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A „ S Z A B A D R E N D " 

A X V I I . századi dunántúl i katonatársadalom egy elfeledett csoportjáról 

„Ők a keszthelyi seregtől el nem szakadnak, mivel ök eddig is egyetértet tek őfelsége 
szolgáival, ez után is egyetértenek, és együtt volna, amit adnak, mivel egy uruk és egy 
kapitányuk vagyon, egy bot alatt vannak, azon kívül semmit sem cselekszenek" - repli
kázott öntudatosan 1675-ben az évszázaddal csaknem egyidős Kun Péter keszthelyi sza
bad vajda.1 Indulatait az váltotta k i , hogy Sennyey István, a veszprémi egyházmegye 
püspöke - szakítva a korábbi gyakorlattal - a keszthelyi végvár királyi fizetésű katonái
tól és az ugyanott á l lomásozó szabad hajdúktól immár külön követel te a neki j á ró tize
det. A főpap döntéséből a gyalogos tiszt és az alá tar tozó mintegy száz fegyveres emelt 
szintű adóztatásuk szándékát vélte kiolvasni, az e lőzmények ismeretében aligha alapta
lanul. Noha az eset önmagában is tanulságos, Kun Péter indulatoktól fűtött szavai elsődle
gesen mégis az okból érdemelnek külön figyelmet, mivel rávilágítanak a legtöbb végvár
ban igazolható, ám ezideig szinte elfeledett szabad katonaság létezésére és jelentőségére. 

Az Adriától az Erdélyi Fejedelemség határáig félkörívben húzódó végvárláncolat vá
raiban az uralkodó havi zsoldjáért szolgáló katonaság, a „vitézlő rend" mellett a X V I I . 
század első évt izedeiben tűntek fel a magyar nyelvű forrásokban leggyakrabban szabad 
legényeknek/ hajdúknak nevezett fegyveresek. Az úgynevezet t „szabad rend" megjele
nése mondhatni természetes velejárója volt az Európa nyugati felén ugyanekkor kibonta
kozott nagyhatalmi küzdelemsorozatnak, mely há rom évtizedre (1618-1648) lekötötte a 
Habsburg-ház erőit. A háború során nemegyszer létében fenyegetett dinasztia - kihasz
nálva az oszmánokkal 1606-ban kötött és később többször megújított f e g y v e r n y u g v á s t -
a törökellenes védelmi rendszerre fordított kiadások drasztikus lefaragásától remélte z i 
lált pénzügyi helyzetének stabilizálását. A kormányzat a köl tségek csökkentést a legké
zenfekvőbb módon: a végvárak őrséglétszámának leszállí tásával, illetve a helyőrségek 
kivonásával érte el. A korábban az oszmánel lenes hadszíntérre fordított rendszeres biro
dalmi segély és más bevéte lek elapadásával indokolható lépés e redményeként a 1570-es 
években még mintegy 22 000 főt számláló végvári katonaság a X V I I . század közepére 
hozzávetőleg 17 000-re apadt. A már hivatalosan is csak tíz hónapban , mindinkább hiá
nyosan fizetett királyi katonák a korábbi 120 helyett negyedével kevesebb, megközel í tő
leg 90 végvárban teljesítettek szolgálatot . 2 

A tetemes lé tszámcsökkentés azonban a hadászati erőegyensúly o szmánok javára tör
ténő felborulásának veszélyével fenyegetett, ami megkívánta az elbocsátott végváriak 

1 Veszprémi Érseki Levéltár (a továbbiakban: VÉL) Decimae Episcopales. No. 107. (1675) 
2 Pálffy Géza: A török elleni védelmi rendszer története a kezdetektől a X V I I I . század elejéig. Vázlat egy 

készülő nagyobb összefoglaláshoz. Történelmi Szemle, 38. (1996.) 2-3. sz. 207. o. 



pótlását. Központ i források hiányában azonban ez csak a magyarországi hátország anya
gi és emberi erőforrásainak fokozottabb kiaknázásával volt biztosítható, ami a gyakor
latban a birtokosok ha tárvédelembe bevonását jelentette, k iegészí tendő a királyi fenntar
tású védelmi rendszert. A határ menti nagybirtokosok uradalmain rövid idő alatt 
megerődítet t települések egész sora jöt t létre, melynek lakói különféle kedvezmények fe
jében katonai szolgálatot láttak el és vettek részt a török por tyák elleni védekezésben. A 
Dunántúlon a Bat thyány és Nádasdy család Rába-ment i , illetve a Zr ínyiek muraközi ura
dalmainak területén találunk nagyszámú, katonai-polgári é le tmód sajátos keverékét üző 
elemet, akik dominusuk magánhadseregének részeként kapcsolódtak be a határvédelem
be.3 A találóan mil i tar izációnak nevezett je lenség azáltal idézett elő mélyreható változá
sokat, hogy (családtagokkal együtt) a korabeli magyar társadalom mintegy negyedét
ötödét tette fegyverforgatóvá. 4 

A védelmi kényszer a határzónában fekvő, királyi helyőrséggel rendelkező végvárak 
birtokosait is nagyobb áldozatvállalásra sarkallta. A védelmi rendszer pilléreit je lentő , 
kamarai kezelésbe került fővárak (Szigetvár, Gyula, Eger) gazdag i rodalmának árnyéká
ban nem kapott elég hangsúlyt , hogy korszakunkban a dunántúli végvárakat kevés kivé
tellel változatlanul világi vagy egyházi birtokosok kezén találjuk. Az ura lkodó által fenn
tartott helyőrség megjelenése ugyanis a végvárak tulajdonjoga tekintetében nem idézett 
elő változást. A királyra felesküdött fegyverforgatók je lenléte mindazonál ta l nem mente
sítette a birtokosokat a védelemmel összefüggő terhek viselése alól. Őket váruk állagá
nak megőrzésén túl továbbra is katonaállítási kötelezettség terhelte. 5 A helyőrség létszá
mának gyarapítására azonban a végvárak tar tományának védelmi igénye is ösztönzőleg 
hathatott, hiszen annak jövede lmei kizárólag a birtokos családo(ka)t illették. A közügy 
és magánérdek eme szerencsés összefonódásának eredményeként a X V I I . század első 
évtizedeitől a legtöbb dunántúli végvárban a király által fenntartott he lyőrség mellett 
megtaláljuk a birtokosok által kiállított, szabad rendű fegyverforgatókat is. 6 

3 Tóth István György: Jobbágyok, hajdúk, deákok. A körmendi uradalom társadalma a 17. században. Bu
dapest, 1992. (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 115.) 21-36. o.; N. Kiss István: Katona
parasztság. Földesúri hadszervezet a Zrínyiek és a zágrábi püspökség birtokain - X V I I . század. Hadtörténelmi 
Közlemények, 20. (1973.) 319-330. o.; Uő.: A végvári katonaparasztság szerepe és sorsa a felszabadító hábo
rúkban Délnyugat-Magyarországon. In: Végvár és társadalom a visszafoglaló háborúk korában (1686-1699). 
(Szerk. Bodó Sándor és Szabó Jolán.) Eger, 1989. (Studia Agriensia 9.) 47-55. o.; Uő.: A muraközi régió ket
tős katonai szerepe a 17. században. Végváriak és katonaparasztok. In: Végvárak és régiók a X V I - X V I I . szá
zadban. (Szerk. Petercsák Tivadar és Szabó Jolán.) Eger, 1993. (Studia Agriensia 14.) 123-144. o.; Varga János: 
Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései századaiban, 1556-1767. Budapest, 1969. 289-308. o. A ka
tonaparasztság változatos struktúráira a regularizációs törekvésekkel összefüggésben áttekintést ad Czigány István: 
Reform vagy kudarc? Kísérletek a magyarországi katonaság beillesztésére a Habsburg Birodalom haderejébe, 
1600-1700. Budapest, 2004. (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Millenniumi Könyvtára 4.) 84-95. o. 

