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Összességében megállapítható, hogy a tanulmánykötet szinte minden írása komoly 
érdeklődésre tarthat számot, nem csupán a benne leírt adatok révén, hanem a történeti 
források sokoldalú elemzési lehetőségeinek iskolapéldája okán is. A középkori hadtörté-
net iránt érdeklődők számára hasznos olvasmányok, csak ajánlani tudom.

Balogh Máté

SZATLÓCZKI GÁBOR

VÁR A VÁRBAN. A VÁRAK NÉPE ÉS A MEZEI HADAK  
A 16. SZÁZAD KÖZEPÉN I.

A várak népe

(MISSILES, Szeged, 2016. 241 o. ISBN: 978-963-12-7574-2)

Bárki, aki a magyar történelem kora újkori történetével kíván foglalkozni, kutatásai 
során mindenképpen érinteni fogja a törökellenes végvárrendszer témáját, azon belül is a 
várak katonai, gazdasági szervezetét. A várakban különböző tisztségeket betöltő szemé-
lyek kiléte, kapcsolatrendszerük és egyéni pályafutásuk, komoly érdeklődésre tart számot. 
Ezért is örvendetes, hogy a Missiles kutatócsoport1 tagja, Szatlóczki Gábor az 1526 és 
1568 közötti Dél-Dunántúlra vonatkozó források feldolgozása közben nem elégedett meg 
a tisztségek azonosításakor a szakirodalomban eddig körülhatárolt fogalmakkal (főleg, 
hogy azok egy jelentős részét csak a XIX. század során alkották meg), hanem megkezdte 
a feldolgozott források alapján a különféle tisztségek feladatköreinek pontos meghatáro-
zását. Ezek mellett felfigyelt arra, hogy valójában két külön szervezet élt egymás mellett 
a véghelyeken, azaz a tényleges vár népe, illetve a várak melletti palánkokban elhelye-
zett mezei hadak. E két „rendszer”, noha egymástól nem volt független, a tisztségek alap-
ján mégis élesen elkülönült feladatait és szerepét tekintve.2 A Vár a várban című kötet – a 
szerző saját bevallása szerint – valójában a kutatócsoportban végzett munkájának mel-
léktermékeként született meg, de külön örülhetünk, hogy a munka nem maradt az íróasz-
tal fiókjában. 

A kötet egyszerű kivitelű, puha fedelű, borítóján (találóan) Kapu várának erődítési 
terve és alaprajza található 1541-ből. A kiadvány összesen öt nagy fejezetre oszlik, további 
alfejezetekkel. A kutatás összegzését egy okmánytár követi, amely a vizsgált dokumentu-
mokból kínál ízelítőt. Ezután következik a vizsgált levéltári források és a felhasznált 
szakirodalom listája. A kötetet hely- és névmutató zárja. 

A szerző előszavában bővebben kifejti témaválasztásának okait, illetve megindokolja 
témája időbeli keretét (1526–1568) is, amely az eseménytörténet ismeretében aligha meg-
lepő, ám logikus választásnak tetszik. Ezt követően áttekinti az eddig megjelent főbb 
szakmunkákat, forráskiadványokat, külön elemezve a bennük megjelenő problémás 

1  A kutatócsoport egy blogot is üzemeltet, ahol több érdekesség is olvasható a XVI–XVII. század történe-
téből: http://missiles.blog.hu/ (Utolsó megtekintés: 2018. január 30.)

2  A későbbi vizsgálódásokba érdemes lehet bevonni a török végvárak katonai felépítését is, amely szá-
mos érdekes párhuzammal, összehasonlítási alappal szolgálhat. Példaként a porkoláb és a török dizdár tiszt-
ség közötti hasonlóságok emelhetők ki. Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. I. k. Buda-
pest, 2007. 115–118. o. 
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fogalomhasználatot, illetve következetlenségeket. A továbbiakban a kutató lehetőségei-
ről, azaz a témában elérhető levéltári fondok ismertetéséről, valamint a könyv szerkezeté-
nek vázlatos bemutatásáról találhatunk pár oldalt, különös tekintettel a várnagy, porkoláb, 
kapitány megnevezések problematikus voltára.

