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Köszönetnyilvánítás 
 

Nehéz egyedül tudományos munkát írni, a legritkább esetben fordul el , hogy egy kutatót 

nem segítik kollégák, barátok, családtagok. E disszertáció esetében sincs ez másként. 

Sokak járultak hozzá ahhoz, hogy e doktori dolgozat megszülessen. Els ként 

témavezet mnek, Nagy Balázsnak (ELTE BTK) szeretnék köszönetet mondani, aki mind 

doktori képzésem idején, mind azt követ en rendszeresen segítségemre volt – nemcsak 

szakmai, de baráti támogatása is kellett ahhoz, hogy lelkesedésem ne lankadjon, s e 

disszertáció testet öltsön. Témavezet m után köszönet illeti Dominkovits Pétert (MNL 

Gy r-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára) és Pálóczi Horváth Andrást (Károli 

Gáspár Református Egyetem Medievisztikai Tanszék), akik önzetlenül vállalták jelen 

disszertáció bírálatát, s akik a munka elkészültét is követték, tanácsokkal segítették. 

Dominkovits Péternek külön köszönöm, hogy 2013-ban, e disszertáció egyik fejezetét 

alkotó, Körmendr l készült, s id közben megjelent munkám lektori teend it is elvállalta a 

rövid határid  ellenére. 

Szintén igen hálás vagyok Pálffy Gézának (MTA BTK Történettudományi Intézet), aki a 

rendelkezésemre bocsátott több, a dolgozatban is szerepl , általam korábban nem ismert 

forrást, s többször is bátorított munkám folytatására. Köszönettel tartozom Péterfi 

Bencének (ELTE BTK – MTA BTK TTI), aki szintén felhívta a figyelmem néhány, a 

körmendi uradalomra vonatkozó forrásra, s a munka során számos alkalommal adott 

fontos tanácsokat. 

Nemkülönben köszönet illeti Laczlavik Györgyöt (MNL Országos Levéltára), aki fénykép 

formájában rendelkezésemre bocsátotta a Batthyány levéltár Körmenden található 

levéltárrészének számos, a dolgozat szempontjából megkerülhetetlen misszilisét, Bogárdi 

Jánost, aki Csákánnyal foglalkozó 1994-ben írott, kiváló szakdolgozatát tette számomra 

elérhet vé, és Künstlerné Virág Évát (MNL Országos Levéltára), aki engedélyezte, hogy 

áttekinthessem a körmendi Rába Múzeum anyagáról készült cédulakatalógust. Benczik 

Gyula (MNL Vas Megyei Levéltára) a Csákányra és környékére vonatkozó forrásanyag 

kapcsán adott számos tanácsát is szeretném e helyütt megköszönni, s nemkülönben hálás 

vagyok Szende Katalinnak (CEU) tanácsaiért, bátorító szavaiért. Köszönöm az Országos 

Levéltár Bécsi Kapu téri és az óbudai kutatótermi munkatársainak a türelmet, amellyel 

ottani munkám során segítettek, s nemkülönben az ELTE‒CEU Középkortudományi 

Könyvtár munkatársainak, Havasi Ágnesnek, Verebics Petrának és Lovas Borbálának, 

valamint Dubniczky Zsoltnak (ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára) 
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hogy a dolgozat elkészültéhez szükséges kötetek, néha hosszú hetekre (hónapokra) történt 

kikölcsönzését türelmesen elnézték nekem. 

Köszönöm az ELTE Középkori és kora újkori egyetemes és a középkori magyar történeti 

doktori programja oktatóinak – Draskóczy István, Molnár Péter, Novák Veronika – és 

hallgatóinak segítségét, akik a doktori szemináriumokon kérdésekkel, megjegyzésekkel 

segítettek a dolgozat elkészültében. Nem fordíthattam volna ennyi id t a kutatásra a 

Középkori és kora újkori egyetemes történeti doktori program által biztosított doktori 

ösztöndíj nélkül, s köszönet illeti a tanszék doktori programjának oktatóit, hogy 

készségesen támogatták ezen, a program profiljától idegen téma feldolgozását. A TÁMOP 

(„Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE” Kultúrák közötti párbeszéd alprojekt [TÁMOP-

4.2.1.B-09/1/KMR]) programja több külföldi kutatóutat tett lehet vé számomra, így 

kutathattam a müncheni Rachel Carson Center for Environment and Society 

kutatóközpontban 2010-ben, majd a bécsi levéltárakban 2011-ben. Nemkülönben sokat 

köszönhetek az Európai Környezettörténeti Társaságnak (European Society for 

Environmental History), ösztöndíjuk a 2010. és 2011. évi francia- és olaszországi nyári 

egyetemekre, majd 2013. évi müncheni konferenciájukra mind alapvet  jelent ségű volt 

abban, hogy a környezettörténeti kutatás európai vérkeringésébe bekapcsolódhassak. 

Köszönöm a Centre national de la recherche scientifique-nak, hogy a 2011-ben 

megrendezett Water and Society – Space-Time Framework for Integrated Studies című 

workshopjukra meghívást kaptam, s támogatták részvételem. 

Végül, de nem utolsósorban köszönöm szüleimnek és Nagyinak hogy segítettek abban, 

hogy a történelem ne csak múló érdekl dés legyen, s Virágnak, hogy nagy lelkesedéssel 

olvasta el jelen dolgozatot, számos verzióban is az elmúlt években, s hogy a 

disszertációírás idején minden erejével támogatott. 

 

Budapest, 2014. nyár 
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I. Bevezetés 
 

 

„A magyarországi végvárrendszer kialakulásának és fennállásának két évszázada, a 

16‒17. század dönt  ökológiai változások ideje, kritikus korszak. Társadalom és környezet 

viszonya átalakul”1 – egy 1992-ben megjelent írásában így fogalmazott R. Várkonyi 

Ágnes a hazai történeti ökológia egyik legismertebb kutatója a kora újkor környezeti 

változásait illet en, mellyel akkor alighanem egy új irányt kívánt kijelölni a hazai 

történettudomány számára, egy olyan irányt, amely ekkoriban még alig-alig volt jelen a 

hazai tudományosságban. A magyarországi környezettörténeti kutatás megindulása nem 

kis részben kapcsolódik a kora újkor környezeti viszonyainak vizsgálatához, s ezen belül 

is, f képp R. Várkonyi Ágnes révén, kiemelt érdekl dés övezte a környezeti viszonyok 

változását a kora újkori Kárpát-medence belsejében húzódó politikai határok mentén.2 

R. Várkonyi Ágnes e témában született korai írásai olyan problémákat vetettek fel, 

amelyek a nyugat-európai környezettörténeti kutatásban ekkor már évtizedek óta jelen 

voltak,3 a hazai kutatók a 20. század második felében ugyanakkor kisebb figyelmet 

1 R. Várkonyi Ágnes: Pelikán a fiaival. (Liget könyvek – Esszék) Budapest: Liget Műhely Alapítvány, 1992. 
37. 
2 A hazai kutatások genealógiájára: R. Várkonyi Ágnes: Történeti ökológia. In: Bertényi Iván (szerk.): A 
történelem segédtudományai. (A történettudomány kézikönyve 1.). Budapest: Osiris Kiadó, 2001. (2. b v., 
átdolg. kiad.) 44‒6ő. R. Várkonyi a témával foglalkozó írásai: Várkonyi Ágnes: Pelikán i. m.; R. Várkonyi 
Ágnes: Környezet és végvár. Végvárrendszer és a történeti ökológia kérdései a 16–17. századi 
Magyarországon In: Petercsák Tivadar – Szabó Jolán (szerk.): A végvárak és régiók a XVI–XVII. században. 
Tudományos tanácskozás előadásai-Noszvaj, 1991. okt. 17–18. (Studia Agriensia 14.) Eger: Heves Megyei 
Múzeumok Igazgatósága, 1993. 7–27.; R. Várkonyi Ágnes: A párbeszéd esélyei. (A végvárrendszer-
kutatások humánökológiai megközelítésér l) In: Petercsák Tivadar – Pet  Ern  (szerk.): Végvár és 
környezet. Tudományos tanácskozás előadásai – Noszvaj, 1993. okt. 14–15. (Studia Agriensia 15.) Eger: 
Heves Megyei Múzeumi Szervezet, 199ő. 7‒32.; R. Várkonyi Ágnes: Természet és társadalom – a történeti 
ökológia regionális lehet ségei In: Kapros Márta (szerk.): A Nógrád Megyei Múzeumok évkönyve XXVI. 
Salgótarján: Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2002. 3Őő‒373. 
3 Egyebek között: Halil Inalcık: The origins of the Ottoman-Russian rivalry and the Don-Volga Canal. 
Annales de l’Université d’Ankara 1 (1947): 47–110.; Michael Khodarkovsky: Russia’s Steppe Frontier: The 
Making of a Colonial Empire, 1500–1800. Bloomington: Indiana University Press, 2002. Külön említést 
érdemel a horvát „triplex confinium” kutatási program: Drago Roksandić: The Triplex Confinium. 
International Research Project: Objectives, Approaches and Methods, Microhistory of the Triplex 
Confinium. In: International Project Conference Papers (Budapest, March 21–22, 1997). Budapest: 
Institute on Southeastern Europe – Central European University, 1998. 7–21.; U  (szerk.): Triplex confinium 
(1500–1800): ekohistorija. Zagreb: Kniževni Krug, 2003. Módszertanilag mindenképpen érdemes kiemelni 
Hrvoje Petric kutatásait, így f ként: A Man and His Environment, on the Border Between Habsburg and 
Ottoman Empires; Podravina (The River Drava Valley). At Crossroads with Multiple Borders in Early 
Modern Period. Podravina 4, No 7 (2005): 175–189. 
További eredmények várhatók más oszmán határterületek kutatásától a közeljöv ben. Így: Victor 
Ostapchuk: War and diplomacy across steppe and sea: the Ottoman Black Sea frontier in the early 
seventeenth century. Cambridge: Harvard Middle Eastern Monographs, 2014. (megjelenés alatt). Illetve lásd 
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szenteltek neki. Ezek közé tartozik például a végvár és közvetlen földrajzi környezetének 

emberkéz általi befolyásolása vagy a vizek manipulálása a háborús védekezés jegyében. 

R. Várkonyi Ágnes hosszabb szünet után ismét felveti azt, a történeti irodalomban igen 

eltér en megítélt kérdést, hogy mi okozhatta a Kárpát-medence bels  területeinek 

természeti képének változását, legf képp az erd k pusztulását, illetve, hogy egyáltalán 

olyan jelent s volt-e az erd pusztulás mértéke, mint arra néhány korabeli kútf  alapján 

gondolhatnánk. R. Várkonyi Ágnes nemkülönben nagy hangsúlyt fektet a víz mint 

er forrás felhasználásában bekövetkezett változások kérdésére.4 Felveti, hogy a 

végvárrendszer kialakulása jelent sen átformálta a határterületek vízrendszerét, hiszen az 

er dítmény körüli mocsarak, árkok és más védelmi eszközök a környékbeli vízfolyásokból 

kapták vizüket. 

Jelen dolgozat egyik f  célja, hogy e már egy évszázada felvetett, majd R. Várkonyi 

Ágnes által újra és újra hangsúlyozott problémakört górcs  alá vegye, s az oszmán-magyar 

határszakasz egy mikrorégiójának elemzése révén rámutasson, valójában milyen 

környezetváltozások játszódhattak le ezen id szakban. Kérdés, hogy kimutatható-e 

jelent sebb átalakulás az adott régió gazdálkodásában, f képpen vízgazdálkodásában a 

török jelenlétének következményeként vagy a források alapján nem rajzolódik ki nagyobb 

mérvű változás, azaz, hogy a Rába-mente kapcsán lehet-e háborús környezetről beszélni.5 

E kérdésnek részletes, levéltári és kiadott források alapján történ  elemzése eleddig nem, 

vagy csak részben történt meg. A történeti irodalom a folyók és más vizek jelent ségét a 

háborús védekezésben evidenciaként kezeli, ugyanakkor csak kevés kutató igyekezett 

korabeli történeti forrásokkal is igazolni, hogy a jelent sebb vizek közelsége és a 

törökveszély együttes jelentkezése egy-egy régió gazdálkodását, az ott él k életmódját 

befolyásolta-e, s ha igen, milyen formában? 