4 A militarizáció hátterében meghúzódó okokról ad áttekintést Pálffy Géza: Magyarország két világbiroda
lom határán (1526-1711). In: Magyarország története. (Főszerk. Romsics Ignác.) Budapest, 2007. 431. o., i l l . a 
militarizációra külön magyar és horvát modellt javasolva Uő.: Türkenabwehr, Grenzsoldatentum und die 
Militarisierung der Gesellschaft in Ungarn in der frühen Neuzeit. In: Historisches Jahrbuch, 123. (2003.) 111-
148.0. 

5 Végh Ferenc: Birodalmak határán - a Balaton partján. Keszthely végvárváros a X V I - X V I I . században. 
Budapest, 2007. 151-154. o. 

6 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) P 235 Festetics család keszthelyi levéltára. Gersei 
Pethő család. 34. cs. No. 125. (Keszthely, 1623); Zala Megyei Levéltár (a továbbiakban: ZML) IV.H.a . 
Processus civiles. Id. Fasc. 5. No. 4. pag. 10-12. (Szigliget, 1640); Ivánvi Béla: Zalaszentgrót története. (Kéz
irat) [1964.] 154. o. (Szentgrót, 1644) 



Az érintett várbir tokosok szabad legények kiállításával tudták a legkisebb anyagi rá
fordítással növelni az adott véghely védöseregét . Utóbbiakat a helyőrség névjegyzékébe 
beírt királyi katonáktól elsődlegesen az különböztette meg, hogy - mint majd látni fog
j u k - nem havi zsold, hanem az általuk müveit föld (főként szőlő és szántó) földesúri já 
radékok alóli mentessége fejében forgatták kardjukat. E katonacsoportnak nagy számán 
és elterjedtségén túl leginkább az a tény kölcsönöz jelentőséget , hogy a lka lmazásuk ré
vén a végvidékek generálisai nagy létszámú fegyveres erő fölött diszponálhattak, anélkül 
azonban, hogy ez a kamarák számára külön kiadási tételt jelentett volna. Erről tanúskod
nak Kun Péter szavai is: a szabad rendű fegyveresek is az adott végházban szolgáló kirá
ly i katonák élén álló, az uralkodó által kinevezett (fő)kapitány parancsnoksága alá tartoz
tak, je len tősen növelve a Bécsből , az Udvari Hadi tanács (Hofkriegsrat) által koordinált 
végvidékek fegyvereseinek létszámát. 

* 

A X V I I . század derekán a Drávától északra fekvő négy végvidéki főkapi tányságba 
szervezett királyi ka tonaság keretlétszámairól a bécsi székhelyű központi kormányszer
vek (mindenekelőt t az Udvari Hadi tanács és az Udvari Kamara) i ratanyagából viszony
lag pontos képet nyerhetünk. 7 A végházak iratos katonái mellett úrbérmentesség fejében 
szolgáló fegyveresekről ellenben átfogó összeírás nem maradt fenn, hiszen őket - eltérő 
birtokosaik révén - központ i lag nem tartották nyilván. A „szabad rend" lé tszámviszo
nyaiba bepillantást engedő kevés forrás lelőhelyeként így az őket a lka lmazó földbirtokos 
családok archívumai je lö lhetők meg. A legváltozatosabb i rategyüttesekben található 
szórványadatok összegyűjtése viszont még egy adott végvár esetében is fáradságos és 
időrabló vál lalkozás, nem is szólva egy végvidék valamennyi végháza esetében elvég
zendő - túlzás nélkül években mérhető - kutatómunkáról . Szerencsénkre azonban a vég
várrendszer fennállásának utolsó évtizedéből három olyan, a maga nemében párat lan 
összeírás is fennmaradt, amely bepillantást enged a „szabad rend" lé tszámviszonyaiba, a 
X V I I . század végi dunántúl i katonatársadalom látleletét is adva egyúttal . 

Egy 1701 februárjában, Forgách Simon győri főkapitány-helyettes utasítására készült , 
magyar nyelvű j egyzék nemcsak a végvidék tíz várában szolgálatot teljesítő iratos kato
nák, hanem a „szabad rend" létszámát és - ritka kivételként - a ka tonák névsorát is meg
adja.8 A minden bizonnyal a feloszlatandó végvári katonaság megadózta tásának szándé
kával, tá jékozódásképpen készült összeírás elárulja, hogy a Bécs véde lme szempontjából 
kiemelt je lentőségű győri végvidék váraiban alig kilenc hónappal annak felszámolása 
előtt ténylegesen 1619 magyar (és ismeretlen számú német) végvári katona mellett mint-

Páljfy Géza: A modern hadtörténetírás további kutatásra váró iratanyagáról. Az Udvari Haditanács X V I -
X V I I . századi iratai. Hadtörténelmi Közlemények, 119. (2006.) 2. sz. 538-559. o.; Fazekas István: Az Osztrák 
Állami Levéltár nyomtatásban megjelent segédletei. Levéltári Közlemények, 69. (1998.) 1-2. sz. 195-219. o. 
Konkrét adatok a X V I I . századból: Takács Sándor: A magyar gyalogság megalakulása. Budapest, 1908. 244-
312. o. 

8 MOL P 287 Forgács család levéltára. Series I I , Fasc. HH. (43. cs.) fol. 144-226. A kiadásra érdemes, va
lóban unikális forrás keletkezésének körülményeire 1. Czigány István: Gróf Forgách Simon, a király katonája. 
In: Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. (Szerk. Hausner Gábor.) Budapest, 2005. 127. o. 



egy 875 szabad rendű, azaz zsoldban nem részesülő fegyveres szolgál t . 9 Utóbbi kontin
gens legnagyobb számban Veszprémben (226), az öt Balaton melléki végház központjá
nak számító Keszthelyen (223) és Pápa (159) várában ál lomásozott . A generalatus köz
pontja, Győr kivételével valamennyi végház, még a török uralom alól csak 1687-ben 
felszabadult Palota esetében is igazolható szabad fegyveresek je lenléte , ami jó l mutatja, 
hogy széles körben elterjedt gyakorlatról van szó. A „szabad rend" hadászat i je lentőségét 
leginkább az világítja meg, hogy összlétszámuk a ténylegesen szolgálat tevő vitézlő rend 
felét tette k i . Az 1690-es években je lentősen átalakult végvidék helyőrségeinek keretlét
száma jelenleg nem ismert, de becslésünk szerint a szabad katonaság azt mintegy ne
gyedével egészíthette k i . 