Mielőtt a különböző tisztségek elemzésére kerülne sor, a szerző a mai tágabb értelem-
ben várnak nevezett erősségtípusok pontos meghatározására tesz kísérletet. Leírja, hogy 
a megnevezések alatt mit is értettek a XVI. század közepén. Kiindulópontként Nádasdy 
Tamás nádor 1555-ös várjegyzéke szolgál, amelyet Szatlóczki Gábor számos más példá-
val egészít ki. Felhívja a figyelmet arra, hogy a klasszikus vár–kastély–monostor hárma-
son felül több más megnevezés létezett (praesidium, palánk, váras és erősség). Miután 
az egyes erősségtípusok elkülönítésre kerültek, rövidebb bejegyzésekben sor kerül az 
egyes típusok definíciójára is. A szerző itt nem elégszik meg az általa használt források-
kal, elemzését a XIII. századtól kezdi, alaposan körüljárva a vár, kastély és palánk szava-
ink etimológiáját. 

Ezt az összefoglalót követi a kötet egyik kulcskérdéseként szereplő vár és a vár mel-
letti palánkokban megtalálható mezei hadak összefüggéseinek feltárása. Itt a szerző 
rámutat arra a tényre, hogy a palánkok építésének elsődleges funkciója nem a vár erődí-
tése, hanem a mezei hadak védett helyen való elhelyezése volt. Kiemeli, hogy békés idő-
szakokban az ország belső területein nemigen voltak palánképítések, így létrehozásuk 
erősen összefüggött a háborús konfliktusokkal. Ezt a gondolatmenetet zárja le a mohácsi 
csatát követő palánkok építésének ismertetése.

A téma „helyszíneinek” bemutatása után Szatlóczki Gábor áttér a várnépi szervezet 
aprólékos vizsgálatára, kezdve a várnép és a mezei hadak kapcsolatával. Az idézett inven-
táriumok és instrukciók tanúsága szerint a vár fegyveres őrségének feladata ténylegesen 
csak az erősségek közvetlen védelme volt, míg a hadnagyságokba szervezett mezei csa-
patok az adott terület aktív védelmét látták el. Az így működő kettős szervezetet gyak-
ran összekötötte a várbirtokos és a mezei had kiállítójának azonos volta (például Nádasdy 
Tamás), de érthető módon ezek a személyek a gyakorlatban nem voltak jelen a minden-
napok során. A szerző külön felhívja a figyelmet arra, hogy a két szervezet nem csu-
pán feladatában, de fizetésében, jogviszonyában is elkülönült egymástól. A megállapítás 
alátámasztására imponálóan nagy mennyiségű példa került felsorakoztatásra. Szatlóczki 
Gábor nem mulasztja el azon eseteket sem felsorolni, amikor a vár porkolábjai egyben 
mezei hadnagyságokat is kaptak, összekötve a két szervezet irányítását. Az eszmefutta-
tást a várkapitány elnevezés anakronisztikus voltának hangsúlyozása zárja.

A szembesítést követően a szerző figyelmének fókuszába a tényleges várnép apró-
lékos vizsgálata került. Egy rövid bevezetőben körbejárja és tisztázza a vár tartománya 
fogalmát, majd a vár népének szervezetét, illetve a várnép főbb feladatköreit ismerteti.  
A várnépi katonaság címszó alatt a korabeli összeírások bemutatásán keresztül kaphatunk 
képet egy-egy vár személyi összetételéről. Ezt a listát egészíti ki a várakban állomásozó 
familiárisok helyzetének ismertetése, ugyanis ezek a személyek, noha a vár famíliájához 
tartoztak, számuk és feladataik inkább a kiállító birtokostól függött. Ezt követően a vár-
népi szolgálók típusainak összefoglalására is sor kerül, a különböző gazdasági feladato-
kat ellátók sem maradnak ki. 

