Совет,  (Wiener Hofkriegsrat), ведаввший защи
той от турок кайзеровской столицы Вены, пограничных провинций и территорий Венгрии, в 
том числе и собственности семейства Баттьани. 


