
„Fegyvert, s vitézt”

A palánkvár kifejezés azt jelenti, 
hogy a vár falait kihegyezett és általá-
ban két sorban levert tölgyfakarókból 

készítették, a két sor közét agyagos földdel 
töltötték ki, a gerendafalat pedig kívülről 

vastag agyaggal tapasztották be a tűz ellen. Az 
azabok az Oszmán Birodalom alacsonyabb kato-

nai értékű gyalogsága volt, amelyet Magyarorszá-
gon többnyire délszláv eredetű katonákból szervez-

tek meg. Az akcse pedig kis méretű török fémpénz volt, 
amelyet az Oszmán Birodalom pénzügyeiben számítási 

pénzként is használtak, azaz minden más 
pénznemet ehhez viszonyítottak. Két 

akcse a 16. században nagy-
jából egy tyúk ára 

volt.

Az 
osz-

mán államban a 
közigazgatást és a katonai 

szervezetet tartományok (vilájet, 
ejálet) és altartományok (szandzsák, liva) 

rendszerében szervezték meg. A tartomány élén 
a beglerbég (a „bégek bégje”) állt. Egy vilájet 

pedig legalább három altartományból, 
azaz szandzsákból épült fel, amely élén 

a szandzsákbég állt. Ha a vezető nem 
volt a tartományban, akkor a helyét 

az általános helyettes (a kaima-
kám) töltötte be.

Amikor éppen csak befejeződött Buda 1686-os ost-
roma, és lángokban állt a vár nagy része, a tűzből és 
a romokból egy lelkes olasz hadmérnök, Luigi Ferdi-
nando Marsigli török kéziratokat mentett meg. Ezek 
társzekerekkel néhány nappal később 
Bécsbe érkeztek, és az akkori császá-
ri könyvtár keleti kéziratokat őrző 
részlegének fontos darabjaivá vál-
tak. A mindenféle török kincstári 
adóösszeírások, vámnaplók és 
zsoldlisták mellett így kerülhe-
tett a császárvárosba néhány 
véletlenszerűen fennmaradt 
kézirat is, melyek közül az 
egyik egy ismeretlen du-
nántúli palánkvár létének 
egyetlen török nyelvű bi-
zonyítéka.

Az irat tartalma egyébként egy 
meglehetősen mindennapos problé-
mával foglalkozik, így önmagában témája 
nem keltené fel a kutatók érdeklődését. Amint az 
Oszmán Birodalom teljes területén az szokás volt, hogy 
ha egy állami jövedelemből élő személy elhunyt, az 
utód kijelölése egy jól bejáratott rendszer szerint mű-
ködött. A tárgyalt dokumentumban foglalt történet 
szerint egy kis palánkvár azab katonáinak parancsnoka, 
Mehemmed aga volt napi húszakcsés zsolddal. Mivel 
a korszakban a kisebb erődökben többnyire alacso-
nyabb harcértékű katonákat neveztek ki, így nem lehe-
tetlen, hogy Mehemmed az azabok parancsnokaként 
magának a várnak a kapitánya is volt.

Mehemmed aga azonban elhunyt, helyette pedig 
a fia pályázott a tisztségre. Az utód személyének elő-

terjesztője, a pécsi szandzsákbég 
helyettese, egy bizonyos Ahmed 
volt, aki az ügyet és a környeze-
tet is jól ismerte.

A vizsgált okmányon saj-
nos nincs dátum. Az irat szé-
lére felvezetett megjegyzés 
szerint azonban jól beha-

tárolható, hogy mikor is 
keletkezhetett, sőt még 
az is, hogy a fi ú, Sehbáz 

végül hivatalosan 
meg is örökölte 

é d e s a p j a 

Egy „elveszett” 
dél-dunántúli 
török palánkvár: 

Berkigát
Papp Sándor

Luigi Ferdinando Marsigli (1658–1730)
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Egy „elveszett” dél-dunántúli török palánkvár: Berkigát
szolgálati helyét. Az egyik megjegyzés szerint Sehbáz 
végleges kinevező okmányát – a muszlim időszámítás 
szerint – 1066. zilkáde hónap 8-án (ez 1656. augusztus 
28.) állították ki. Ez a dátum tehát megadja a tárgyalt ügy 
hozzávetőleges időpontját is.