A kötet második fele kísérletet tesz az egyes tisztségviselők jogköreinek, kötelezett-
ségeinek tisztázására. A szerző a korábbi logika mentén a sort a tiszttartók közül az 
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udvarbíró megnevezés etimológiai elemzésével kezdi. Ezt követi a prefektus mint tiszt-
ség magyarázata. A Szatlóczki Gábor által feldolgozott források alapján kitűnik, hogy a 
vár legfőbb (mind katonai, mind gazdasági) irányítója a prefektus volt. Kezdetben a por-
kolábi és udvarbírói teendők egy személyre hárultak. Az 1550-es évektől figyelhető meg 
változás, amikor a prefektus mint különálló poszt is megjelent (kiemelve, hogy a tisztség 
létrejöttében az udvarbírói funkció volt a jelentősebb) és a vár porkolábjai és udvarbírói 
már csak mint a prefektus alárendeltjei szerepelnek. Ezt az érvelést a szerző nagy meny-
nyiségű példával támasztotta alá. Természetesen a kirívó esetek sem kerülnek elhallga-
tásra, ezekre számos példát találhatunk, egy a sok közül, hogy az egyes királyi várakban 
a prefektusok egyben mezei hadnagyságot is viseltek. Azt, hogy egyes személyek milyen 
titulust használtak a fennmaradt forrásokban, nagyban befolyásolta maga az ügy, amiben 
eljártak. Ez is magyarázza a korábbi szakirodalomban fellelhető következetlenségeket.

A vár birtokosai teljes hatalommal (pontosabban a birtokos katonai, gazdaságigazga-
tási és igazságszolgáltatási végrehajtó jogkörökkel) ruházták fel az általuk kinevezett pre-
fektusokat, kiknek megnevezése a personalis regiae mintájára az úr képe, olykor pedig a 
locumtenens (helytartó) kifejezés olvasható a korabeli iratokban. 

Az udvarbírói jogkörök részletezésére a prefektusi cím értelmezése után (és mel-
lett) került sor, amelyet a szerző a prefektusok számára adott instrukciók alapján, azok-
ból idézve ismertetett. Ezekből kiderül, milyen gazdaságszervezési tennivalói akad-
tak az udvarbíróknak, így a jövedelmek kezelése, bíráskodás, a majorságok felügyelete.  
A szerző ezt követően kitér a prefektusok felfogadásának módjára, illetve a fizetés nagy-
ságára. Megállapította, hogy a prefektusok határozott időre szerződtek, éves fizetést kap-
tak, személyes kiadásaik egy részét a tartomány állta, valamint a természetbeni juttatá-
sokat is felsorolja.

Szatlóczki Gábor arra is felhívja munkájában a figyelmet, hogy létezett egy, a pre-
fektusnál is szélesebb jogkörökkel és rendelkező tisztségviselő, akit ő „főprefektus-
nak” nevezett. A pozíciót csak a birtokolt hatalom és jogkörök alapján lehet elkülöníteni,  
(a forrásokban ezekre a személyekre is a prefektus vagy helytartó megnevezést használ-
ták), mégis jogosnak tekinthető a megkülönböztetés. Ennek alátámasztására Csány Ákos 
instrukcióját és kiterjedt levelezését használta fel. Megállapítható, hogy Csányt azért 
nevezhetjük „főprefektusnak” mert megbízatásait tekintve munkája megfelelt ugyan a 
prefektusok feladatköreinek, de jócskán meg is haladta azt (például a prefektusok kivá-
lasztásában és kinevezésében aktív szerepet vállalt, illetve nem csak egy, hanem az összes 
dél-dunántúli Nádasdy tartomány irányításába beleszólhatott, intézkedhetett).

A porkolábok kinevezése, fizetése hasonló volt a prefektusokéhoz, de a középkorhoz 
képest katonai hatalmukból jócskán veszítettek. Ennek ellenére fő feladatuk, a vár tényle-
ges őrzésének irányítása továbbra is megmaradt, amit nagyobb várak esetén porkolábtár-
saikkal vagy viceporkolábok segítségével láttak el. 