Noha az említett összeírás csak a Duna és a Balaton között fekvő főkapitányság vára
iban szolgáló fegyvereseket vette számba, mégis lehetőség nyílik a szomszédos kanizsai 
végvidék váraiban szolgáló „szabad rend" lé tszámának meghatározására is. 1696-ban 
ugyanis a Dunántúl többi megyéjéhez hasonlóan dikátorok jár ták be Zala településeit is, 
köztük a Balaton melléki végházakat (Keszthely, Szigliget, Csobánc , Tihany), melyek a 
- V e s z p r é m megyei Vázsonnyal kiegészülve - a győri végvidéken belül önálló várkörze
tet alkottak (3. sz. t áb láza t ) . 1 0 Min t láttuk, az öt helyőrséget fél évtized múltán újra össze
írták, ami szerencsés átfedést eredményezett , lehetőséget adva a kutatónak az adatsorok 
összevetésére . 1 1 Jóllehet a Zalában működő rovok az adóalanyok névsorát nem, csak te
lepülésenként összesített számukat tüntették fel, azok mégis árulkodóak. Szembetűnő 
ugyanis, hogy azokon a királyi helyörségü várral is rendelkező településeken, ahol az 
1701 eleji összeírás nagyszámú szabad rendű fegyverest regisztrált, ott az öt évvel ko
rábbi conscriptio annál alig valamivel kevesebb szabados {libertinus) létét rögzítette. 
Esetünkben ezeknek a szabadosoknak a földesúri szolgál tatások alól bizonyos mér tékű 
vagy idejű mentességgel rendelkező jobbágyokkal történő azonosítását nagy számuk 
eleve megkérdő je lez i . 1 2 Tihanyban példának okáért 24, Csobáncban 18 libertinust írtak 
össze, Keszthelyen pedig nem kevesebb, mint 223 (!) főt soroltak ebbe a tágan ér telmez
hető társadalmi kategóriába (4. sz. táblázat ) . 1 3 

Kézenfekvőbb alternatíva e libertinusok és a már megismert „szabad rend" megfelel
tetése, amihez Veszprém megye portalajstroma meggyőző bizonyí tékot is szolgáltat. Az 
1701. évi összeírásban 59 szabad rendű fegyveressel regisztrált Vázsonyt ugyanis -

Az adatpárt az egyes végházak aktuális szolgálattevőinek tételes összesítésével nyertük. Más eredményre 
jutott Czigány 2004. 175. o. 

10 Végh 2007. 79-85. o. 
1 1 MOL Magyar Kamara Archívuma (a továbbiakban: MKA) E 158 Conscriptio portarum. Tom. LIV. 

(1664.d.) fol. 665v-775v. (A továbbiakban: Portaösszeírás) Keletkezésének körülményeire Bakács István: A 
dicalis összeírások. In: A történeti statisztika forrásai. (Szerk. Kovácsics József.) Budapest, 1957. 76-79. o. 

„Szabados (libertinus): a földesúri szolgáltatásoktól való bizonyos mértékű és idejű mentességgel ren
delkezők, akik a szabadabb jogállást és kedvezőbb adózást megegyezés szerinti pénzösszeg fejében nyerték el. 
Tágabb körben ide sorolhatók a hajdúk, az új telepesek, az inscriptionalisták, a gazdatisztek, a lelkészek, a falu 
bírája, a taksás jobbágyok, a falusi iparosok, sőt bizonyos értelemben az agilisek is." Veszprém vármegye ösz-
szeírásai 1696, 1715, 1720. (Közzéteszi Boross István és Madarász Lajos.) Veszprém, 2002. (A Veszprém 
Megyei Levéltár Kiadványai 17.) (A továbbiakban: Veszprém vármegye összeírásai) 362. o. Mind a mai napig 
nélkülözhetetlen feldolgozás Csapody Csaba: Szabadosok (libertini) 1514-1848. Századok, 74. (1940.) 405-
426. o. 

1 3 Portaösszeírás, fol. 670v-671r., fol. 674v., 679v. 



Veszprém megyei település lévén - a Zalában működő kollégáiknál akkurátusabb (Po
zsony megyéből érkezett) rovok írták össze, megadva a zsoldot nem élvező katonák téte
les névsorát i s . 1 4 A két, mindössze öt év eltéréssel készült névjegyzékben 35 név meg
egyezik, ami eloszlat minden kétséget a „szabad rend" és a szabadosok azonosságát 
i l le tően. 1 5 Az 1696. évi portaösszeírásban az egyes végvárak királyi katonái mellett sze
replő szabadosok tehát valójában az ott fegyveres szolgálatot teljesítő „szabad rend" tag
jaival azonosí thatóak, így az adójegyzék voltaképpen a korabeli ka tonatársadalom egyik 
meghatározó komponensé t teszi láthatóvá. Ennek je lentőségét éppen az a körü lmény ad
ja, hogy a kutatás a szabadosokat (libertini) mind a mai napig elsődlegesen a földesúri 
terhek alól részben vagy egészben mentesült jobbágyokkal azonosította, jól lehet a termi
nus a X V I I . század második harmadától a végházak szabad rendű fegyvereseinek je lölé
sére is szolgált. 

* 

A Zala megyei szabadosok az 1696. évi portaösszeírás fényében meglehetősen egy
séges képet mutatnak abban a tekintetben, hogy csak házat és szőlőt írtak össze birto
kukban, külön is hangsúlyozva , hogy [jobbágyjtelekkel nem rendelkeznek. 1 6 Ez nyilván
valóvá teszi, hogy nem jobbágyok léptek át a szabadosok soraiba, következésképpen a 
fegyveresek létalapját nem a telki .állomány müvelése jelentette. Ezt azért szükséges 
hangsúlyozni , mivel a dunántúli nagybirtok esetében végzett vizsgálatok azt mutatják, 
hogy a birtokosok döntően jobbágya ik egy részét kötelezték fegyveres szolgálatra, és így 
jutottak a szükséges fegyveres erőhöz. A katonává tett j o b b á g y o k ellentételezésként 
mentesül tek a jobbágyte lek után kirótt úrbéres terhek vagy azok egy meghatározot t része 
a ló l . 1 7 A Széchényi György püspök-földesúr által a Zala megyei Tapolcán letelepedni 
szándékozó szabad hajdúk részére 1656-ban kiállított oklevél tanúsága szerint a szaba
dosok esetében éppen fordított folyamat já tszódott le: a birtokosok szolgálatába lépő 
fegyveresek szereztek maguknak utóbb házhelyet, illetőleg szőlőt, szántót és más ingat
lant az adott település ha tá rában . 1 8 Vázsony esete jó l példázza, hogy a fegyveresek jelen-

1 4 MOL M K A E 158 Conscriptio portarum. Tom. XLIX. (1659.d.) fol. 623v-626r. Kiadása: Veszprém 
vármegye összeírásai, 2002. 91-94. o. 

1 5 Utóbbiak megjelölésére a libertinus terminus helyett körülírással éltek e jegyzék készítői: „Milites vero 
sine stipendio hic residentes." Uo. 

1 6 „Libertini ibidem [ti . Keszthelyen] praeter domunculas et vineolas nihil possidentes sunt N[umero] 198." 
Portaösszeírás, fol. 679v.; ,,Eius[dem] praesidii [ti. Szentgrót] libertfini] p[rae]ter domuncul[as] et vineolas ni
hil possidentis] sunt Numero 64." Portaösszeírás, fol. 687r.; „Libertini eiusdem oppidi [t i . Sümeg] praeter 
domunculas et aliquas vineolas nullos p[ro]prios fundos possidentes sunt N[umero] 141." Portaösszeírás, fol. 
683r. 