A dolgozat másik f  célja, hogy demonstrálja egy forráscsoport a környezettörténeti 

kutatásokban való hasznosításának lehet ségét. A misszilisek, mint arra alább a 

disszertáció igyekszik felhívni a figyelmet, egy olyan, a környezettörténet szempontjából 

szinte teljesen figyelmen kívül hagyott forráscsoport, amely már csak annak a 1ő‒16. 

még az alábbi konferenciát: Man, Nature and Environment between the Northern Adriatic and the Eastern 
Alps in Pre-modern Times (201Ő. május 29‒31., Ljubljana). A konferencia el adásainak szerkesztett 
változata megjelenés alatt áll Žiga Zwitter (Ljubljanai Egyetem Történeti Intézet) szerkesztésében. Ezúton 
szeretném segítségét megköszönni, hogy Peter Štih (Ljubljanai Egyetem Történeti Intézet) és Žiga Zwitter 
jóvoltából részt vehettem e konferencián. 
4 R. Várkonyi Ágnes: Pelikán i. m. Ő6‒ő0.; U : Természet és társadalom i. m. 3ő7‒3ő9. 
5 Err l részletesebben: Joseph P. Hupy: The Environmental Footprint of War. Environment and History 14 
(2008): Ő0ő‒Ő21.; John R. McNeill: Woods and Warfare in World History. Environmental History 9 (2004): 
388‒Ő10. 
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századtól igen jelent s számából adódóan is hatalmas kutatási potenciállal rendelkezik. 

Misszilis leveleket a történet-, irodalom- és nyelvtudomány, nem beszélve a néprajzról és 

más rokontudományokról hosszabb ideje használ. A történettudomány különböz  

részdiszciplínái kezdve a politikatörténettel és az egyháztörténettel fokozatosan egyre több 

területen aknázták és aknázzák ki e források adta lehet séget. A környezettörténeti kutatás 

Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban egyel re egy-két kisebb kísérleten túl 

nem próbált e forráscsoportra építve elemezni környezeti folyamatokat. Jelen dolgozat, 

amellett, hogy egy környezettörténeti esettanulmányt kísérel meg bemutatni, 

forrástanulmány szándékával íródott. Arra igyekszik ráirányítani a hazai és nemzetközi 

kutatás figyelmét, hogy a magánlevelek környezettörténeti hasznosítása jelent s 

eredményekkel kecsegtethet, azaz e terület kutatói számára érdemes lehet ezek jelent sebb 

felhasználása, s hogy más területek kutatói, akik e forrásokat olvassák, fokozottabban 

felfigyeljenek az esetleges környezeti problémák, természeti jelenségek megjelenésére 

ezen iratokban. 

 

 

I.1. A dolgozat célkitűzései 
 

Jelen dolgozat célja, hogy a Batthyány családhoz tartozó Vas megyei Rába-menti 

települések kora újkori környezeti viszonyaiba részletes betekintést nyújtson és 

rekonstruálja a 17. századi helyzetet, különös tekintettel a vízhasználatra és a víz által 

okozott problémákra, s rámutasson ezeknek a megváltozott politikai környezettel való 

esetleges összefüggésére. Arra keressük a választ, hogy az oszmánok Kárpát-medencei 

jelenlétének idején tapasztalható-e bármilyen környezetváltozás a Rába-mentén, hogyan 

befolyásolta a Rába-mente lakosságának az életét az a tény, hogy a folyó vidéke a török 

elleni védelmi rendszer fontos eleme lett. Az általunk vizsgált id szakban a Rába, bár nem 

képezte a közvetlen határ részét az Oszmán Birodalom és a Magyar Királyság között, 

stratégiai helyzete révén még mindig a legfontosabb természetes akadályok egyike volt a 

medencebels ben, s mint ilyen, kiemelt hadászati jelent ségre tett szert már a 16. század 

középs  harmadától, de még inkább 1600-tól, Kanizsa elestének az évét l. Célunk, hogy 

rekonstruáljuk a folyó hidrológiai viszonyait, a Rába áradásait, kisvizeit, különös 

tekintettel a széls séges hidrológiai viszonyoknak a határvédelemre gyakorolt befolyására. 

3 
 



A dolgozat igyekszik a Rába mint energiaforrás használatára minél nagyobb hangsúlyt 

fektetni, mert a korban – ahogyan a 19. századig mindvégig – a Kárpát-medence egyik 

legintenzívebb vízhasználat alatt álló folyójáról van szó. A folyón számos vízépítmény áll, 

az ezekhez kapcsolódó pusztítások és újjáépítések kapcsán a helyi gazdálkodási 

viszonyokba kiváló betekintést kaphatunk. E források egyrészt használhatók a folyó 

természetes és épített környezetének rekonstrukciójára, másrészt sokat mondanak a folyó 

menti gazdálkodásról, a Rába mindennapi életben játszott szerepér l, s nemkülönben az 

árvizek és más jellegzetességeinek id beliségér l, azok érzékelésér l. 

A disszertáció által vizsgált források alapján alapvet  jelent ségűek az árvizek. 

Semmiképpen sem gondolhatjuk, hogy amit mi árvízként vagy természeti csapásként 

értékelünk, vagy amit a tárgyalt id szakban árvíznek neveztek, az valamilyen egészében 

váratlan esemény lett volna.6 Két alapvet  kérdést mindenképp fel kell tennünk: várt 

események voltak-e ezek vagy sem? Mennyiben és miért váltak az árvizek a Rába partján 

él k mindennapjainak részévé? Azaz a Rába szeszélyes vízjárása által okozott problémák 

tudatosan vállalt kockázatok voltak, vagy olyan események, amelyek sosem váltak a 

mindennapi élet részévé.7 

Iványi Béla egy 1943-ban megjelent, Körmend történetével foglalkozó kötetben tért ki – 

majdnem egyedüliként eleddig – az itt említett problémákra: „rengeteg baja és dolga volt a 

körmendieknek az ekkor még teljesen szabályozatlan Rába vizével […] a gyakran 

megáradó folyó egyrészt rengeteg károkat okozott, másrészt pedig nagyban akadályozta a 

forgalmat és a közlekedést.”8 A második világháború idején a Batthyányak körmendi 

levéltárának levéltárosaként tevékenyked , korábbi szegedi egyetemi professzor különös 

érdekl dést mutatott a természeti jelenségek iránt. Ezt jól illusztrálja, hogy a körmendi és 

csákányi tiszttartók levelezésanyagában néhány olyan témakör van, amelyet valaki – 

szinte egészen bizonyosan Iványi – ceruzával aláhúzott. Ezek egyrészt a településekre 

6 A természeti csapások kora újkori kutatásokban játszott szerepéhez lásd legfrissebben: Gerrit Jasper 
Schenk: Common Grounds in Early Modern Disaster Experiences? Some Remarks on New Trends in 
Historical Disaster Research as Part of Environmental History and Climate History. In: Martin Knoll – 
Reinhold Reith (szerk.): An Environmental History of the Early Modern Period Experiments and 
Perspectives. (Austria: Forschung und Wissenschaft - Geschichte 10.) Wien: LIT Verlag, 201Ő. 11‒18. 
7 Ezt a problémát a 20. század végi környezettörténeti kutatásokban az árvizekkel és egyéb természeti 
eseményekkel szembeni sebezhet ségnek (social vulnerability) nevezik. Err l lásd Greg Bankoff: Cultures 
of Disaster Society and Natural Hazard in the Philippines. New York–London: Routledge, 2003., illetve 
ennek nyomán: U : Cultures of Disaster, Cultures of Coping Hazard as a Frequent Life Experience in the 
Philippines. In: Christof Mauch – Christian Pfister (szerk.): Natural Disasters, Cultural Responses. Case 
Studies toward a Global Environmental History. Plymouth: Lexington Books, 2009. 265–284. A disaster 
studies-ról magyarul: Vadas András: Katasztrófa(történet)? Az 1880. évi zágrábi földrengés példája. Korall 
53 (2013:3): 66‒88., f képp: 67. skk. (további irodalommal) 
8 Iványi Béla: Képek Körmend multjából. (Ex praeteritis oppidi Körmend) (Körmendi Füzetek 4.) Körmend: 
„Rábavidék” nyomda és lapkiadóvállalat, [1943]. 101. 
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vonatkozó topográfiai adatok – vár, várfal, árok, stb. említései –, másrészt az árvizek és 

egyéb környezeti események, végül pedig a pestis és a kapcsolódó járványos betegségek 

(mely utóbbi kett  nem függetleníthet  teljes mértékben egymástól).9 Esetenként el fordul 

az is, hogy a könyves műveltségre utaló információk is kiemelésre kerültek.10 A fent 

idézett munka megjelenése idején a környezeti problémák vizsgálatát semmiképpen sem 

tekintették kulcsproblémának. Vajon miért mutathatott tehát ilyen különös érdekl dést a 

környezeti jelenségek – els sorban az árvizek – iránt Iványi? Jelen dolgozatban az Iványi 

és mint arra részben fent már kitértünk, részben mások által is érzékelt probléma mélyebb 

vizsgálatára vállalkozunk olyan szempontok szerint, amelyek a 20. század második 

felében teret hódító környezettörténet tűzött napirendre. 

 

 

I.2. Földrajzi keretek 
 
 
A dolgozat els sorban a Vas megyei Rába-szakasszal foglalkozik. Ennek több oka van: 

egyrészt a Batthyány levéltár, amelynek páratlan forrásanyagára jelen dolgozat épül, e 

területre nézve lesz igen reprezentatív, révén a disszertációban feldolgozott birtokok a 

Rába magyarországi fels  szakaszához kapcsolódnak. A földrajzi keretek ily módon 

történ  meghatározása mellett a forrásokon túl földrajzi – hidrológiai érvek is szólnak. A 

folyó a Kárpát-medence bels  területeire nézve szétterül, az osztrák szakaszokhoz képest 

lelassul, jellege megváltozik. Az addig inkább fels szakasz jellegű Rába ezután 

meanderez , középszakasz jellegű folyót tár elénk, amely utána meghatározó marad 

majdnem a torkolatáig.11 Ennek megfelel en hidrológiai szempontból az egyik 

9 Mindkét témakör igen hangsúlyosan jelent meg Iványi Béla Körmendr l szóló munkájában: uo. A 
pestishez: Iványi Béla: Részletek a magyarországi fertőző betegségek történetéből. Adatok a körmendi 
levéltárból, a pestis XVI‒XVII. századi történetéhez /1510‒1692/. [Hozzákötve: Farkas Károly: A mohácsi 
vésztől a Sabin-vaccináig.] (Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica. Supplementum 
3.) Budapest: Országos Orvostörténeti Könyvtár, 1965. 
10 A könyves műveltséghez: Iványi Béla: A magyar könyvkultúra múltjából: Iványi Béla cikkei és 
anyaggyűjtése. (Adattár XVI‒XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 11.) S. a. r., a függeléket 
összeáll. Herner János – Monok István. Szeged: József Attila Tudományegyetem, 1983., illetve lásd még: 
Vadas András: „Az elmúlt esztend ben fordítottam magyar nyelvre deákul íratott Thuróczy János históriás 
könyvét” – egy ismeretlen muravidéki nemes és a Thuróczy-krónika. Magyar Könyvszemle 130 (2014): 
180‒203. 
11 Károlyi Zoltán – Somogyi Sándor: Felszíni vízfolyások. In: Ádám László – Marosi Sándor (szerk.): A 
Kisalföld és a nyugat-magyarországi peremvidék. (Magyarország tájföldrajza 3.) Budapest: Akadémiai, 
197ő. 98‒11ő.; Heinz Bergmann et al.: Hydrologische Monographie des Einzugsgebietes der Oberen Raab – 
A Felső-Rába vízgyűjtőjének hidrológiai monográfiája. (Schriftenreihe zur Wasserwirtschaft 23.) Graz–
Budapest: Technisches Universität Graz, 1996.; Ambrózy Pál: A Fels -Rába vízgyűjt jének éghajlati 
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legkritikusabb szakasz az, ahol a viszonylag mély völgy kiszélesedik, és a folyó szétterül. 