A dokumentum feldolgozása 
során az első igazi nehézség abból 
adódott, hogy miképpen is hívták 
a palánkvárat, mert ennek neve arab 
betűkkel leírva nem volt egyértelmű. 
Szerencsére a bécsi levéltár diplomá-
ciai és hadtörténeti forrásai ebben 
is segítséget nyújtottak, mert a vár 
felépítése érezhető zavart keltett 
a határvidéken, amelyről több másik 
forrás is beszámolt. Ezekben a forrá-
sokban a vár nevét Perki formábant 
őrizték meg, amely a magyar berki 
szóra megy vissza. A berek a magyar 
nyelvben „vizenyős, erdős helyet” je-
lent. A Dunántúlon az ilyen mocsaras 
helyeken a török korban úgy tudtak 
utakat építeni, hogy a folyókhoz ve-
zető utakat feltöltötték, amelyet töl-
tésnek vagy gátnak neveztek. Ezen 

információk segítségével sikerült tehát megfejteni, hogy 
a kérdéses török palánkvár magyar neve Berkigát volt.

A tárgyalt rövid török okmányból az is kiderült, hogy 
a várat az irat keletkezése előtt nem sokkal építették. 
Pethő László kiskomáromi kapitány, Batthyány Ádámnak 

1655. június 3-án küldött levelében 
arról számolt be, hogy a törökök egy 
„kastélyt” építenek, amelyet „Berki 
kastélyának” hívnak. (A kastély szó 
a korabeli magyar nyelvben palánk-
várat jelentett.) Az újonnan elkészült 
palánk első parancsnokát a magya-
rok „Fekete Mehmetnek” nevezték, 
aki alá 70 gyalogost és 250 rácot 
rendeltek. (A forrásban lévő 70 gya-
logos alkothatta tehát a török doku-
mentumban említett azab egységet.) 
A készülő erősség építésére a Kapos-
tól a Dráváig összesen 1000 parasztot 
tereltek össze. A fentiek alapján tehát 
szinte bizonyosnak látszik, hogy Fe-
kete Mehmet és a török oklevélben 
emlegetett Mehemmed egy és 
ugyanaz a személy, aki valóban az 
erősség parancsnoka volt.

Könnyűfegyverzetű török gyalogos (azab)

Simon 
Reniger 
portai 
követ be-
számolója 
1660-ból
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Az új török erődítmény építése a bécsi katonai köröket 
is érdekelte, hiszen az ellenfél újabb vára nyilvánvalóan 
tovább erősítette az oszmánok térségbeli katonai pozí-
cióját. 1655 júniusának első napjaiban már a bécsi Ud-
vari Haditanács is tudott az új palánkvár építéséről. Bár 
a törökök akciója a fennálló béke megsértését jelentette, 
Bécsben mégis az volt a vélemény, hogy nem kellene a vár 
ellen indítandó katonai támadással ingerelni a törököt. 
Azt tanácsolták, hogy erőszakkal ne rombolják le a ké-
szülő palánkot, hanem inkább építsenek fel két másikat 
a közelében: Szentmiklóst (valószínűleg Magyarszent-
miklóst Zala megyében) és Hídvéget (valószínűleg Za-
lahídvéget, ugyancsak Zala megyében). Ezt a feladatot 
Batthyány Ádám grófra, a területért felelős főkapitányra 
testálták. A palánkvár építéséről ugyanakkor értesítették 
a  Konstantinápolyban tartózkodó állandó császári és 
királyi követet, Simon Renigert is, akinek szóban kellett 
a Portán tiltakoznia a vár építése ellen.

A palánkvár azonban, amely az Oszmán és a Habsburg 
Birodalom közötti feszült diplomáciai viszony közepette 
valós katonai szerepénél jóval nagyobb jelentőséggel bírt, 
nem állt fenn sokáig. Az elpusztításáról azonban kizárólag 

bécsi levéltári anyagokból tájékozódhatunk. Batthyány 
Kristóf gróf, Batthyány Ádám fi a és hivatali utóda 1660. 
március 5-én azt jelentette Bécsbe, hogy a végvári vitézek 
elfoglalták és felégették a törökök Berki nevű palánkját.

Berkigát elpusztításának tehát komoly hírértéke volt, 
amit az is bizonyít, hogy Velence bécsi követe azonnal 
beszámolt az eseményről az 1660. március 6-án kelt 
jelentésében. Eszerint a Batthyány grófok egy portyát haj-
tottak végre a török területen, aminek során egy palánkot 
felrobbantottak, s legalább 500 foglyot ejtettek. Ha kicsit 
sokallnánk a török foglyok létszámát, felhívom a fi gyelmet 
Pethő László fent idézett adatára, miszerint az építkezés 
befejezésekor 320 főnyi török őrséget helyeztek ide.