17 Varga 1969. 289-308. o. 
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„Amely szántóföldet és réteket most bírnak ezen itt lakó városbeliek, szántják és kaszálják ezeket, ez 
megnevezett szabad legények és a következendők el nem vehetik, de azon kívül, minthogy elég föld vagyon, 
amely szántóföldeket felfognak és réteket irtanak övék és maradékaiké lészen ez után is mindenkor, valamég 
tőle fegyverekkel szolgálnak" Kiadása: Szendrei István: Hajdú-szabadságlevelek. Debrecen, 1971. 274. o., idé
zi Rúzsás Lajos: A dunántúli védelmi vonal és a paraszt-polgári fejlődés a X V I - X V I I . században. Különle
nyomat a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetének „Értekezések 1967-1968." c. 
kötetéből. Budapest, 1968. 234. o. 



tős része a szegényebb nemesség soraiból került k i , ami újabb bizonyíték amellett, hogy 
a szabadosok idöröl-idöre megri tkuló sorai nem telkes jobbágyokka l töltődtek f e l . 1 9 A 
szabadosokban minden valószínűség szerint inkább a tizenöt éves háború (1591-1606) 
során társadalmi közegükből kiszakadt, korábbi egzisztenciális biz tonságuktól megfosz
tott tömegeket kell látnunk, akik oldalukra fegyvert kötve keresték helyüket a megvál to
zott viszonyok közepette . A Balaton-felvidéken kóborló, az amúgy is ingatag közbizton
ságra súlyos veszélyt je lentő szabad hajdúk letelepítését vagy katonai szolgálatát 
(ellenkező esetben kiirtását) elrendelő 1647. évi országgyűlési határozat arról árulkodik, 
hogy potenciális fegyveresben nem volt h iány . 2 0 

A telkes j obbágyok katonává tételével szemben a szabadosok letelepítése több nyi l 
vánvaló előnnyel kecsegtette az őket befogadó (zömmel bene possessionatus vagy a 
arisztokrácia alsóbb köreihez sorolható) birtokosokat. A legfőbb haszon ér te lemszerűen 
abban rejlett, hogy az érdekeltek nem kényszerül tek lemondani a végvárvonal sávjában 
élő - mindinkább fogyatkozó - jobbágya ik pénz-, termény- és munkajáradékáról vagy 
azok egy részéről. A szabadosok befogadása a birtokosok számára különben sem jelen
tett komoly anyagi áldozatot , tekintve, hogy legfeljebb csak házhelyet kellett számukra 
biztosítani az adott településen. A határban a szabadosok által müvelés alá vont földek 
pedig éppen azért kerülhettek a kezükre, mert azok eleve parlagon hevertek. Az egyre 
jobban elnéptelenedő határövezetben - mint arról Széchényi György idézett szavai is ta
núskodnak - e lsősorban nem művelhető földben, sokkal inkább munkáskézben mutatko
zott égető h iány . 2 1 

A X V I I . század végi portajegyzék nyi lvánvalóvá teszi azt is, hogy a szabados katona
ság te lekál lományon kívüli szőlő müvelésére alapozta egzisztenciáját, tekintve, hogy há
zukon (domunculá) kívül csak szőlőt írtak össze birtokukban. Csobánc 18 szabad rendű 
fegyverese például összesen 14 hold szőlőt művelt , ami 263 akó borral hálálta meg a 
gondoskodás t . 2 2 Negyven zalabéri bajtársuk kezén 27 hold szőlőt írtak össze 331 akós 
te rmésse l . 2 3 Kemend 14 szabadosa hét holdnyi szőlőt müveit , amiről összesen 56 akónyi 
bort szürete lhet tek. 2 4 A bortermelésre ösztönző tényezők sorában első helyre kívánkozik, 
hogy a szőlő nem képezte a telki á l lomány részét, következésképp (a X V I I . század végé
ig legalábbis) nem számított bele az állami adóa lapba . 2 5 Keszthely esetében az is igazo-

1 9 MOL M K A E 158 Conscriptio portarum. Tom. XLIX. (1659.d.) fol. 623v-626r. 
2 0 

„A Veszprémben, Tihanyban, Keszthelyen, Vázsonyban, Szigligetben, Devecseren és másutt az ország
ban szerteszét tartózkodó szabad, és kóbor hajdúkra nézve, akiknek semmi lakóhelyük vagy örökségük nin
csen, és sem katonáskodni, sem dolgozni nem akarnak, hanem a szomszéd nemesek és szegény alattvalók leg
nagyobb sanyargatásával és kárával, egyedül fosztogatásból és rablásból tartják fenn magukat és övéiket. 
Határozzák az országlakosok, hogy azokat az örségi katonák közé kell sorozni és eképpen katonai kötelezett
ségnek és fegyelemnek alávetni vagy földmüvelésre és jobbágyszolgálatra alkalmazni; különben a végvidékek
ről, mint a haza dögvészét, el kell távolítani és ha továbbra is károkat okoznak, bárki szabadon üldözhesse 
őket.". Corpus Juris Hungarici (a továbbiakban: CJH). Magyar Törvénytár. 1608-1657. évi törvényczikkek. 
(Magyarázó jegyzetekkel kíséri Márkus Dezső.) Budapest, 1900. 457. o. (1647: 41. tc.) 

2 1 Lásd a 18. jegyzetet. 
Portaösszeírás, fol. 674v. 

2 3 Uo. fol. 688v. 
2 4 Uo. fol. 689v. 
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Az adóporta fogalmára és annak változásaira lásd Juhász Lajos: A porta története 1526-1648. Jobbágy
gazdálkodásunk egysége és az adóegység. Különlenyomat a Századok 1936. évi pótfüzetéből. Budapest, 1936. 
3-84. o. 



lást nyert, hogy a helyi földesurak a föld után őket illető pénz,- te rmény- és munkajára
dékról is lemondtak, ami a legsúlyosabb adótehertől szabadítot ta meg a föld művelőit . 
Az természetesen további vizsgálatokat igényel, hogy ez a gyakorlat a végvárvonal sáv
jában mennyiben tekinthető á l ta lánosnak. 2 6 Az egyházi tized fizetése alól viszont (elv
ben) már nem volt k ibúvó. A veszprémi egyházmegye egymás t követő püspökeinek 
Egerszeg, Kapornak, Bér, Szentgrót és Keszthely helyőrsége ellen felhozott, ismétlődő 
panaszai azonban elárulják, hogy a fegyveresek gyakorta adósak maradtak a dézsmával 
is . 2 7 A szabadosok tehát szőlőjüket csaknem adómentesen élték, aminek a je lentőségét 
nehéz nem felismerni. 

A szőlőmüvelésre alapozott egzisztencia azonban távolról sem csupán a „szabad 
rend" ismérve volt. A X V I I . században a havi zsoldot mind gyakrabban nélkülözni kény
szerülő végváriak maguk is nyitni kényszerül tek a c iv i l életforma felé, így - amellett, 
hogy kereskedésre adták a fejüket és ipart űztek - tömegesen kapcsolódtak be a mező
gazdasági á ru te rmelésbe . 2 8 Előbbi példáinknál maradva: az 1696. évi portajegyzék tanú
sága szerint a csobánci helyőrség 30 királyi katonája 19 holdon gazdálkodott , ami 345 
akó termést e redményeze t t . 2 9 Bér szőlőhegyein eggyel több iratos katona serénykedett , 
ahol 11 holdról 333 akó bort szürete lhet tek. 3 0 Kemenden 20 zsoldos ugyanekkora terüle
ten kapálta a tőkéket , melyekről 96 akó bor került a hordókba . 3 1 Az egy személyre ju tó 
viszonylag csekély, egy holdnál kisebb földterület és a korabeli - mai szemmel kimon
dottan magas - borfogyasztás arra enged következtetni , hogy a katonák többsége alapve
tően önellátásra rendezkedett be, és terményéből csak keveset vagy egyál talán nem tu
dott piacra vinni. 