Ez egyértelműen a folyó Szentgotthárdtól kezd d  szakaszán figyelhet  meg. Itt számos 

fattyúág, egészében lefűz dött szakasz volt és részben figyelhet  meg ma is. Ennek 

megfelel en, amikor a folyó menti gazdálkodást, a folyó és a helyi társadalom kapcsolatát 

vizsgáljuk mindenképpen olyan mintaterületet érdemes választani, amelyek a hidrológiai 

vagy a helyi környezetváltozásokra érzékenyebben reagálnak, és ahol ezáltal a folyamatok 

plasztikusabban érzékelhet k. 

A Rába vízgyűjt területe szinte egészében lefedi Vas megye területét. A folyó menti 

települések közül a vizsgált korszakban nem egy a legnagyobb f úri családok 

tulajdonában volt. A 17. században Batthyányak birtokolták a legtöbb települést a Rába 

vízrendszere mentén, de szintén jelent s birtokosok voltak a Nádasdyak, az Erd dyek 

vagy a Széchyek.12 A korábbi birtokosok közül több család – így a devecseri Choronok 

vagy a Salm család birtokait ekkorra házasságok révén megszerzik a dunántúli f nemesi 

családok, így a Batthyányak az Erd dyek és a Nádasdyak.13 E családok egymás közötti 

kommunikációjához kapcsolódó források és f képpen a Batthyányakhoz tartozó bels  

anyag igen sok település gazdálkodási problémáira nézve reprezentatív lesz. A 17. század 

elejét l kezdve a Vas megyei Rába-menti települések közel felét a Batthyány család bírta, 

a korabeli Batthyány-birtokegyüttes f ként az osztrák tartományok fel l érkez  árvizek 

által érintett fels  szakasz településeit fedte le nagy részben. A Rába-menti települések 

közül néhánynak kifejezetten jelent s levelezésanyaga van, mint például Körmendnek, 

Csákánynak, Szentgotthárdnak vagy méretéhez és jelent ségéhez képest például 

Gasztonynak, de találunk olyan kisebb településeket is, amelynek ügyeit az uradalmi 

jellegzetességei. Vízügyi Közlemények 79 (1997): 498–517.; Goda László – Vasvári Vilmos: A Fels -Rába 
vízjárásának statisztikai jellemzése. Vízügyi Közlemények 79 (1997): 518–538.  
12 A 16‒17. századi vasi birtokviszonyokra lásd: Maksay Ferenc. Magyarország birtokviszonyai a 16. század 
közepén. (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 16.) Budapest: Akadémiai Kiadó, 
1990. Kifejezetten Vas megyére koncentrálva: Dominkovits Péter: Vármegyei vezet k, közigazgatási 
feladatok a 17. századi Sopron és Vas vármegyék példáján. In: Hermann István ‒ Karlinszky Balázs (szerk.): 
Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a Veszprémi Püspökség 1009. évi adománylevele 
tiszteletére. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 22. = A Veszprémi egyházmegye múltjából 22.) 
Veszprém: Veszprémi Érseki és F káptalani Levéltár – Veszprém Megyei Levéltár, 2010. Ő21‒ŐŐŐ., 
különösen 423. skk.; Dominkovits Péter – Pálffy Géza: Küzdelem az országos és regionális hatalomért. A 
Nádasdy család, a magyar arisztokrácia és a Nyugat-Dunántúl nemesi társadalma a 16‒17. században. 1‒2. 
rész. Századok 1ŐŐ (2010): 769‒792., 108ő‒1120., itt különösen 1086‒1096. (a vonatkozó rész a 
Dominkovits Péter munkája) 
13 A Choron családra: Varga Szabolcs: Egy elfeledett bárói család története a XVI. századi Magyarországon. 
(A devecseri Choronok). In: Grastány Endre Szakkollégium Tanulmánykötet I. Pécs: Európa Typo Stúdió, 
1999. 160‒178.; U : Egy Mohács után felemelkedett nemesi család karrierjének kezdetei 1ő26‒1őŐ1 között: 
a devecseri Choronok. Sic itur ad astra 12 (2001): 17‒31., illetve: Damjanovics Bence: Egy elfeledett 
dunántúli vár és birtokosai. Történelemtanítás [Új folyam] 16 [2], No 2 (2011). Online dokumentum: 
http://epa.oszk.hu/01900/01954/00006/pdf/EPA01954_tortenelemtanitas_02_02_04_ Damjanovics.pdf 
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központokból intézték, ennek megfelel en kisebb számban ismerünk innen datált 

leveleket. Ilyenek közé tartozik Alsó- és Fels velike, Alsószölnök vagy éppen 

Farkasfalva, amelyek ügyeit a dobrai uradalom központjából intézték vagy olyanok, mint 

Alsó- és Fels rönök, amelyek a németújvári uradalomhoz kapcsolódtak.14 

A körmendi uradalom összes települését érintette valamilyen formában a Rába, vagy mert 

közvetlenül annak partján terült el, vagy mert annak vízszintingadozásai miatt adott 

település nehezen elérhet vé vált. Ennek megfelel en a körmendi uradalomra vonatkozó 

összes 1600 és 1659 közötti misszilist igyekeztünk bevonni vizsgáltunkba, miként 

Szentgotthárd vagy Gasztony levelezésanyagát is teljes egészében áttekintettük. Az alább 

található táblázatban összegeztük azon településeket, amelyek forrásanyagát jelen 

dolgozat keretében tárgyaljuk. 

 

Település Közeli vízfolyás 
Csákány Rába 
Gasztony Rába 
Körmend Rába, Pinka 

Löv  Zala 
Monyorókerék Pinka 
Muraszombat Mura 

Rakicsán Lendva/Mura 
Sárvár Rába 

Szecs d Rába 
Szentgotthárd Rába, Lapincs 

Szentpéter Rába 
Szentgrót Zala 

Szökefölde Gyöngyös-patak 
Vép Gyöngyös-patak 

1. ábra: A vizsgált települések és a kapcsolódó vízfolyások 

 

A Rába-menti településeken felül olyan, a Rába vízrendszeréhez közvetlenül bizonyos 

esetekben nem kapcsolódó településeket is áttekintettünk, amelyek a Rábához való 

közelségük mellett els sorban az összehasonlítás miatt lehetnek érdekesek. 

Vizsgálatunkba egyrészt bevontuk a Pinka partján lév  falvakhoz és er dítményekhez 

kapcsolódó missziliseket, amelyek mindenképpen fontosak lehetnek, mert a Pinka a Rába 

legnagyobb Kárpát-medencei mellékfolyói közé tartozik, másrészt a Zala- és Mura-parti 

Batthyány-birtokok kerültek részbeni vizsgálatra – itt a folyók, Rábához való földrajzi 

közelsége és hasonló stratégiai helyzetük indokolja a választást. A Pinkához kapcsolódó 

14 A korabeli Batthyány-uradalomrendszer településeihez: Koltai András: Batthyány Ádám. Egy magyar főúr 
és udvara a XVII. század közepén. (A Gy ri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források – Feldolgozások 
1Ő.) Gy r: Gy ri Egyházmegyei Levéltár, 2012. 131‒238., az egyes uradalmakhoz tartozó települések listája 
uitt: ő3ő‒őŐŐ. 
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települések sorába tartozik Monyorókerék, melynek szintén jelent s forrásanyaga maradt 

fenn az intenzív, az Erd dyek és Batthyány Ádám közötti kapcsolatok miatt.15 A Rába 

mellékfolyói közül még igyekeztünk legalább részben áttekinteni a Gyöngyös-patakhoz 

kapcsolódó birtokokra vonatkozó missziliseket. A nem a Batthyányak birtokainak részét 

képez  Szökefölde birtok forrásanyagának áttekintését is elvégeztük, amely a Káldyak 

kezében volt, akik igen intenzív kapcsolatot ápoltak Batthyány Ádámmal.16 Szintén a 

Gyöngyös közelében terül el Vép, amelynek hasonlóan Szökeföldéhez jelent sebb 

forrásanyaga van a birtokos Erd dyek és a Batthyányak gyakori kapcsolattartása révén. 

Ugyanakkor két utóbbi település forrásanyagról feltétlenül el kell mondani, hogy miután 

nem Batthyány-birtokokról van szó, az innen keltezett levelek csak kevés esetben 

foglalkoznak a helyi ügyekkel, sokkal inkább a megyei és országos politikai kérdésekre 

koncentrálnak. Szintén igaz ez a kutatásba bevont jelent s, Nádasdy III.  Ferenc által 

f képp a Nádasdyak Rába-parti birtokközpontjából, Sárvárról, valamint Seibersdorfból 

írott több mint hatszáz levélre.17 Ezek vizsgálata azért volt mégis fontos, mert azt 

remélhettük t lük, hogy bizonyos esetekben utalnak a határvédelem megszervezésére, a 

Rába védelmezésére, amelyre nem egy esetben valóban adalékokat szolgáltattak e 

források. 

Az összehasonlítás miatt vettük vizsgálat alá néhány Mura és a Zala bizonyos, szintén 

általában a Batthyányak kezén lév  – esetleg társbérletben birtokolt – településeinek 

misszilisanyagát. A Zala menti települések közül a Batthyány Ádám által az 1650-es 

években a család számára megszerzett Szentgrót volt a legfontosabb. Annál is inkább 

érdekes e település forrásanyaga is, hogy mert viszonylag jelentékeny er dítéssel ellátott 

helyr l van szó, azaz Szengrót egyszerre szolgált védelmi célokat, és gazdagította a 

Batthyány családot a helyi gazdálkodás által.18 A Szentgróttól nem túlzottan távoli 

Löv nek van még jelentékenyebb forrásanyaga a Batthyányak misszilisei között, az itt 

15 A családok kapcsolatához: Benda Borbála: Az Erd dy család 17. századi genealógiája. Turul 80 (2007): 
109‒12ő. 
16 A Káldyakra: Dominkovits Péter: Egy 17. századi Vas vármegyei alispán: fels káldi Káldy Péter. In: 
Mayer László – Tilcsik György (szerk.): Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában. 
Tanulmányok Bariska István 60. születésnapjára. Szombathely: Vas Megyei Levéltár, 2003. 183–206. 
17 A kettejük levelezésében jelent sebb számba találunk Vépr l és más nyugat-dunántúli településekr l 
feladott levelezésanyagot is. Nádasdy III. Ferencre lásd: Toma Katalin: Gróf Nádasdy Ferenc politikusi 
pályaképe (1655–1666). Doktori értekezés. Budapest: ELTE, 2006. 
18 A birtokszerzésre. Szengrótra, és annak szerepére a török elleni védelemben: Koltai András: Batthyány 
Ádám i. m. 153–154., illetve: Vándor László: Szentgrót vára. (Kutatások a zalaszentgróti volt 
Batthyány-kastély területén) In: Degré Alajos (szerk.): Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek 
kutatásaiból. (Zalai Gyűjtemény 8.) Zalaegerszeg: Zala Megyei Levéltár, 1978. 61‒79. 
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birtokos Perneszyek viszonylag élénk levelezést folytattak a környék legnagyobb 

birtokosával, és a védelmi övezet irányítójával, Batthyány Ádámmal.19 Egyetlen település 

 

 
2. ábra: A Batthyány-birtokkomplexum, és a diszertációban említett további települések (Koltai András 

munkája után, saját szerkesztés) 
 

19 A Perneszyekre és zalalöv i birtoklásukra: Simon Éva: Zalalöv  története (1ő66‒1690). „Nagy két császár 
birodalmi között”. In: Molnár András (szerk.): Zalalövő története. Zalalöv : Zalalöv  Nagyközség 
Önkormányzata, 1998. 10ő‒1ő6. 
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vizsgálata a jöv ben még komolyan hozzájárulhat a környék környezettörténetér l alkotott 

képéhez, ez pedig a földrajzi szempontból igen érzékeny helyen álló Kiskomár (2. ábra).20 

A muravidéki Batthyány-birtokok anyagát egyel re csak szúrópróba-szerűen vizsgáltuk, 

nem tekintettük át annak egészét. A vizsgált két jelent sebb Batthyány-birtok, egyrészt a 

társbérletben birtokolt Muraszombat, amelynek a Batthyányak levéltárában is jelent s 

forrásanyaga maradt fenn, másrészt a ma már közigazgatásilag a településhez tartozó 

Rakicsán. 