A főbb tisztségek leírása után a helyettesek és az egyéb beosztott tisztségviselők velős, 
de alapos ismertetése következik. A viceudvarbíró gazdasági ügyekben intézkedett a pre-
fektus vagy udvarbíró helyett, fizetése függött az adott tartomány méretétől és a felada-
tok mennyiségétől. A viceporkolábok a mezei hadak gyalogos tizedeseinek várbeli meg-
felelőiként a vár kapui köré szervezett kapunállók, azaz a várbéli gyalogosok elöljárói  
voltak. A prefektus mellé rendelt számtartók végezték az adóösszeírások, terménylajst-
romok, inventáriumok, elszámolások vezetését. A pozíció megkövetelte a deákos művelt-
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séget, egyben bizalmi állásnak is számított. A sorban a familiáris lovagok következnek, 
akiknek sajátos helyzetéről a szerző már több helyen említést tett. Megállapítja, hogy 
nagyobb várakban akár a várnéptől elkülönülve is lehettek lovagi szerek, (bár itt a többi 
várnéphez viszonyítva nem tisztázott, hogy kinek tartoztak engedelmességgel), de a főbb 
tiszttartók általában rendelkeztek saját lovagi szerrel. A kapunállók nevükből fakadóan 
a vár kapui köré szerveződő gyalogos katonák voltak, kiknek munkaköre kizárólag a vár 
védelmére, a kapuk ellenőrzésére szorítkozott. A virrasztók annyiban különböztek tőlük, 
hogy a várat éjjel őrizték.

A szerző röviden kitér az officialis mint pozíció problematikájára is. Felhívja a figyel-
met, hogy a megnevezés a feldolgozott források alapján nem egy különálló tisztség, hanem 
a tisztséget viselők egyfajta gyűjtőfogalma.

Az ispánok a prefektusok „meghosszabbított kezeiként” egy vagy több falu ügyeit 
intézték, a prefektus alárendeltségében. Kisebb ügyekben ítélkezhettek, felügyelték a ha -
szon  élvezeteket, röviden a tartományok mindennapi igazgatásában elöljáróik segítségére 
voltak. Hangsúlyos volt katonai funkciójuk is, a szerző kiemeli, hogy háborús helyzet ese-
tén kötelesek voltak meghatározott számú lovast kiállítani. Fizetésük nem szerepel a vár-
nép fizetési jegyzékeiben, jövedelmük alapvetően az ítélkezésért járó bírságpénzekből és 
a falu által szolgáltatott pénz- és terményjáradékból tevődött össze.

A sort a várnépi szolgálók bemutatása zárja. A közvetlenül a várhoz rendelt, külön-
féle mindennapos feladatokat ellátó személyek száma természetesen a vártartománytól 
függött. Fontos kiemelni, hogy a vár népéhez nem csupán az ott lakó szolgálók, hanem 
tágabb értelemben a várhoz tartozó tartománynak munkákat végzők tartoztak. A vár szol-
gáló népeinek bemutatása listaszerű, a legkülönfélébb feladatok rövid leírása, a fizetés 
mértéke és egy-egy példa található benne. Szatlóczki Gábor alaposan végigvezeti a sort 
a majorságokban dolgozó béresektől a kulcsáron, pajzsgyártón át egészen a vámosokig, 
szinte lexikonszerűen.

A különféle tisztségek, feladatok, nevek tisztázását, elemzését követően a szerző rövi-
den összefoglalja munkája eredményeit, amely nagyban segíti az olvasót a számtalan 
információ befogadásában. Ezt követi egy szintén rövid okmánytár, amelyben – az eddig 
a szövegbe ágyazott forrásrészleteken kívül – több, a szerző által felhasznált fizetési jegy-
zék, összeírás kapott helyet. A kötetet egy impozáns terjedelmű forrás- és irodalomjegy-
zék, valamint egy hely- és névmutató zárja le.

Összességében elmondható, hogy Szatlóczki Gábor műve igencsak szabatos és fontos 
megállapításaival jelentősen hozzájárul a korabeli fogalmak tisztázásához. Mint ahogy 
azt az alcím is jelzi, a kiadvány maga egy tervezett sorozat első része, így bízhatunk 
benne, hogy a közeljövőben több újabb hasonló mű napvilágot lát majd a szerző tollából. 
A kötet lényegre törő tömörsége, áttekinthető szerkezete okán ajánlható nemcsak a téma 
kutatóinak segédletül, hanem az egyetemi hallgatók is haszonnal forgathatják.

Balogh Máté
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