A királyi vitézlő rend és a szabadosok életmódjában különbség leginkább abban fe
dezhető fel, hogy míg utóbbiaknál a szőlögazdálkodás a legelterjedtebb jövede lemte rme
lő tevékenység volt, addig a vitézlő rend jelentős hányada más módon egészítette k i a 
szűkös zsoldját. Tihany és Csobánc királyi katonáinak például mindössze 2/3-a dolgozott 
földjén szabad ide jében. 3 2 A Keszthelyen, az öt balatoni végház legnépesebb helyőrségé
ben szolgáló 202 iratos fegyveresnek pedig alig harmada müveit szőlőt vagy szántót a te
lepülés határában - igaz, át lagon felüli volumenben. 3 3 

l b Végh 2007. 202. o. 
2 7 VÉL Dec. Ер. No. 31. (1646); CJH 1900. 487. о. 1647: 97. tc. 
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Benczédi László: Katonarétegek helyzete a török elleni várháborúkban. Hadtörténelmi Közlemények, 13. 
(1966.) 4. sz. 821-827. o.; Uő.: Végváriak életviszonyai а X V I I . században. In: Magyarországi végvárak a X V I -
XVII . században. (Szerk. Bodó Sándor és Szabó Jolán.) Eger, 1983. (Studia Agriensia 3.) 101-111.0.; Szántó Im
re: A „vitézlő rend" megélhetésének anyagi forrásai Zala megyében a 17. században. In: Végvárak és régiók a 
X V I - X V I I . században. (Szerk. Petercsák Tivadar és Szabó Jolán.) Eger, 1993. (Studia Agriensia 14.) 145-160. o. 
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Portaösszeírás, fol. 674v. 
3 0 Uo. fol. 688v. 
3 1 Uo. fol. 689v. 
3 2 Uo. fol. 670v-671r., 674v. 

Uo. fol. 679v. Az 1696. évi portaösszeírás félreértések forrásává vált azáltal, hogy egy adott végvár föl
det művelő iratos katonáinak számát a kutatás esetenként - nyilvánvalóan tévesen - az adott helyőrség (érte
lemszerűen magasabb) keretlétszámával azonosította, jóllehet a conscriptio egyértelművé tette a különbséget. 



A Kanizsai (1690 előtt Kanizsa ellen vetett), a Zala megyei végházakat rendszerbe 
fogó generalatus ( 1 . sz. táblázat) szabadosainak összesítése nem ígérkezik egyszerű fela
datnak. 3 4 Az 1701. évi és az 1696. évi összeírásban egyaránt szereplő öt, Balaton melléki 
végház adatsorait összevetve ugyanis azt tapasztaljuk, hogy a későbbi j egyzék minden 
esetben magasabb számot ad meg a szabados katonaság esetében (4. sz. táblázat) . Több 
lehetséges magyarázat közül a legvalószínűbbnek az tűnik, hogy az 1696. évi portaösz-
szeírás - je l legéből fakadóan - nem volt képes megragadni az adózók összességét . Ez v i 
szont arra figyelmeztet, hogy a kanizsai végvidék erősségeiben szolgáló szabadosok 
számát a végső összesítésnél minden bizonnyal felfelé kell korrigálni . Ennek szükséges
ségére világít rá Egerszeg példája is. A főkapitányság központjának számító településen 
ugyanis 1696-ban közel négyszáz királyi katona mellett aránytalanul kevés, mindössze
sen 11 szabadost regisztráltak (2. sz. táblázat ) . 3 5 Az adat azért is gyanút ébreszt, mivel a 
fegyveresek élén szabad vajdát találunk, márpedig a tucatnyi fegyveres aligha tette szük
ségessé az elvben félszáz főnek parancsnokló gyalogos tiszt a lka lmazásá t . 3 6 Problémát 
jelent továbbá, hogy a X V I I . század második felében a védelmi övezet szerves részeként 
számon tartott végvár (például Pölöske) nem szerepel az összeírt te lepülések sorában, de 
a hiány okára a j egyzék nem ad magyarázatot . Más végvárak ese tében (úgymint Zalavár, 
Szécsisziget, Szentgyörgyvár , Szigliget, Lövő) a királyi ka tonaság mellett az összeírás 
nem tüntet fel szabadosokat, ami - látni fogjuk - egyér te lműen az összeírás hiányossá
gának tudható be, és a forráskritika szükségességére világít r á . 3 7 

Gyöngyösi Nagy Ferenc főkapitány-helyettes hivatalviselése idején (1681-1695), ta
lán Kanizsa blokádja alatt készült az a névjegyzék, amely lehetőséget ad számunkra a 
vilajetközpontot övező várláncolat szabadosainak számbavételére (2. sz. t áb láza t ) . 3 8 A 
feltehetően a felszabadító háború egyik, „szabad rend" részvételével zajló hadművele té
vel összefüggésben, fizetési j egyzék gyanánt készült lajstrom a Murától északra fekvő 
zalai végvárakban szolgálatot teljesítő szabad rendű katonaságot veszi számba, megadva 
a fegyverforgatók nevét is . 3 9 Alsólendva és a mai országhatáron belül eső 13 zalai vég
vár, illetve - a főkapitányság várai közül egyedüliként a korszakban Vas megyéhez tar
tozó - Egervár szabadosait összesítve 326 fős létszámot kapunk. Az adat azonban csak 
tájékoztató je l legű. Tekintve, hogy nem ismerjük a névjegyzék összeál l í tásának okát, 
nem tudunk választ adni arra a kérdésre sem, hogy a „szabad rend" mekkora hányadát ír
ták ekkor össze, ám joggal feltételezhetjük, hogy a lista csak a fegyveresek egy részének 

A Kanizsa török kézre kerülését (1600) követően megszervezett végvidéki főkapitányság korai történe
tére Kelenik József: Egy végvidék születése. A Kanizsa ellen vetett végek kialakulásának története 1600-1601. 
In: Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. (Szerk. Hausner Gábor.) Budapest, 2005. 311-
357. o.; Uő.: A Kanizsa elleni végvidék katonai erejének változásai 1633-1638. In: Hadtörténelmi tanulmá
nyok. Zalaegerszeg, 1995. (Zalai Gyűjtemény 36/1.) 5-51. o. 

3 5 Portaösszeírás, fol. 704r. 