 

 

I.3. Kronológiai keretek 
 

A dolgozat alapvet en a kora újkor mintegy hatvan esztendejének viszonyait vizsgálja, 

hozzávet leg az 1600 és 16ő9 közötti id szakot. A viszonylag határozott kronológiai 

keretek meghúzásának a disszertáció terjedelmi keretei mellett más okai is vannak. Az 

1600-as évszám fordulópontot jelentett a Nyugat-Dunántúl viszonyai szempontjából. 

Kanizsa már említett 1600. évi eleste, majd sikertelen visszavételi kísérletei új védelmi 

rendszer kialakítását tették szükségessé. Ett l kezdve az általunk vizsgált terület a 

korábbinál nagyobb jelent ségre tett szert, s ebb l adódóan a forrásokban a korábbinál 

gyakrabban jelenik meg. Nem arról van szó, hogy a Rába mint határfolyó ekkor jelenik 

meg el ször hangsúlyosan a forrásokban, mint arra alább részletesen kitérünk, a 16. 

század középs  harmadától ez újra és újra felszínre került, s a tizenötéves háború idején, 

különösen Pápa 1594-es elvesztését követ en ismét nagyobb jelent ségre tett szert. 

Ugyanakkor az általunk vizsgált települések környezeti viszonyaiba az ezt megel z  

id szak forrásai alapján csak igen-igen felszínes betekintést nyerhetünk. Több itt elemzett 

település az 1600 körüli id szakban tett szert nagyobb jelent ségre, s többszöröz dött meg 

a kapcsolattartás a helyi tiszttartók, szervitorok és katonák, valamint a Batthyányak között. 

A legjelent sebb forrásanyaggal rendelkez  Körmend városának vizsgálata szempontjából 

is indokoltnak látszik az 1600 körüli határvonal meghúzása, mert a településen, bár már 

korábban is rendelkezett portákkal a Batthyány család, annak dönt  hányadát csak a 17. 

század els  évtizedének közepén szerzi meg Batthyány II. Ferenc, s ett l kezdve válik 

igazán intenzívvé a kapcsolat a család és a település között. Az új földesurak külön 

20 Erre legrészletesebben lásd: Szvitek Róbert József: Kiskomárom végvár szerepe a dél-dunántúli védelmi 
rendszerben. Doktori értekezés. Budapest: ELTE, 2008., f képp: 1Ő‒68. 
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uradalmat alakítanak ki a Körmend központtal, s a helyi tiszttartók és kapitányok ekkortól 

kezdve jelentenek rendszeresen a helyi viszonyokkal kapcsolatban. 

A disszetációnak az 1659. évvel való lezárása kevésbé volt kérdéses. Miután dolgozatunk 

forrásanyagának dönt  hányada a Batthyány levéltár vizsgálatára fókuszált, a disszertáció 

kénytelen volt igazodni az archívum által kínált lehet ségekhez. A levéltár anyaga, mint 

arra az elmúlt néhány év kutatása különösen hangsúlyosan mutatott rá, az 1630 és 1659 

közötti id szakra, azaz Batthyány I. Ádám földesurasága idejére nézve páratlan 

gazdagságú, a levelezés, az urbáriumok száma, az egyéb jelentések és gazdasági 

feljegyzések száma ezt követ en drasztikusan lecsökken, s hasonló mélységű 

vizsgálatokra csak nehezen lehet a levéltár anyagát használni. Batthyány Ádám 1659-ben 

bekövetkezett halála mindenképpen mérföldk nek tekinthet .21 

Van még egy fontos ok, amiért ésszerű lehet az 1660 körüli határvonal megvonása. 

1663‒1664-ben ugyanis a viszonylag hosszan tartó status quo-t ismét jelent sebb háborús 

események követték a Nyugat-Dunántúlon. A Rábának igen komoly szerep jutott ezen 

esztend k hadjárataiban, s a szentgotthárdi ütközetben is meghatározó jelentsége volt a 

helyi környezeti viszonyoknak. A vasvári béke, ha nem is teremtett gyökeresen más 

helyzetet a Rába mentén, vagy Vas megye egészében, némiképp csökkentette a Rába-

mentére fordított figyelmet. Ezt követ en az 1680-as évek elejéig ismét viszonylag stabil 

helyzetr l lehet beszélni Vas megye térségében, s a terület csak az 1680-as évek közepét 

követ en válik fokozatosan hadászatilag jelentéktelenné. Az 1600-as évek elején kiépített, 

majd több hullámban b vített er dítmények jelent sége ekkor megszűnik, amelyet több 

hullámban jelent s er dítményrombolások követtek szerte a régióban.22 A visszafoglaló 

háborúk lezárása ismét új helyzetet teremtett a térségben, s ez a vízgazdálkodásra is 

érvényes. Erre az id szakra vonatkozólag újra több forrás áll rendelkezésünkre a Rába 

környezetér l, s arról, hogy a folyó mentén él k számára milyen problémákat okozott 

annak hosszú id re megváltozott szerepe.  

21 Erre lásd különösen: Koltai András, Póka Ágnes és Bán Péter alább részletesen hivatkozott munkáit. 
22 A határvédelem átszervezéséhez lásd Oross András munkáit: U : A magyar királyság törökellenes 
határvédelmi rendszerének felszámolása és átszervezése a 17‒18. század fordulóján. Doktori értekezés. 
Budapest: ELTE, 2011., majd az ennek alapján megjelent monográfiát: U : A Magyar Királyság 
törökellenes határvédelmi rendszerének felszámolása és átszervezése. (Fons Könyvek 4.) Budapest: 
Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány, 2013. 
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II. A kora újkori Kárpát- medence környezettörténete – eddigi kutatások, kérdések, 
kihívások 
 

 

Mint arra a bevezet ben utaltunk, a hazai környezettörténeti kutatások er s szálakkal 

köt dnek a kora újkor kutatásához. Ennek viszonylag jól körvonalazható oka van. 

Egyfel l magától értet d  módon egy tudományterület meghonosodásához szükség van 

alapvet  kutatói érdekl désre, amely az 1980-as évek második felében a 

környezettörténetet illet en kitapinthatóan jelen volt a kora újkorral foglalkozó 

történészek egy részének körében. Ezen alapvetés mellett ahhoz, hogy a hazai kutatók is új 

szempontok szerint foglalkozzanak a történeti forrásokkal, kell, hogy adott korszakra 

nézve legyen meg az a forrásanyag, ami ezt lehet vé teszi – ez esetben a környezeti 

változásokra vonatkozó kérdések megválaszolását. A nyugat-európai kutatás a középkori 

környezettörténeti kérdések esetében általában az elbeszél  források adta lehet ségeket 

igyekezett kiaknázni, és az elmúlt egy-két évtizedig csak kivételes esetekben használt más 

forráscsoportokat. A hazai középkori elbeszél  források szűkössége arra engedte 

következtetni a kutatatást, hogy kezdetben els sorban ne a középkor, hanem az azt követ  

id szak környezeti eseményeit tanulmányozza – legalábbis a történeti forrásokat illet en. 

A hazai középkortudomány rendelkezésére álló oklevelek és más jogbiztosító iratokról 

nem feltételezte a kutatás, hogy alkalmas lehet környezettörténeti kérdések 

megválaszolására.23 A magyarországi kutatás az 1990-es évekig hasonlóan állt az 

okleveles anyaghoz, így els sorban nem történeti forrásokon alapulján igyekezett a 

középkorban lejátszódó környezetváltozásokra rámutatni. Bár az elmúlt években több 

jelent s eredmény született a Kárpát-medence középkori környezeti viszonyainak történeti 

forrásalapú vizsgálatában,24 a kutatások különösen az id ben és térben is nagy felbontású 

nagyobb része, a kés bbi id szakra fókuszált és fókuszál ma is. Az els sorban a középkor 

környezeti viszonyainak megismerését célzó vizsgálatok között is számos olyat találunk, 

amelyek részben a kora újkori viszonyok alapján következtetnek a korábbi id szakok 

környezeti viszonyaira. Nem kis részben igaz ez a hazai erd történeti vagy a 

vízgazdálkodás-történeti kutatásokra, amelyek kora újkori, nem egyszer újkori viszonyok 

23 Erre Péter Szabó: Sources for the Historian of Medieval Woodland. In: Laszlovszky József – Szabó Péter: 
People and Nature in Historical Perspective. (CEU Medievalia 5.) Budapest: Central European University 
Department of Medieval Studies – Archaeolingua, 2003. 26ő‒287. 
24 Csak néhány példát kiragadva: Péter Szabó: Woodland and Forests in Medieval Hungary. Doktori 
értekezés. Budapest: CEU, 2003.; Andrea Kiss: Floods and Long-Term Water-Level Changes in Late 
Medieval Hungary. Doktori értekezés. Budapest: CEU, 2011.; Edit Sárosi: Landscapes and Settlements in 
the Kecskemét Region, 1300‒1700. Doktori értekezés. Budapest: CEU, 2013. 
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alapján kénytelenek – vagy bár nem kénytelenek, mégis próbálnak – évszázadokkal 

korábbi helyzetre nézve bizonyos következtetéseket levonni.25 Bizonyos esetekben a 

kutatók megindokolják, milyen okok alapján gondolhatjuk, hogy hasonló viszonyok 

uralkodtak a kés  középkorban, mint az ármentesítéseket közvetlenül megel z en, 

ugyanakkor nemegyszer ez kevésbé kerül hangsúlyozásra.26 Annak ellenére, hogy 

els sorban Várkonyi Ágnes munkássága révén a kora újkort célzó kutatásokkal kezd dött 

meg a hazai történeti környezetkutatás, az 1990-es években nemigen akadt jelent sebb 

folytatója az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történeti Intézetében megkezdett történeti 

ökológiai vizsgálatoknak. Csak az ezredforduló idején vett jelent sebb lendületet ismét e 

tudományterület művelése, ekkor már több intézményben. Egyrészt a Közép-európai 

Egyetem Középkortudományi Tanszékén született több doktori dolgozat, és itt szervezett 

konferencia és nyári egyetem is a korábban említett és a teljes közép-európai történeti 

környezetkutatást sokáig meghatározó, vélt vagy valós forrásszűkösség ellenére is 

els sorban a középkori környezeti viszonyok megismerésére fektette a hangsúlyt. 