A vár lerombolása azért vált az oszmán–Habsburg 
viszony érzékeny pontjává, mert Erdélyben ekkoriban 
II. Rákóczi György fejedelem (ur. 1648–1657) nyílt lázadást 
robbantott ki a Porta ellen. Szejdi Ahmed budai pasa pe-
dig éppen ekkor járt az oszmánok második fővárosában, 
Edirnében, hogy ott kézhez kapja a II. Rákóczi György 
elleni erdélyi hadjáratra szóló főparancsnoki kinevezését. 
A Habsburg hadvezetés viszont ameddig csak lehetett, 
el akarta kerülni a nyílt háborút. Ezért még felmerült 

Egy palánkvár építése a középkorban (részlet Wernher Schodoler krónikájából, 1514)

Egy „elveszett” dél-dunántúli török palánkvár: Berkigát
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Batthyány Kristóf gróf megbüntetése is, hiszen az ő em-
berei hajtották végre az akciót. Végül csak hosszabb vizs-
gálat derítette ki, hogy ki is vezette a magyar csapatokat. 
Mint kiderült, nem az ezzel meggyanúsított kiskomáro-
mi kapitány, Pethő László, hanem az érszegi főkapitány, 
a Kanizsával szembeni végvidék parancsnokhelyettese, 
Ákosházy Sárkány János. Az Udvari Haditanács ugyan vé-
gül foganatosított valamilyen büntetést mind Batthyány 
gróf, mind pedig Sárkány ellen, ez azonban nem lehetett 
túl komoly, s csak a törökök megnyugtatására szolgált. 
Az ügy azonban továbbgyűrűzött, az oszmán hadvezetés 
akkori érvelésében a Berkigát elleni katonai akció azt 
bizonyítja, hogy a béke megsértése ténylegesen a ma-
gyarok számlájára írható.

Berkigát pontos helyének meghatározására sajnos 
a források nem adnak megfelelő fogódzót. Miután átte-
kintettem Zala, Tolna és Somogy megyék földrajzi neveit, 
csak Somogyban több mint ötven „berki” előtagú földrajzi 
névre bukkantam. A megoldásban viszont Simon Reniger 
portai követ 1660. március 14-én Edirnéből küldött beszá-
molója segített. A vár felégetése kapcsán ő ugyanis azt 
állította, hogy a Berkigátnak nevezett palánk Koppány 
mellett, a két víz, a „Kapos és a Balaton között” állt, nem 
messze Pécstől. A leírás természetesen nem pontos. Kop-

pány mellett ugyanis nem találtam megfelelő földrajzi 
nevet, ahova kötni lehetne a tárgyalt erődítményt. Mel-
lesleg Koppány a korban egy önálló szandzsák székhelye 
volt, amely egyes adatok szerint a 17. század közepén Bu-
dához, mások szerint inkább Kanizsához tartozott. A mai 
Nagyberki nevű település azonban a Kapos folyó mellett 
található, s valóban közel van Pécshez, s körülbelül 20 kilo-
méterre fekszik Koppánytól. Ezen megfontolások alapján 
én ide, Nagyberki mellé helyezem az „elveszett” palánkot. 
Úgy vélem, hogy az építésének a célja éppen az lehetett, 
hogy Pécs előterét védje északról, a Kapos mocsaras árte-
rületének egyik fontos átkelőhelye mellett.

A vár 1660. évi pusztulása után az innen elszállított 
500 török (és köztük délszláv) fogoly sorsáról nem marad-
tak fenn adatok. Így nem tudható az sem, hogy Sehbáz 
aga, a kis erőd kapitánya végül túlélte-e a támadást. Aga 
tisztsége miatt akár valamelyik európai főúr szolgálatá-
ba is kerülhetett, ahonnan csak kevesek látták meg ismét 
a szultánok birodalmát.

C C C

Gróf Batthyány Ádám (1609–1659)
Gróf Batthyány Kristóf (1632–1685)
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a közelében: Szentmiklóst (valószínűleg Magyarszent-
miklóst Zala megyében) és Hídvéget (valószínűleg Za-
lahídvéget, ugyancsak Zala megyében). Ezt a feladatot 
Batthyány Ádám grófra, a területért felelős főkapitányra 
testálták. A palánkvár építéséről ugyanakkor értesítették 
a  Konstantinápolyban tartózkodó állandó császári és 
királyi követet, Simon Renigert is, akinek szóban kellett 
a Portán tiltakoznia a vár építése ellen.

A palánkvár azonban, amely az Oszmán és a Habsburg 
Birodalom közötti feszült diplomáciai viszony közepette 
valós katonai szerepénél jóval nagyobb jelentőséggel bírt, 
nem állt fenn sokáig. Az elpusztításáról azonban kizárólag 

bécsi levéltári anyagokból tájékozódhatunk. Batthyány 
Kristóf gróf, Batthyány Ádám fi a és hivatali utóda 1660. 
március 5-én azt jelentette Bécsbe, hogy a végvári vitézek 
elfoglalták és felégették a törökök Berki nevű palánkját.