Z M L V. 1601. Zalaegerszeg. Zalaegerszeg város régi levéltára. No.7. 
3 7 Portaösszeírás, fol. 681., 706v., 708r., 675r., említésük sorrendjében. 
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A kanizsai végvidék főkapitány-helyettesének hivatalviselésére Iványi Emma: Gyöngyösi Nagy Ferenc 
vicegenerális. In: Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásából 1982-1983. Zalagerszeg, 1983. 
(Zalai Gyűjtemény 18.) 115-128. o. 
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MOL P 1322 A herceg Batthyány család levéltára. A Batthyány család központi igazgatósága. A földes

úri famíliára, illetve az uradalmi alkalmazottakra vonatkozó iratok (a továbbiakban: Föld. fam.) 55. cs. No. 
1386. 



névsorát őrizte meg. A Kanizsai főkapitányság Murán inneni végvára iban tehát a X V I I . 
század utolsó negyedében minimál isan ennyi szabados létével számolhatunk, a tényleges 
létszám azonban Szécsisziget - ismeretlen okból - hiányzó szabadosaival és a névjegy
zékből esetleg kimaradtakkal együtt tovább bővü l . 4 0 

A datálatlan névjegyzékben nem szereplő, szintén Zala megyei Légrád és a muraközi 
települések adatsorainak ismerete ugyancsak tovább növelheti a Kanizsai főkapitányság 
szabadosainak számát. A Dráva és a Mura által közrefogott „Szige t" 1671-ig, a Zrínyi 
Péter fej- és jószágvesztésé t k imondó ítéletig csaknem kizárólagosan a Zrínyi család 
uradalma volt, melynek birtokosi magánhadereje és központ i forrásokból fenntartott 
helyőrségei , valamint a közeli Légrád katonasága felett főkapitányi minőségben a grófi 
család tagjai rendelkeztek. 4 1 Amennyire a kutatás jelenlegi állásánál megál lapí tható , e sa
já tos védelmi övezet (mint olykor nevezték: Zerinische Grenze) inkább csak adminiszt
ratív módon kapcsolódott a Kanizsa elleni végek szerveze téhez . 4 2 Zrínyi Á d á m 1691. évi 
katonahalálával immáron teljes egészében a koronára szállt muraközi uradalom védelmi 
szervezete cél irányos kutatásokat igényel, különös tekintettel a mintegy 800-900 főre 
becsülhető katonaparasz tság további sorsát i l le tően. 4 3 A társadalom, had- és igazgatástör
ténet szempontjából egyaránt specifikus terület szisztematikus vizsgálata a közel jövő 
feladatai közé tartozik. Jelenleg csak annyit állí thatunk bizonyosan, hogy a korábbi ura
dalmi haderő vagy annak egy jelentős része a kamarai igazgatás alatt is ellátta a terület 
véde lmét . 4 4 Ezt egyébiránt az 1696. évi portaösszeírás meglehetősen szűkszavú bejegy
zései is megerősí teni lá t szanak . 4 5 

A Kanizsa ellen vetett végvidék esetében a „szabad rend" eloszlása távolról sem volt 
egyenletes. A prezidiális mezővárosok avagy végvárvárosok (korabeli szóhasználat tal 
praesidinmok), úgymint Szentgrót, Kapornak, Lendva, Lenti stb. esetében például a sza
badosok koncentrációja figyelhető meg, amit példáz Szentgrót legkevesebb 97 szabado
sa.4 6 A X V I I . század második felében a végvidék főkapitányait adó Bat thyány család bir
tokában lévő település tipikus abban a tekintetben, hogy rendelkezik a végvárváros , eme 
sajátos fejlődési utat bejárt település valamennyi i smérvéve l . 4 7 Szentgrót mezőváros tár-

4 U M O L P 1322 Föld. fam. 55. cs. No. 1387. 
4 1 Monumenta Zrínyiana: Pars oeconomia. Tom. II . Insula Muraköz (1635-1720). Digessit, introductio 

Germanica et indice instruxit István N. Kiss. Budapest, 1991. N. Kiss István fentebb hivatkozott, hadtörténeti tár
gyú tanulmányain kívül a hazai feldolgozások érdemben nem foglalkoznak a Muraköz történetével. A horvát 
nyelvű irodalomból jól használható Rudolf Horvát: Poviest Medimurja. Zagreb, 1944. (Reprint: Cakovec, 1993.) 

4 2 Pálffy 1996. 205. o. 
4 3 N.Kiss 1989. 49. o. 
4 4 A muraközi Kotori, Goricsán, Hudosán helyőrségeit például a kanizsai végvidék szervezetébe integrál

ták. Österreichisches Staatsarchiv (a továbbiakban: ÖStA), Finanz- und Hofkammerarchiv (a továbbiakban: 
FHKA), Hofkammerarchiv (a továbbiakban: HKA), Hoffinanz Ungarn (a továbbiakban: HFU) Rote Nummer 
370. 1695. Mai. fol. 110., 113. További vizsgálatok szükségességére világít rá, hogy 1696-ban Kotoriban a k i 
rályi katonaság mellett szabadosokat is találunk. Portaösszeírás, fol. 726v-727r. 

4 5 Portaösszeírás, fol. 725, 726v-727r. 
4 6 MOL P 1322 Föld. fam. 55.cs. No. 1387. 
4 1 Iványi 1964.4-5.0. 



sadalmában ugyanis a királyi katonaság jelenléte és főként a szabad katonaság betelepü
lése következtében a katonaelem jutott túlsúlyra, ami számos területen mélyreható válto
zásokat idézett elő. Ennek leglátványosabb jele a katonaság lakta erődített te lepülésmag 
[praesidium) és az úrbéres népességnek otthont adó városrész (oppidum) térbeli szepará
ciója, ami legtöbb esetben idővel j og i különállást is jelentett. 4 8 A végvárváros avagy pre-
zídium fogalma tehát alapjában véve a védözóna első vonalában fekvő, királyi helyőrsé-
gű végvárral rendelkező, zömmel fegyveresek lakta, fallal övezett mezővárosokat 
foglalja m a g á b a n . 4 9 

A prezíd iumok száma a kutatások jelenlegi állásánál nem határozható meg pontosan, 
tekintve, hogy a települést ípus vizsgálatát több körülmény is nehezít i . Maga a prez íd ium 
terminus pé ldának okáért e lsődlegesen a királyi helyőrség je lölésére szolgált, és csak ké
sőbb, új je lentés tar ta lommal gazdagodva alkalmazták az árokkal és palánkfallal övezett , 
többségében katonák által lakott mezőváros megnevezésére is . 5 0 Az 1696. évi összeírás 
mindazonál tal támpontot adhat a kutatásnak a települések kategor izálásához is. Lövő 
esetében például a prezídium mellett hasonnevű oppidumot is feltüntet, ami karakterisz
tikus vonás a végvárvárosok esetében, ugyanakkor a szakirodalom nem tud a zalai me
zőváros te lepülésszerkezetének török kori kettéválásáról és j o g i e lkülönülésérő l . 5 1 Igazo
lást nyert ellenben a szabados katonaság je lenléte , amiről viszont a X V I I . század végi 
conscriptio hallgat. 5 2 

Mindazonál ta l nyomatékosan hangsúlyozni szükséges, hogy a településmorfológiai 
ismérvek önmagunkban nem elegendőek annak megál lapí tásához, hogy egy adott telepü
lés a végvárvárosok csoportjába sorolható-e. El lenpéldaként a X V I I . században ugyan
csak két településfélre elkülönülő Sümeg mezőváros hozható fel, ahol je lentős szabados 
katonaság, (1696-ban 141 fő) ál lomásozott , így a prez íd iumok két lényeges ismérvével is 
rendelkezett. 5 3 Várában azonban állandó jelleggel nem ál lomásozot t királyi helyőrség, 
márpedig ennek je lenléte elengedhetetlen egy település prez íd iumok közé sorolásához. A 
szakirodalom által korábban tévesen a végvárvárosok közé sorolt Tapolca, Tűrje, Szeg
vár települések lényegében ugyanezen ok miatt rekedtek kívül a prez íd iumok csoportján, 
je lentős fegyveres népességük dacára . 5 4 Nyí lván nem véletlen, hogy a helyőrségeiket a 

„Praesidium seu oppidum Szent Groth" és az attól délkeletre fevő „Possessio Szentgroty Pogar varos", 
illetve „Praesidium Kapornak" és „Possessio Kapornakváros" kettőse jól példázza a korábban egységes mező
városok török kori kettéválását és a településrészek változatos elnevezését. Portaösszeírás, fol. 687. 