Másrészt az utóbbi években a Szegedi Egyetemen, mind a Történeti mind a Földrajz-, 

Földtudományi Intézetben születtek er sebb történeti vonatkozásokkal bíró 

környezetkutatással foglalkozó munkák, ugyanakkor ezen iskolák els dleges profilja sem 

a kora újkor vizsgálata.27 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történeti Intézetében 

25 Például: Szabó Péter: Erd k a kora újkorban: történelem, régészet, ökológia. Kázmér Miklós (szerk.): 
Környezettörténet. Az utóbbi 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományos források 
tükrében. Budapest: Hantken, 2009. 137–156.; Andrásfalvy Bertalan: Duna mente népének ártéri 
gazdálkodása Tolna és Baranya megyében az ármentesítés befejezéséig (Tanulmányok Tolna megye 
történetéb l 7.) Szekszárd: Tolna Megyei Levéltár, 197ő [1976]. Ennek újabb, részben átdolgozott kiadása: 
U : A Duna mente népének ártéri gazdálkodása: ártéri gazdálkodás Tolna és Baranya megyében az 
ármentesítési munkák befejezése előtt. [Budakeszi]: Ekvilibrium, 2007. 
26 Például a fokok középkori léte kérdésének kezelését: Gy ri Róbert: Vadvízországtól a fokgazdálkodásig 
(Ember és természet viszonyának változó értékelése). Korall 1 (2000: 1): 20‒27. Majd ennek nyomán lásd, 
sajátos módon a Takács Károly és Andrásfalvy Bertalan között kialakult vitát: Andrásfalvy Bertalan: Levél 
Takács Károlyhoz. Korall 3‒Ő (2000: 3‒Ő): 31ő‒316..; Takács Károly: Válasz Andrásfalvy Bertalannak. 
Korall 3‒Ő (2000: 3‒Ő): 317‒318. 
27 A középkori vonatkozású kutatásokra: Tóber Márta: „Sárga homokdombok emelkednek, miket épít s dönt 
a szélvész…” ‒ Homoktípusok, homokformák, futóhomok a középkori Homokhátság területén az írott 
források tükrében In: Nyári Diána (szerk.): Kockázat ‒ Konfliktus ‒ Kihívás: A VI. Magyar Földrajzi 
Konferencia, a MERIEXWA nyitókonferencia és a Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciájának 
Tanulmánykötete. Szeged: SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, 2012. 8ő9‒872.; 
Tóber Márta: Fa és erd  megjelenése a középkori Homokhátságon az egykorú források tükrében. In: Kiss 
Attila – Piti Ferenc – Szabados György (szerk.): Középkortörténeti tanulmányok 7.: a VII. Medievisztikai 
PhD-konferencia (Szeged, 2011. június 1–3.) előadásai. Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 2012. 3ő7–
374.; Tóber Márta: A Duna-Tisza közi Homokhátság kés  középkori tájhasználata a szakirodalomban. 
Agrártörténeti Szemle ő3‒őŐ (2013): 1Ő7‒161., illetve Vajda Tamás és Kiss Andrea jelen dolgozatban több 
helyütt idézett munkáit. Kifejezetten a kora újkori klímaviszonyokkal foglalkoznak Csernus Molnár Ildikó 
tanulmányai: U  – Kiss Andrea: Temesvári műszeres mérések és napi id járási feljegyzések: 1780–1803. In: 
IV. Magyar Földrajzi Konferencia tanulmánykötet. Debrecen: Debreceni Tudományegyetem, 2008. 
20ő‒211. Online dokumentum: http://geography.hu/mfk2008/pdf/CsernusMolnarI-KissA.pdf; U k: A 
XVIII. század végi magyarországi műszeres meteorológiai mérések feldolgozási és vizsgálati lehet ségei. 
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környezettörténettel, ha csak érint legesen is, de a Művel déstörténeti Tanszék 

foglalkozik. Itt ugyanakkor kizárólag egy terület, a természeti katasztrófák, nem a nyugat-

európai disaster studies-nak nevezett tudományág módszerei szerint, mint inkább a 

néprajz és a helytörténet módszertanát használva folynak kutatások.28 

Még két intézményt kell megemlíteni, az ELTE Régészettudományi Intézetét és a Szent 

István Egyetem Tájgazdálkodási Intézetét, bár ezek egyike se sem történeti kutatóhely. 

El bbi intézményben több kutató is készített, illetve készít az elmúlt években a környezeti 

kérdéseket hangsúlyosan tárgyaló dolgozatokat, melyek a régészet adta lehet ségek 

mellett nem kerülték meg a történeti források adta lehet ségek kiaknázását sem.29 A Szent 

István Egyetemen pedig szintén jelent s el relépések történetek a történeti környezet és 

tájhasználat kutatásában, s az intézménynek megfelel en különösen fontos irányt képvisel 

a történeti tájhasználati típusok jöv beni alkalmazhatóságának kérdése.30 

A kora újkor környezetváltozásainak kutatását alapvet en meghatározta a politikatörténeti 

korszakolás, azaz a legtöbb kutatás vagy a 16‒17. századra fókuszált, s általában a török 

háborúk id szakának környezeti viszonyaival foglalkozott vagy a 18. századi újratelepítés 

In: Kázmér Miklós (szerk.): Környezettörténet 2. Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti 
és természettudományi források tükrében. Budapest: Hantken Kiadó, 2011. 203‒21Ő. 
28 Erre lásd: Kósa László Természeti csapások és civilizációs következményeik a 19. század közepén 
Magyarországon. Ethnographia 120 (2009): 239‒2ő6., illetve u : Természeti katasztrófák és kulturális 
hatásaik a 19. században In: Borhy László (szerk.): A félév krónikája: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
1999/2000-es tanév őszi szemeszter. Budapest: ELTE, 1999. 8‒12. Kósa László: Természeti csapások és 
civilizációs következményeik a 19. században Magyarországon. Akadémiai székfoglaló, 2008. február 18. 
Az el adás nyomtatott változata jelenleg sajtó alatt áll. Kósa nyomán többen foglalkoznak a 
Művel déstörténet Doktori Programban ilyen irányú kutatásokkal. Így: Boa Krisztina: Az 1863‒186Ő. évi 
aszály és ínség Békés megyében. Fons 19 (2012): 161‒199.; u : „[A]z ínség olly rém alakban gyakorlá 
hatását”. Válságreflexiók 1863–1864-r l. Korall 54 (2013:4): 28‒Ő2. vagy Bodovics Éva Judit: Árvízi 
hangok. Az 1878-as miskolci árvizet megélt személyek történetei. Korall 54 (2013:4): 68‒80. A folyó 
kutatásokra lásd a Környezettörténet, természeti katasztrófák, járványok című, a Művel déstörténeti Doktori 
Program kereteiben rendezett műhelykonferenciát (Budapest, 201Ő. június 12.). 
29 Bálint Marianna: Az Árpád-kori településhálózat rekonstrukciója a Dorozsma-Majsai Homokhát területén. 
Doktori értekezés. Budapest: ELTE, 2006.; U : Környezetrekonstrukciós kísérletek a Duna‒Tisza köz déli 
részén. Az Árpád-kori településhálózat jellegzetességei a Dorozsma-Majsai-homokhát területén. A Wosinsky 
Mór Múzeum évkönyve 23 (2001): 3Ő3‒3ő7.; Serlegi Gábor: A balatonkeresztúri „vízmérce”: 
környezetrégészeti információk a Balaton déli partjának római kori történetéhez In: Bíró Szilvia (szerk.): 
Firkák: Fiatal Római Koros Kutatók I. Konferenciakötete. (Tanulmányok: A Gy r-Moson-Sopron megyei 
múzeumok kiadványa 2.) Gy r: Gy r-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2006. 297‒317.; 
Orsolya Mészáros –Gábor Serlegi: The impact of environmental change on medieval settlement structure in 
Transdanubia. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 62 (2011): 199‒219. 
30 Például: Zsolt Pinke: Chapter on the Preparation of the Area Planning Program Titled Floodplain 
Rehabilitation Model in Hortobágy-Sárrét In: Buday-Sántha Attila – Erd si Ferenc – Horváth Gyula 
(szerk.): „Félidőben” c. konferencia, közép-európai terület-, település-, vidék- és környezetfejlesztéssel 
foglalkozó doktori iskolák találkozója I‒III.: IV. Országos Környezet-gazdaságtani PhD-Konferencia. Pécs: 
Pécsi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, 207‒22Ő.; U : Aszály és belvízkárok és az árvízvédelmi 
ökoszisztéma szolgáltatás értékelésének szerepe a belvizes területek vizes él hellyé alakításában. 
Tájökológiai Lapok 10 (2010): 271‒286.; Saláta Dénes – Selmeci Marianna – Szalai Dániel – Szalai Tamás: 
Táj- és területhasználat-történeti adatok jelent sége földhasználati rendszerek tervezésénél. In: Ferencz 
Árpád (szerk.): Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia: Környezettudatos gazdálkodás és 
menedzsment. I‒II. Kecskemét: Kecskeméti F iskola, 2013. II. 1020‒102Ő. 
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és gyökeres reformok által átalakuló Kárpát-medencét igyekezett bemutatni. Utóbbi 

id szak vonatkozásában els sorban a korabeli központi adminisztráció iratanyagára 

fektette a hangsúlyt a kutatás.31 Az intézményesül  egészségügyi és tudományos 

szervekhez kapcsolódó iratanyag, az egyre hiánytalanabb helyi és megyei iratanyag (így a 

tanácsülési jegyz könyvek) majd a század utolsó évtizedeiben újságok és a központi 

kormányszervek az egyes természeti események által okozott károkhoz kapcsolódó leiratai 

igen részletes környezettörténeti vizsgálatok elvégzését teszik lehet vé. A 16‒17. századra 

nézve a helyzet ennél összetettebb. A korszak hatalmas, a központi adminisztrációhoz 

tartozó iratanyagában a környezeti kérdések tárgyalását lehet vé tev  forráscsoportok 

kevésbé találhatók kompakt módon, mint a kés bbi századok esetében, révén az egyes 

hivatali funkciók nem váltak el olyan mértékben, mint Mária Terézia vagy II. József 

uralkodásától kezdve.32 A helyi adminisztráció iratanyaga bizonyos települések esetében 

rendelkezésre áll a 17. századtól, ahogy több megye tanácsülési jegyz könyvei is csaknem 

hiánytalanok ezen id szakból, de az egészségügyi szervek iratanyaga vagy a kifejezetten a 

környezeti károk gyűjtésére, az azokra adott kormányzati válaszokat összegyűjt  levéltári 

egységek hiánya jelent s mennyiségű, nem a szűkebb témára vonatkozó iratanyag 

áttekintését is elkerülhetetlenné teszi. A kora újkor els  felének környezettörténeti 

kutatása ennek megfelel en igen más szempontokat követve bontakozott ki, mint a 

kés bbi korok feltárását célzó részletes vizsgálatok. 

 

 

II. 1. A Kárpát-medence 16–17. századi környezettörténetének kutatástörténete 
 

Alapvet en három részterületet különíthetünk el a kora újkor kutatásában, amely 

jelent sebben épített a környezettörténet nemzetközi módszereire és eredményeire. 