Berkigát elpusztításának tehát komoly hírértéke volt, 
amit az is bizonyít, hogy Velence bécsi követe azonnal 
beszámolt az eseményről az 1660. március 6-án kelt 
jelentésében. Eszerint a Batthyány grófok egy portyát haj-
tottak végre a török területen, aminek során egy palánkot 
felrobbantottak, s legalább 500 foglyot ejtettek. Ha kicsit 
sokallnánk a török foglyok létszámát, felhívom a fi gyelmet 
Pethő László fent idézett adatára, miszerint az építkezés 
befejezésekor 320 főnyi török őrséget helyeztek ide.

A vár lerombolása azért vált az oszmán–Habsburg 
viszony érzékeny pontjává, mert Erdélyben ekkoriban 
II. Rákóczi György fejedelem (ur. 1648–1657) nyílt lázadást 
robbantott ki a Porta ellen. Szejdi Ahmed budai pasa pe-
dig éppen ekkor járt az oszmánok második fővárosában, 
Edirnében, hogy ott kézhez kapja a II. Rákóczi György 
elleni erdélyi hadjáratra szóló főparancsnoki kinevezését. 
A Habsburg hadvezetés viszont ameddig csak lehetett, 
el akarta kerülni a nyílt háborút. Ezért még felmerült 
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Batthyány Kristóf gróf megbüntetése is, hiszen az ő em-
berei hajtották végre az akciót. Végül csak hosszabb vizs-
gálat derítette ki, hogy ki is vezette a magyar csapatokat. 
Mint kiderült, nem az ezzel meggyanúsított kiskomáro-
mi kapitány, Pethő László, hanem az érszegi főkapitány, 
a Kanizsával szembeni végvidék parancsnokhelyettese, 
Ákosházy Sárkány János. Az Udvari Haditanács ugyan vé-
gül foganatosított valamilyen büntetést mind Batthyány 
gróf, mind pedig Sárkány ellen, ez azonban nem lehetett 
túl komoly, s csak a törökök megnyugtatására szolgált. 
Az ügy azonban továbbgyűrűzött, az oszmán hadvezetés 
akkori érvelésében a Berkigát elleni katonai akció azt 
bizonyítja, hogy a béke megsértése ténylegesen a ma-
gyarok számlájára írható.

Berkigát pontos helyének meghatározására sajnos 
a források nem adnak megfelelő fogódzót. Miután átte-
kintettem Zala, Tolna és Somogy megyék földrajzi neveit, 
csak Somogyban több mint ötven „berki” előtagú földrajzi 
névre bukkantam. A megoldásban viszont Simon Reniger 
portai követ 1660. március 14-én Edirnéből küldött beszá-
molója segített. A vár felégetése kapcsán ő ugyanis azt 
állította, hogy a Berkigátnak nevezett palánk Koppány 
mellett, a két víz, a „Kapos és a Balaton között” állt, nem 
messze Pécstől. A leírás természetesen nem pontos. Kop-

pány mellett ugyanis nem találtam megfelelő földrajzi 
nevet, ahova kötni lehetne a tárgyalt erődítményt. Mel-
lesleg Koppány a korban egy önálló szandzsák székhelye 
volt, amely egyes adatok szerint a 17. század közepén Bu-
dához, mások szerint inkább Kanizsához tartozott. A mai 
Nagyberki nevű település azonban a Kapos folyó mellett 
található, s valóban közel van Pécshez, s körülbelül 20 kilo-
méterre fekszik Koppánytól. Ezen megfontolások alapján 
én ide, Nagyberki mellé helyezem az „elveszett” palánkot. 
Úgy vélem, hogy az építésének a célja éppen az lehetett, 
hogy Pécs előterét védje északról, a Kapos mocsaras árte-
rületének egyik fontos átkelőhelye mellett.

A vár 1660. évi pusztulása után az innen elszállított 
500 török (és köztük délszláv) fogoly sorsáról nem marad-
tak fenn adatok. Így nem tudható az sem, hogy Sehbáz 
aga, a kis erőd kapitánya végül túlélte-e a támadást. Aga 
tisztsége miatt akár valamelyik európai főúr szolgálatá-
ba is kerülhetett, ahonnan csak kevesek látták meg ismét 
a szultánok birodalmát.
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Gróf Batthyány Ádám (1609–1659)
Gróf Batthyány Kristóf (1632–1685)
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