4 9 VéghlWl. 117-120. o. 
50 , , 

Uo. 
5 1 Portaösszeírás, fol. 706.; Dominkovits Péter: Zalalövő története 1690-1790. Kanizsa visszafoglalásától a 

Rákóczi-kor végéig. In: Zalalövő története az ókortól napjainkig. (Szerk. Molnár András.) Zalalövö, 1998. 
160. o.; Simon Éva: Zalalövő története 1566-1690. „Nagy két császár birodalmi között". Uo. 105-156. о. A 
kettős településszerkezet közvetett igazolása Z M L IV. H.a. Polgári perek. 3. d. 1697. pallium. No. 5. 

5 2 Simon 1998. 132. o. 
5 3 Portaösszeírás, fol. 683r. 
5 4 Szántó Imre: Zala vármegyei végvárak és mezővárosok lakosságának helyzete a X V I I - X V I I I . század

ban. Hadtörténelmi Közlemények, 31. (1984) 3-33. o.; Uő.: A végvárak mellett (presidiális) mezővárosok tele
pülési szerkezetének megváltozása Zala megyében. In: Mezőváros-kisváros. Rendi társadalom-polgári társada
lom 4. Szerk.: Mikó Zsuzsa. Debrecen, 1995. 75-83.; Pálffy Géza: Katonai igazságszolgáltatás a királyi 
Magyarországon. Győr, 1995. 103. o. A következetlen fogalomhasználat oka, hogy a prezidiális mezőváros 
terminust elsőként alkalmazó Rúzsás Lajos adós maradt annak tételes definíciójával. Rúzsás 1968. 225-254. o. 



korabeli szóhasználat nem is illette prezídium névvel , mivel az - m i n t láthattuk -
kizárólag a király által fenntartott várörségek je lölésére szolgál t . 5 5 

A témára vonatkozó alapkutatások nyomasz tó hiányát mi sem mutatja jobban, mint 
hogy a „szabad rend" lakta földesúri mezővárosok, mint sajátos katonatelepülés- t ípus 
esetében még a névadással is adós a kutatás. Jóllehet vizsgálatunkat objektív okok miatt 
a Kanizsával szemközt i generalatus helyőrségeire kényszerül tünk korlátozni , nyomaté 
kosan hangsú lyoznunk kel l , hogy a szabadosoknak csak egy része nyert a lkalmazást a 
végvárakban. Amennyire megállapí tható, a „szabad rend" zöme éppenhogy ezekben a 
frontvonaltól távolabb fekvő településeken, leginkább mezővárosokban élte mindennap
jait , ahol - királyi helyőrség nem lévén - katonai vonatkozásokban is a földesúr hatalma 
érvényesült felettük. 

Összegzésképpen megál lapí tható tehát, hogy a „szabad rend" a lkalmazása révén egy 
adott végvár helyőrsége lényegesen népesebb lehetett annál, mint ami a királyi katonaság 
keretlétszámait feltüntető, gyakorta idézett kimutatásokból kiolvasható. Min t láttuk, ese
tenként a helyőrség legnépesebb komponensét alkotó, ám ez ideig vajmi kevés figyelem
re méltatott szabad katonaelem jelenléte akár egy adott végház végvárrendszer hierarchi
ájában elfoglalt he lyének felülvizsgálatára kényszerítheti a kutatást . Ennek ugyanis 
éppen a végvárak (fő)kapitányainak parancsnoksága alatt álló (ám rendszerint csupán az 
iratos katonasággal azonosított) helyőrség létszáma a legfőbb - igaz, távolról sem kizá
rólagos - indikátora. 

A X V I I . század valójában a struktúraváltás időszaka, mikoris a királyi ka tonaság lét
számának fokozatos csökkentését el lensúlyozandó, a katonaparasztság kategóriájába so
rolható fegyveresek, köztük is mindenekelőt t a szabadosok lépnek előtérbe és válnak 
mindinkább meghatározóvá . A helyőrségek két alapvető összetevője között i választóvo
nal azonban nem volt éles. A végvárakban annak (fő)kapitánya alatt szolgáló szabadosok 
soraiban nyí lván nem kevés korábban elbocsátott végvári katona is lehetett, mint ahogy 
bizonyára a szabadosok közül is esküdtek fel a király ( jövedelmezőbb, biztosabb megél 
hetést garantáló) szolgálatára. A X V I I . század éppen a két, közös társadalmi gyökerű, 
gazdasági tekintetben egymáshoz közeledő csoport sorsközösségének és öntudatra ébre
désének tanúja, amiről legbeszédesebben Kun Péter tanulmányunk elején idézett szavai 
tanúskodnak. 

Portaösszeírás, fol. 675v., 686r., 685r. 



FÜGGELÉK 

1. 

A Kanizsai főkapitányság végváraiban állomásozó királyi katonaság 
keretlétszáma 1695-ben56 (Tervezet) 

Végvár Magyar lovas Magyar gyalog Összesen 

Könnend 5 7 150 100 250 

Egerszeg 300 150 450 

Kaposvár 30 70 100 

Kapornak 100 50 150 

Egervár 25 50 75 

Kemend 10 30 40 

Lövő 46 42 88 

Zalavár 15 100 115 

Szentgyörgyvár 25 40 65 

Szentgrót 25 50 75 

Bér 16 20 36 

Lenti 100 100 200 

Szécsisziget 50 100 150 

Kányavár - 15 15 

Alsólendva 50 50 100 

Légrád 100 200 300 

Kotori 30 100 130 

Goricsán 20 50 70 

Hudosán - 50 50 

Összesen 1092 1367 2459 

5 6 ÖStA FHKA H K A HFU RN 370. 1695. Mai. fol. 110. és fol. 113. A tervezet nem tartalmazza a tüzérek 
és a rendkívüli állományba soroltak létszámát. 

5 7 Körmend ténylegesen nem tartozott a Kanizsai főkapitányság végvárainak a sorába, de itt állomásozott a 
Batthyányak 250 főnyi dunántúli kerületi főkapitányi kontingense, mely ezáltal a határvédelem meghatározó 
részét alkotta. Lásd erre Pálffy Géza tanulmányát e számban. 



A Kanizsai főkapitányság Murától északra fekvő végváraiban állomásozó 
szabad katonaság 1690 köríil5& és 1696-banS9 

Végvár 1690 körül 1696 

Egerszeg 25 11 

Pölöske 14 nincs adat 

Kapornak 12 10 

Egervár 17 nincs adat 

Kemend 20 14 

Lövő 3 nincs adat 

Zalavár 8 nincs adat 

Szentgyörgyvár 32 nincs adat 

Szentgrót 97 64 

Bér 47 40 

Lenti 4 11 

Szécsisziget nincs adat nincs adat 

Kányavár 20 1 

Alsólendva 26 30 

Összesen 326 ' 181 

3. 