Ilyenek az erd történeti kutatások, a vízgazdálkodás-történet – a vízrajzi viszonyok 

változásaira vonatkozó vizsgálatok – valamint a klasszikus értelemben vett id járás- és 

klímatörténet. Emellett tanulmányok tucatjai foglalkoztak történeti földrajzi, vagy 

bizonyos, a környezetet is érint  kérdésekkel a török háborúk id szakában, vagy az azt 

követ  periódusban, ugyanakkor ezek kevésbé a történeti környezetváltozások 

31 Kiss Andrea: A 18. századi Magyarország klímaviszonyai, időjárási szélsőségei és a főbb természeti 
csapások okozta válság kezelésének módozatai A Habsburg-adminisztráció helyi és regionális szintű 
válságkezelése Magyarországon. Kézirat. Szeged: [K. n.], 2011. 
32 Lásd els sorban Kosáry Domokos, H. Balázs Éva és újabban Szántay Antal munkáit a témában. 
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rekonstrukciójának célját tűzték ki, mint inkább bizonyos természeti jelenségek 

hadtörténeti, politikatörténeti vagy éppen orvostörténeti vonatkozásait igyekeztek el térbe 

helyezni.33 A tanulmányoknak megint másik része általános ökológiai, gazdálkodási 

változásokra igyekszik rámutatni. A kora újkori politikai változások magától értet d en 

átrendezték a Kárpát-medence térszerkezetét, a gazdasági er vonalak megváltoztak.34 A 

gazdálkodás olyan ágazatai tettek szert nagy jelent ségre, amelyek bár jelen voltak, nem 

voltak alapvet  jelent ségű elemei a mez gazdaságnak – itt egyebek között a külterjes 

marhatartás növekv  jelent ségét kell kiemelni.35 A megváltozott településszerkezet, az 

átrendez d  határok és ezek mentén kialakuló er dítések más földrajzi helyzetet 

teremtettek, mint amely a megel z  századokban jellemz  lehetett. Ezt az átalakulást nem 

egy szerz  ökológiai krízisként értelmezi, éppen úgy, mint a 17. század végi visszafoglaló 

háborúk utáni új helyzetet, amelyben a korábbiaknál nagyobb mértékben és f képp 

szisztematikusabban avatkozott bele a központi kormányzat a természeti környezetbe. 

Anélkül, hogy a krízis az elmúlt évtizedben sokat taglalt fogalmának értelmezésébe 

kezdenénk, mindenképpen érdemes megfontolni, hogy valójában egy környezeti 

átalakulást, amelyet természeti, társadalmi, politikai és gazdasági tényez k egyaránt 

el segítettek, feltétlenül krízisként kell-e meghatározni vagy inkább a megváltozott 

igényekhez való adaptációs stratégiaként értelmezhetjük. Rácz Lajos nyomán a hazai 

kutatás is egyre gyakrabban kötötte össze a török háborúk id szakát a kis jégkorszak 

egyik, Európa legtöbb részén valóban jól érzékelhet  hidegperiódusával. Ugyanakkor 

számos esetben el fordul, hogy a két fogalom kapcsolatát a szükségesnél valamivel 

er sebben összekapcsolja a kutatás egyfajta hanyatlástörténeti narratívába helyezve a 

korszakot.36 

33 Például: Iványi: Képek Körmend i. m.; U : Részletek a magyarországi fertőző i. m. Ezt a tendenciát jól 
reprezentálják a noszvaji végvár-konferenciák el adásai, s az abból készült kötetek írásai: Petercsák Tivadar 
– Szabó Jolán (szerk.): A végvárak és régiók i. m.; Petercsák Tivadar – Pet  Ern  (szerk.): Végvár és 
környezet i. m. 
34 Ezen területi átrendez dés földrajzi vonatkozásaira lásd: Csüllög Gábor: Területi folyamatok és 
térszerkezetváltozás a 16–17. századi Kárpát-medencében In: Gál András – Hanusz Árpád (szerk.): 
Tiszteletkötet Dr. Frisnyák Sándor professzor 75. születésnapjára. Nyíregyháza – Szerencs: Nyíregyházi 
F iskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete – Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola, 2009. 67–75. 
35 Például: László Bartosiewitz: Animals in the Urban Landscape in the Wake of the Middle Ages: a Case 
Study from Vác. (BAR International Series 609.) Oxford: Tempus Reparatum, 1995. Lásd még 
összefoglalóan: Ian Blanchard: The Continental European Cattle Trades, 1Ő00‒1600. The Economic History 
Review [New Series] 39 (1986): Ő27‒Ő60. 
36 Rácz Lajos: Magyarország környezettörténete az újkorig. (Természettörténelem 1.) Budapest: MTA 
Történettudományi Intézete, 2008.; U : The Price of Survival. Transformations in Environmental 
Conditions and Subsistence Systems in Hungary in the Age of Ottoman Occupatio. Hungarian Studies 24, 
No 1 (2010): 21‒39.; U : The Steppe to Europe. An Environmental History of Hungary in the Traditional 
Age. Cambridge: White Horsse Press, 2013. 12ő‒177., különösen 137‒1Ő0., 17Ő‒177. 
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A következ kben a fentiekben felvetett három f  kutatási irányt követve tárgyaljuk, hogy 

a kora újkor viszonylatában az adott területen milyen kérdések kerültek el térbe, s, hogy 

az elmúlt évtizedekben, esetleg annál korábban, mely f bb eredmények születtek. 

 

 

II.1.1. Időjárás és kapcsolódó események kutatása 
 

Mint arra fent kitértünk, a disszertáció els dleges célja, hogy rámutasson, egy adott 

területen a vizekhez kapcsolódva milyen környezetváltozások mutathatóak ki, s ezek 

hogyan hatottak a helyi társadalomra, politikára, s mindez milyen viszonyban van a 

16‒17. századi átrendez d  határokkal. Ahhoz, hogy a környezetváltozások okaira 

érdemben rá tudjunk mutatni, elengedhetetlen a korszak környezeti viszonyainak 

általánosabb megismerése. Ennek része, a korszak meteorológiai helyzetének általános 

bemutatása, különösképp, mert a kora újkori megváltozó környezet vizsgálatakor – mint 

arra fent utaltunk – gyakran emeli ki a kutatás a klimatikus viszonyok megváltozását. A 

kora újkor id járás- és klímatörténeti kutatásának vázlatos bemutatása mellett szól az is, 

hogy a diszciplína eredményei nem kis részben köt dnek ezen id szak id járás-történetére 

vonatkozó kutatások megindulásához. Jelen alfejezetben ennek megfelel en a Kárpát-

medence kora újkori klímaviszonyaival kapcsolatos f bb kutatási irányokat tekintjük át. 

A kora újkori klíma iránti érdekl dés – több nyugat-európai országhoz hasonlóan – 

el ször nem történészberkekben alakult ki. A hazai meteorológia egyik jeles tagja, Réthly 

Antal volt az els , aki igazán jelent s energiákat mozgósított annak érdekében, hogy 

összegyűjtse milyen id járási eseményeket jegyeztek fel a Kárpát-medencében és annak 

térségében a római kortól a 19. század végéig. A neves meteorológus a lehet  legszélesebb 

értelemben vett id járási eseményeket gyűjtötte, azaz munkái nem kizárólag a légkör 

fizikai állapotának kutatása szempontjából tekinthet k mérföldk nek, hanem a történeti 

árvizek, földrengések, pestisjárványok, sáskajárások összesítésére is  tett el ször 

komolyabb kísérletet, azaz Réthly munkáinak jelent sége messze túlmutat a szűk 

értelemben vett id járás-történeti kutatásnál, s a környezettörténet számos más területén 

merítettek a szakemberek e gyűjtésekb l. 

Jelent sebb történészi képzettség híján, Réthly kutatásmódszertani kérdésekben azonban 

egyértelműen alulképzett volt, és bár munkája azóta is páratlan gyűjtés, számos alapvet  

módszertani hibát tartalmaz. Miután négykötetes munkája, az Időjárási események és 
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elemi csapások Magyarországon évtizedeken keresztül meghatározta és részben máig 

meghatározza a hazai klímatörténeti kutatást, s a 16–17. századi Kárpát-medence 

klímájáról alkotott képünk a legutóbbi évekig szinte kizárólag az  kutatásain alapult, 

elengedhetetlen volt, hogy annak érvényességét vizsgálat alá vegye a modern kutatás. 

Rácz Lajos, a Réthly által összegyűjtött források feldolgozója, kiáll Réthly köteteinek 

érvényessége mellett.37 Kiss Andrea az írott forrásokon alapuló történeti klimatológiai 

kutatásokról írott historiográfiai összesítésében Réthly Antal forráskezelését részletesen 

taglalja, ezért erre csak igen röviden térünk ki, egyetlen kérdés, a naptárrendszerek 

kapcsán.38 Ennek számunkra is lesz jelent sége, mert a Réthly által taglalt árvizek valós 

idejében – amelyek bizonyos esetekben fontos párhuzamokat szolgáltatnak a rábai 

eseményekhez – bizonytalanságot okoznak. 

Amikor Rácz Lajos Réthly köteteinek érvényességét vizsgálja, kiemeli, hogy a szerz  ‒ ha 

történész végzettséggel nem is rendelkezett ‒ tisztában volt olyan datálási problémákkal, 

mint a Julián-naptárról a Gergely-naptárra való átállás okozta zavar, amely jelen dolgozat 

kapcsán is megkerülhetetlen probléma.39 Egyfel l Rácznak valóban igaza van, a jeles 

gyűjt  megemlíti munkájának el szavában a problémát, ugyanakkor eltekint annak valódi 

kezelését l. Azt emeli ki, hogy a legtöbb esetben a szerz k az egyes szentek 

ünnepnapjához képest adták meg a dátumot, nem pedig a hónap és a nap szerepel a 

feljegyzések, levelek végén, s ez megszűnteti a problémát. Ez ugyanakkor több 

szempontból sem igaz. Egyrészt a Réthly által használt személyes feljegyzésekben is igen 

gyakran a napot adja meg a szerz , a kora újkori levelezésekben pedig egyértelmű 

többségben van a nap megadása. Másrészt az, hogy a szent ünnepnapját adja meg a levél 

írója, nem szünteti meg a datálás problémáját.40 Itt részben igaz lehet ‒ bár ezt nem fejti ki 

részleteiben Réthly ‒, hogy a szentek ünnepe szerinti datálás a katolikus vallás és egyben 

az új naptár használatát jelzi. De számos példát tudunk, amikor a szokás er sebb, mint a 

vallás, és nemcsak a protestáns felekezetek valamelyik tagja, de a katolikusok egy része is 

levelezésében a régi, megszokott datálást használja. A másik, hogy a Gergely-naptár 

bevezetése igen hosszú folyamat volt, még az alapvet en katolikusok lakta vidékeken is. 

A Kárpát-medencében sehol nem került sor az új naptár 1582-es bevezetésére; az els  

37 Réthly Antal: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1700-ig. Budapest: Akadémiai, 
1962.; Rácz Lajos: Magyarország éghajlattörténete az újkor idején. Szeged: Juhász Gyula Fels oktatási 
Kiadó, 2001. passim 
38 Andrea Kiss: Historical Climatology in Hungary: Role of Documentary Evidence in the Study of Past 
Climates and Hydrometeorological Extremes. Időjárás 113 (2009): 317–320. 
39 Rácz Lajos: Magyarország éghajlattörténete i. m. 26. 
40 Réthly Antal: Időjárási események és elemi i. m. 2. 
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adatok 1583-ból származnak, amikor Draskovich György kalocsai érsek tájékoztatja az 

egyháziak egy részét a naptárváltásról. Ugyanakkor ‒ és ez okozza a legnagyobb 

problémát ‒, a hivatalos, 1584-es Magyar Királyságbeli bevezetés sem tekinthet  

mérvadónak, egyrészt a nemesség tiltakozása miatt, miszerint nem hirdették ki azt 

országgyűlésen (erre csak 1ő87-ben került sor a Királyságban és 1590-ben Erdélyben), 

különösen pedig a protestáns tiltakozás miatt, így csak a 17. század els  évtizedeit l 

tekinthetjük általánosnak az új naptár alkalmazását.41 Réthly nem ad egyértelmű 

irányelvet arra vonatkozóan, hogy miként oldja fel a problémát. Az egyedüli kérdés, amire 

kitér, hogy 1588-ban hirdetik ki Magyarországon a naptárreformot, de a recepció 

problémájával nem foglalkozik. Jelen kutatás szempontjából a naptárreform fontos 

probléma lehet, mert a vizsgált források közül nem egy esik azon id szakba, amelyben 

nem egyértelmű, hogy az adott személy a régi vagy az új naptárrendszert részesíti 

el nyben. A Kiss Andrea által felsorolt problémák mindegyike olyan, amely nemcsak a 

hosszú távú klímarekonstrukciók elkészítését teszi problémássá, hanem a rövid távú 

id járási események kizárólag Réthlyre alapozott megismerését is. Annak ellenére, hogy a 

jeles meteorológus munkája úttör  volt a hazai klíma- és id járás-történeti kutatásokban, 

s t a környezettörténet területén tevékenyked  számos kutató szinte egyedüli forrásként 

tekintett a kötetekre, ma az adatok verifikációja nélkül használni azt, különösen hosszú-

távú rekonstrukciók készítésére, nem lehet. 

Az elmúlt években a klímatörténeti kutatás több ponton túllépni látszik a Réthly-féle 

rekonstrukción. Egyrészt a legújabb európai klímatörténeti összesítések már nem e gyűjtés 

forrásaira építik a Kárpát-medencei klímarekonstrukciót,42 hanem új, Kiss Andrea által 

összegyűjtött, de Magyarországon nem publikált adatokra. Emellett az elmúlt id szakban 

egy másik forráscsoport, a gazdasági-fenológiai adatok bevonása is jelent s 

eredményekkel látszik árnyalni a hazai kora újkori – újkori klímaviszonyokról eddig 

alkotott képet. Az osztrák és cseh területeken már évtizedekkel ezel tt megkezd dött a 

sz l höz, a szürethez és a gabonafélék aratásához kapcsolódó források történeti 

klimatológiai szempontú vizsgálata és értékelése, és a legutóbbi esztend kben, a korai 

41 Ehhez lásd példaként: Hoffman Viktor: Adatok a Gergely-féle naptár behozatalához Magyarországon. 
Történelmi Tár 17 (1894): 745–747.; Nagy Balázs: A gregorián naptárreform sorsa Magyarországon. 
Magyar Könyvszemle 103 (1986): 60–67. 
42 Petr Dobrovolný – Anders Moberg – Rudolf Brázdil – Christian Pfister – Rüdiger Glaser – Rob Wilson – 
Aryan van Engelen – Danuta Limanówka – Andrea Kiss – Monika Halíčková – Jarmila Macková – Dirk 
Riemann – Jürg Luterbacher – Reinhard Böhm: Monthly and Seasonal Temperature Reconstructions for 
Central Europe Derived from Documentary Evidence and Instrumental Records since AD 1500. Climatic 
Change 101 (2010): 69–107. 
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el zmények után már Magyarországon is szélesebb körben használja a kutatás e 

forrásokat.43 

A magyarországi gazdasági iratok közül korábban szinte kizárólag a sz l  szüreteléséhez, 

termésmennyiségéhez, sz l dézsmához kapcsolódó iratok kerültek a kutatás 

homlokterébe. Kiss Andrea vezetésével a k szegi, egy korábbi, az ún. Sz l  Jövésének 

Könyvére alapozott Střeštík és Ver  által készített rekonstrukcióra alapozva a nyugat-

dunántúli fenológiai adatok feldolgozása volt a cél.44 A különböz  indikátorok alapján 

elkészített munka eredményeként el állt rekonstrukció igen magas korrelációt mutat a 

budai műszeres és környez  területekr l származó mérésekkel, ugyanakkor sajnálatos 

módon ezen adatsor és a Rácz-féle rekonstrukció összevetésére nem került sor. A 

fenológiai alapú rekonstrukciók hazai meghonosodása a nyugat-európai kutatói iránnyal 

való szoros lépéstartást mutatja. Ugyanakkor azt is fontos hozzátenni, hogy bár 

kifejezetten el remutató kutatások indultak meg az elmúlt években ezen a területen 

hazánkban, azok recepciójának a hazai történeti kutatásban alig-alig van nyoma. A legtöbb 

esetben, az els sorban nem környezettörténeti kérdéseket tárgyaló dolgozatok, egyes 

id járási események említése kapcsán rendre továbbra is Réthly Antal, esetleg Rácz Lajos 

középkori és kora újkori nagy, áttekint klímatörténeti írásait idézik.45 

 

 

 

43 Egyetlen korai tervr l tudunk a magyarországi kutatásban, hogy fenológia-alapú 
h mérsékletrekonstrukciót hozzanak létre kutatók: Bendefy László: A magyarországi sz l k beérése alapján 
készül  Ő00 éves fenológiai görbe. In: Szádeczky-Kardoss Elemér – Pécsiné Donáth Éva (szerk.): Anyag- és 
energiaáramlási ankét. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1972. 31–33. Az osztrák és cseh kutatásokra: Christian 
Maurer – Elisabeth Koch – Christa Hammerl – Teresa Hammerl – Elfriede Pokorny: BACCHUS 
temperature reconstruction for the period 16th to 18th centuries from Viennese and Klosterneuburg grape 
harvest dates. Journal of Geophysical Research 114 (2009): D22106.; Elisabeth Koch – Christian Maurer – 
Christa Hammerl – Teresa Hammerl – Elfriede Pokorny: BACCHUS grape harvest days and temperature 
reconstruction for Vienna from the 16th to the 18th century. In: Bob Anderssen – Roger S. Braddock – 
Lachlan T.H. Newham (szerk.): 18th World IMACS Congress and MODSIM09 International Congress on 
Modelling and Simulation. Melbourne: Modelling and Simulation Society of Australia and New Zealand and 
International Association for Mathematics and Computers in Simulation, 2009. 2377‒2383.; Martin Možný 
–Rudolf Brázdil – Petr Dobrovolný – Mirek Trnk: Cereal harvest dates in the Czech Republic between 1501 
and 2008 as a proxy for March-June Temperature Reconstruction. Climatic Change 101 (2012): 801‒821. 
44 Andrea Kiss – Rob Wilson – István Bariska: An experimental 392-year documentary-based multi proxy 
(vine and grain) reconstruction of May–July temperatures for K szeg, West Hungary. International Journal 
of Biometeorology 55 (2011): 595–611. 
45 Csak példaként: Bagi Zoltán: Egy kudarc okai: Kanizsa 1601. évi ostroma. Aetas 28, No 1 (2013): ő‒30.; 
R. Várkonyi Ágnes Az öltözködés filozófiájáról. Történelmi Szemle ő3 (2011): ő03‒ő36. vagy U : 
Természet és társadalom. A történeti ökológia regionális lehet ségei. A Nógrád megyei múzeumok évkönyve 
26 (2002): 3Őő‒373. 
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II.1.2. Erdőterület és fafelhasználás 
 

Bár dolgozatunk els dleges fókusza nem a 16‒17. századi erd gazdálkodás és kapcsolódó 

határhasználat kérdésének vizsgálata, mégis mint arra alább több helyen igyekszünk 

utalni, a korabeli fa- és erd használat számos ponton szorosan összefügg a vízgazdálkodás 

történetével, különösen a Rába és más határfolyók környezetében. Az oszmán-magyar 

határterület kontextusában a forrásokból nyilvánvalóvá válik az erd k megváltozott 

szerepe, ennek megfelel en dolgozatunkban nem kerülhetjük meg a kora újkori 

erd gazdálkodással kapcsolatos kérdéseket sem. 

Az erdészettörténeti kutatások hazánkban két irányból közelítettek a történeti korok 

erd inek vizsgálata felé. Egyrészt a természettudományok fel l, másrészt a modern 

erdészet irányából. A történeti forrásokat megel z  id szak erd története iránt elkötelezett 

kutatók célja alapvet en az egykori növényborítás rekonstrukciója volt. Az ehhez használt 

természettudományos eszközök közül a palinológia a legelterjedtebb, amely az elmúlt 

évtizedben számos kritikát kapott bár, még mindig alapvet  jelent ségű az írásbeliséget 

megel z  id szak növényzettörténetének kutatásában. Ugyanakkor éppen az elmúlt 

évtizedekben demonstrálta a kutatás, hogy e módszer azokon a területeken lehet 

eredményesen használható, ahol a természetes növényborításra gyakorolt emberi hatás 

elhanyagolható. Ez a Kárpát-medencére aligha mondható el – az itt él k évezredek óta 

használták a fát mint er forrást. Ennek megfelel en a történeti korok, így a középkori és 

kora újkori erd k történetének kutatását csak más források alapján lehet folytatni. Erre az 

erd gazdálkodás története iránt szintén érdekl d , az erdészet területér l jött szakemberek 

vállalkoztak el ször. k ugyanakkor els sorban a modern – f képp a 19. századtól 

jellemz  erd gazdálkodás korábbi nyomait keresték, kevésbé tettek er feszítéseket az 

általuk elmaradottnak vélt történeti gazdálkodási formák mélyebb megismerésére. Ennek 

megfelel en a középkori és kora újkori erd - és erd gazdálkodás-történeti kutatás sokáig 

adós maradt a jellemz  korabeli munkamódszerek bemutatásával. Az európai kutatás új 

irányát Oliver Rackham kutatásai határozták meg, aki a történeti erdészeti módszereket a 

történeti ökológia szempontrendszere szerint vizsgálta, s az erd khöz mint a tájtörténeti 

folyamatok aktív szerepl jéhez közelített, felhagyva azzal a nézettel, amely az 

erd történetet erd irtás-történetként értelmezte. Rackham felismerte, hogy az egyes 

fafajták kivágása mennyire más következményeket von maga után, s arra is rámutatott, 

hogy ezzel a történeti korok embere is pontosan tisztában volt. Angliai erd k vizsgálata 
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során egyértelművé vált, hogy a fakivágás a középkorban sem a rablógazdálkodás területe 

volt, meghatározott módszereket és elgondolásokat követve vágtak ki fákatt.46 

Amikor a Kárpát-medence kora újkori erd inek történetét vizsgáljuk, hasonló 

megfigyeléseket tehetünk. Egyrészt ezen a területen a kutatás els ként azt kívánta 

demonstrálni, hogy a török háborúk, az alföldi marhatartás alapvet en befolyásolta-e az 

erd k mennyiségét, azaz hasonlóan az európai vizsgálatokhoz, a teljes Kárpát-medencei 

erd területre nézve próbált általános érvényű megállapításokat tenni, s ezek között is 

kiemelt szerepet kapott az erd k pusztulásának bemutatása. A 16‒17. században kiirtott 

erd k gondolata a hagyományos történetírói paradigmába is jól illeszkedett, révén a 

romokból újjáéled  Magyar Királyság 18. századi képét tovább er sítette. A hazai 

kutatások hagyományos törökellenességének fontos eleme volt a kárpáti medencebels  

természeti képének teljes átalakítása, a „hagyományos”-nak nevezett természeti kép 

tönkretétele. A hazai kutatásban, ezt a sokáig domináns képet nem kis részben a két 

világháború közti id szak legfontosabb történeti összefoglalója, Hóman és Szekfű 

munkája teremtette meg. A hagyományosan törökellenes Szekfű által írott, a 17. századdal 

foglalkozó fejezetben az Alföldr l kissé apokaliptikus kép tárul fel: „A [táj]változás a 

török hódítás következményeként állott el . A falvak elpusztultak, ember és háziállat 

elhagyta a tájékot, futva menekülve, vagy török rabságban. Látni fogjuk, hogy huszonöt-

harminc falu helyén egyetlen emberi település, közepes lakosságú város maradt, melynek 

néhány ezer lakója 2–300.000 holdat, azaz lakatlan pusztát mondhatott immár magáénak. 