Az öt Balaton melléki végvárban állomásozó királyi katonaság 
keretlétszámai 1695-ben60 

Végvár Lovas Gyalog Extra Összesen 

Keszthely 100 100 2 202 

Tihany 20 50 2 72 

Vázsony 40 74 3 117 

Szigliget 10 25 - 35 

Csobánc 20 25 - 45 

Összesen 190 274 7 471 

ъ ъ MOL P 1322 Föld. fam. 55. cs. No. 1386. (1690 körül) 
59 

Portaösszeírás, fol. 665v-775v. 
6 0 Takáts Sándor: Kísérletek a magyar haderő feloszlatására 1671-1672. Századok, 38. (1904.) 338. o.; 

MOL P 125 Esterházy család levéltára. Pál nádor, Kormányzati iratok, 41. cs. No. 9940., No. 9884. 



Az öt Balaton melléki végvárban állomásozó szabad katonaság 
1696-ban61 és 1701-ben62 

Végvár 1696 1701 

Keszthely 198 223 

Tihany 24 39 

Vázsony 58 59 

Szigliget nincs adat 43 

Csobánc 18 53 

Összesen 298 417 

1 Portaösszeírás, fol. 665v-775v. 
6 2 MOL P 287 Forgács család levéltára. Series I I . Fasc. HH. (43. cs.) fol. 144-226. 



Ferenc Végh 

THE 'FREE ORDER' 

About a forgotten group o f the military society in Transdanubia in the 17th century 

Summary 

The Aulic War Council decreased the number of fortress soldiers serving in the Hungarian 
anti-Ottoman defence system by about a fourth during the Thirty Years' War (1618-1648), 
threatening the military balance of power to collapse. To substitute the dismissed fortress soldiers 
the landowners of the frontier region were forced to increase the number of their armed men. The 
lords obliged their serfs to do military service, or they settled armed men (whom the sources 
generally call libertines) on their estates along the border region. The 'free order' at the settlements 
with border fortresses served under the command of the captain(-general) of the fortress, who thus 
commanded significantly more soldiers than is indicated in the pay-rolls. One can find soldiers of 
the 'free order' in almost every border fortress commanded by the captain-generals of the borders 
facing Győr and Kanizsa. At the end of the 17th century their number was about the fourth than 
that of the soldiers paid by the king. The biggest numbers of'free order' soldiers could be found at 
the oppida with border fortresses (e. g. Keszthely, Szentgrót, Kapornak), and in these settlements 
soldiers gained majority in society. 

Ferenc Végh 

« L'ORDRE LIBRE. » 

Une catégorie oubliée de la profession militaire de la Transdanubie du 17е siécle 

Resume 

Au cours de la guerre de trente ans (1618-1648), le Conseil de Guerre de la Cour réduisit de 
prés de vingt-cinq pour cent l'effectif de « l'ordre des homines de guerre » en service dans les forts 
du Systeme de defense de Hongrie mis en place contre les Ottomans, ce qui risquait de détruire 
l'équilibre stratégique. Pour remplacer les soldats renvoyés des confins, les propriétaires de la zone 
frontaliére durent augmenter le nombre de leurs hommes en armes. Iis forcérent alors leurs serfs au 
service militaire ou ils établirent sur leurs domaines frontaliers des hommes armés en GENERAL ap-
pelés affranchis selon les sources d'époque. Dans les communes dotées d'un fort, « l'ordre libre » 
releva des capitaines (généraux) des forts des confins qui disposaient ainsi de beaucoup plus de 
soldats que le nombre indiqué sur le registre des soldes. Nous trouvons des hommes armés libres 
dans la quasi-totalité des forts appartenant au commandement GENERAL des confins de Győr ou dans 
celui combattant contre Nagykanizsa. A la fin du 17е siécle, leur nombre fut approximativement 
quatre fois moins élévé que celui des soldats payés par le roi. C'est dans les villes agricoles dotées 
d'un fort (par ex. Keszthely, Szentgrót, Kapornak) que « l'ordre libre » fut le plus nombreux et les 
soldats у devinrent majoritaires dans la population. 



Ferenc Végh 

DER „FREIE STAND" 

Über eine vergessene Gruppe der Soldatengesellschaft in Transdanubien 
des 17. Jahrhunderts 

Resümee 

Der Hofkriegsrat senkte zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) die Stärke des 
„Kriegerstandes", der in den Burgen des Verteidigungssystems gegen die Osmanen in Ungarn 
diente, um etwa ein Viertel. Es drohte, dass dadurch das strategische Kräftegleichgewicht kippt. 
Als Ersatz des entlassenen Militärs in den Grenzburgen mussten die Gutsbesitzer der Grenzregion 
die Stärke ihrer Bewaffneten erhöhen. Die Besitzer verpflichteten ihre Fronbauern zum Militär
dienst, oder siedelten Bewaffnete auf ihren Gutem entlang der Grenze an, die von den zeitgenössi
schen Quellen im Allgemeinen „Befreite" genannt wurden. In den über eine Grenzburg verfugen
den Siedlungen gehörte auch der „befreite Stand" unter dem Kommando des (Ober-) Hauptmann 
der Grenzburg, der auch der königlichen Armee vorstand. Auf diese Weise verfügten sie über we
sentlich mehr Bewaffnete, als von den Soldverzeichnissen angeführt. In nahezu sämtlichen Grenz
burgen der Oberhauptmannschaften des Grenzgebietes von Raab und des Kanischa gegenüber lie
genden Grenzgebietes finden wir Bewaffnete des „freien Standes". Ihre Anzahl war Ende des 17. 
Jahrhunderts etwa ein Viertel der Stärke der vom König besoldeten Armee. Der „freie Stand" war 
in größter Anzahl in den über eine Grenzburg verfügenden Marktflecken präsent (z. B. Keszthely, 
Szentgrót, Kapornak), wodurch das Militär in der Gesellschaft dieser Siedlungen in Überzahl war. 

Ференц Вег 

„СВОБОДНОЕ СОСЛОВИЕ." ОБ ОДНОЙ ПОЗАБЫТОЙ ГРУППЕ ОБЩЕСТВА 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗАДУНАВЬЯ В X V I I ВЕКЕ. 

Резюме 

Во время тридцатилетней войны  (1618-1648) Придворный Военный Совет сократил поч
ти на одну четверть число „витязей", служивших в  крепостях системы обороны  от турок, 
что угрожало нарушением стратегического равновесия  сил. Для  восполнения демобилизо
ванного воинства оконечных крепостей владельцы имений пограничной зоны были вынуж
дены увеличить численный состав стоявших под  ружьем защитников крепостей. Феодалы 
обязали своих крепостных  к  несению воинской службы  или  поселяли  на пограничных угро
жаемых территориях опытных в  обращении с оружием людей, которых имеющиеся источ
ники называли обычно вольноотпущенниками.  На поселениях, располагавших оконечными 
крепостями, „свободные сословия" также находились под  командованием главного комен
данта оконечной крепости, стоявшего также  и во  главе королевского воинства.  В главном 
командовавнии оконечных провинций Дьёр  и  Канижа во  всех оконечных крепостях  мы 
находим вооруженных бойцов  из  свободных сословий. Их численность в  конце  X V I I  века 
составляла примерно одну четверть наемников, оплачиваемых королем. „Свободные сосло
вия"  в  наибольшем количестве присутствовали  в  сельскохозяйственных городах, распола
гавших оконечными крепостями (например, Кестхей, Сентгрот, Капорнак), вследствие чего 
численный состав военных всегда превосходил численность гражданских жителей города. 