Az ember távoztával megkezd dött a füvek uralma, a talaj begyepesedett, itt 

elhomokosodott, ott elszikesedett; az Alföld egy nagy ugarrá vált, melynek a megmaradt 

erd k nem tudtak többé elegend  nedvességet szolgáltatni; a páratartalom fogytával újra 

megjelent tehát a puszta, melyet a régi századok magyarjai örökre száműzni véltek a 

magyar földr l.” 47 A török által meghódított területeken elnéptelened  és használatlan 

földekr l alkotott képet az elmúlt évtizedek történeti és régészeti kutatásai több ponton is 

cáfolták – s t már a két világháború között is megfogalmazódtak erdészeti berkekben 

46 Oliver Rackham: Trees and woodland in the British landscape. (Archaeology in the field series) London: 
J.M. Dent, 1976.; U : Ancient woodland: its history, vegetation and uses in England. London: E. Arnold, 
1980.; U : The history of the countryside. London: Phoenix, 1986. 
47 Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet. Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1928. 
Online dokumentum: http://vmek.oszk.hu/07100/07139/html/0002/0005/0001/0001-1cc.html 

22 
 

                                                 



kritikák a Szekfű által bemutatott képpel szemben48 –, ugyanakkor a török korszak 

környezeti változásainak teljes újraértékelése még mindig várat magára.49 

A kora újkori erd gazdálkodás történetének kutatását még mindig meghatározza annak 

vizsgálata, hogy mennyiben csökkent a rendelkezésre álló fa mennyisége a Kárpát-

medence egyes területein. A két meghatározó elem a fent említett marhatenyésztés által 

megkövetelt legel terület-b vülés, illetve a hadiipar megnövekv  faanyagigénye. A 

medencebels ben a kés  középkortól igen jelent ssé váló marhatartás és -export révén 

felértékel dtek a nyílt legel területek. A medencében a jelent s emberi beavatkozások 

el tt uralkodó tölgyesekkel tarkított erd ssztyepp már a középkorban sem volt egyedül 

meghatározó.50 A természettudományos kutatás több szakaszban mutatott ki jelent s 

homokmozgásokat, ennek megfelel en futóhomokos területeket valamint a száraz, szikes 

térszíneket.51 Ez mindenképpen arra mutat, hogy az alföldi erd s területek csökkenésének 

kezd pontját nem lehet egyetlen történeti korszakhoz kötni, mint azt Szekfű gondolta. 

Bizonyosan befolyásolta a viszonyokat a marhatenyésztés tömegessé válása, ugyanakkor 

legalább két szempontot ezzel kapcsolatban ki kell emelni. Az egyik, hogy amennyiben 

azt gondoljuk, a török akár csak középhosszú távra igyekezett berendezkedni a Kárpát-

medencében, aligha állt volna érdekében, hogy saját er forrásait végleg kimerítse, azaz 

nem valószínű, hogy klasszikus rablógazdálkodás lett volna az erd k esetében 

meghatározó. A másik szempont, amit mérlegelni kell, az a marhatenyésztés jellemezte 

48 Vági István: Van-e hazánkban ezeréves puszta, vagy azt a török hódoltság okozta. Megváltozott-e a Nagy-
Alföld éghajlata a török hódoltság miatt aszályosabb irányban, továbbá a talajok is alig javíthatóan 
megromlottak-e a valóságban. Erdészeti Lapok 73 (193Ő): 670‒682. 
49 Bizonyos pontokon kritikákat fogalmazott meg e nézettel szemben: Szakály Ferenc: Magyar adóztatás a 
török hódoltságban. Budapest: Akadémiai, 1981.; László Bartosiewicz – Erika Gál: Ottoman Period Animal 
Exploitation in Hungary. In: Ibolya Gerelyes –Gyöngyi Kovács (szerk.): Archeology of the Ottoman Period 
in Hungary. (Opuscula Hungarica III.) Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2004. 365–376. 
50 Molnár Zsolt – Kun András (szerk.): Alföldi erdőssztyepp-maradványok Magyarországon. (WWF Füzetek 
15.) Budapest: WWF Magyarország, 2000.; Szabó, Péter: Woodland and Forests i. m.; Illyés Eszter ‒ Bölöni 
János (szerk.): Lejtősztyepek, löszgyepek és erdőssztyeprétek Magyarországon. Budapest: [MTA Ökológiai 
és Botanikai Kutatóintézete], 2007. Online dokumentum: http://www.obki.hu/publikacio/pdf_anyagok/ 
ILLYES_BOLONI_2007_Lejtosztyepek_loszgyepek_es_erdossztyepretek_Mon.pdf; Biró Marianna: A 
történeti térképekre alapuló vegetációrekonstrukció és alkalmazásai a Duna-Tisza közén. Doktori értekezés. 
Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2006., különösen 69. skk; Molnár Zsolt – Fekete Gábor – Bíró Marianna – 
Kun András: A Duna-Tisza közi homoki sztyepprétek történeti tájökológiai jellemzése. In: Kröel-Dulay 
György – Kalapos Tibor – Mojzes Andrea (szerk.): Talaj-vegetáció-klíma kölcsönhatások. Köszöntjük a 70 
éves Láng Editet. Vácrátót: MTA Ökológiai és Biológiai Kutatóintézete, 2008. 39‒ő6. 
51 Nyári Diána – Kiss Tímea – Sipos György: Történeti id kben bekövetkezett futóhomok mozgások 
datálása lumineszcenciás módszerrel a Duna-Tisza közén. In: II I. Magyar Földrajzi Konferencia előadásai. 
CD kiadvány. Budapest, 2006. Online dokumentum: http://geography.hu/mfk2006/pdf/Ny%E1ri% 
20Di%E1na.pdf; Nyári Diána – Kiss Tímea: Holocén futóhomok-mozgások Bács-Kiskun megyében 
régészeti leletek tükrében. Cumania 21 (2005): 83–94.; Sümegi Pál: A Kiskunság a középkorban – geológus 
szemmel. In: Horváth Ferenc (szerk.): A csengelei kunok ura és népe. Budapest: Archaeolingua, 2001. 313–
317.; Tóber Márta: Tóber Márta: Fa és erd  i. m. A tájváltozásokhoz a Kárpát-medence középs  területén 
legutóbb: Edit Sárosi: Landscapes and Settlements i. m. 
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vidékeken is meglév , a fakivágás és erd irtás közötti igen komoly, és gyakran nem 

hangsúlyozott különbség. Mint arra több történész rámutatott az elmúlt id kben, a Kárpát-

medencében a közvetlenül háborús zónában is csak kivételes esetben alkalmazták az 

úgynevezett „felperzselt föld” taktikát, azaz jelent s és szisztematikus erd irtásokat a 

háborús övezethez nemigen köthetünk.52 Erd irtásokkal nem találkozunk nagy 

gyakorisággal tehát, de a fakivágás természetesen része volt a mindennapi munkáknak. 

Erre a hadi felhasználás mellett már csak a lakosság tüzel anyag-ellátása miatt is szükség 

volt. A kérdés valójában nem is az, hogy voltak-e jelent sebb fakivágások, hanem, hogy a 

kivágott fák helye mennyiben tudott újraerd sülni. Ebben már inkább lehetett szerepe az 

átalakuló alföldi gazdálkodásnak. Az egyre nyitottabbá váló ligetes erd k a 

marhalegeltetés általános területeivé váltak, és a kivágott fák helyén – éppen a marhák 

miatt – a visszaerd sülésre nemigen volt esély.53 

Az elmúlt néhány évben megindult szisztematikusabb végvár-kutatások irányították a 

figyelmet a faanyag-felhasználás kérdésére.54 Sugár István dolgozta fel a faanyag 

beszállításának folyamatát Eger várába és mutatott rá, hogy a szálfát általában a közeli 

erd kb l hozták, de el fordult olyan eset is, hogy a távoli Máramarosból szolgálták ki a 

vár épít anyag-szükségletét. Ugyanakkor túlzott merészség lenne azt feltételezni, hogy 

bizonyos id szakokban kifejezett hiány volt a vár környékén ezen épít anyagból. A Sugár 

által közölt mennyiségek viszonylag kis volumene miatt valószínűtlen, hogy azok nem 

álltak rendelkezésre a vár néhány kilométeres környezetében. Várkonyi Ágnes és Ágoston 

Gábor – ugyanazon, Takáts Sándor által, még a 19. század legvégén publikált adatok 

alapján – arra hívták fel a figyelmet, hogy az évszázados háborús helyzet a hadiipar 

52 Pálffy Géza: A török elleni védelmi rendszer szervezetének története a kezdetekt l a 18. század elejéig. 
(Vázlat egy készül  nagyobb összefoglaláshoz). Történelmi Szemle 38 (1996): 163–217.; U : The Origins 
and Development of the Border Defence System Against the Ottoman Empire in Hungary. (Up to the Early 
Eighteenth Century). In: Géza Dávid – Pál Fodor (szerk.): Ottomans, Hungarians, and Habsburgs in Central 
Europe: The Military Confines in the Era of the Ottoman Conquest. (The Ottoman Empire and its Heritage, 
Politics, Society and Economy 20.) Leiden–Boston–Köln: Brill, 2000. 3–69. A felperzselt föld taktika 
alkalmazásának hiányát els sorban jól körvonalazható gazdasági érdekek magyarázzák. Erre: U : Scorched-
earth tactics in Ottoman Hungary: On a controversy in military theory and practice on the 
Habsburg‒Ottoman frontier. Acta Orientalia 61, No 1‒2 (2008): 181‒200., különösen 183. skk., illetve U : 
Elképzelések a török hódoltság elpusztításáról a XVI–XVII. században. (A Habsburg Birodalom 
magyarországi hadszínterének néhány f bb sajátosságáról) In: Kovács Gyöngyi (szerk.): „Quasi liber et 
pictura” Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára / Studies in honour of András Kubinyi on 
his seventieth birthday. Budapest: ELTE Régészettudományi Intézet 2004. 387–403. 
53 Ehhez: Szabó Péter: Erd k a kora újkorban i. m. 
54 Általánosságban lásd: Lajos Rácz: The Price of Survival i. m.; U : The Steppe to Europe i. m. 137‒1Ő0.; 
U : Környezeti változások a kora újkori Magyarországon – környezettörténeti vázlat In: Kázmér Miklós 
(szerk.): Környezettörténet: Az utóbbi 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források 
tükrében. Budapest: Hantken Kiadó, 2009. 1ő7‒16ő. 
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faanyagszükséglete miatt mégis komoly hiányt okozhatott.55 Pálffy Géza Kassára 

vonatkozó kutatásai – némileg ennek ellentmondva – inkább azt szemléltették, hogy még 

olyan jelent s hadiipari műhelyek, mint a kassai sem fogyasztott igazán jelent s 

mennyiségű faanyagot, legalábbis az 1592. évi részletes számadások alapján nem.56 A 

különböz  vélemények ellenére mindenképpen jól látható, hogy néhány adatból igyekszik 

a kutatás általános következtetéseket levonni, miközben a török-kori háborúk faigényének 

volumene továbbra is tisztázatlan – s az adatok elszórt volta miatt alighanem az is marad 

még egy ideig. 

A kora újkori erd történeti kutatásoknak jelen dolgozat szempontjából is nagy jelent sége 

lesz. Egyrészt, mint arra alábbiakban igyekszünk rámutatni folyó és erd  elválaszthatatlan 

egységet alkottak a korszakban. A kora újkori Kárpát-medencei folyók, nemcsak mint 

halászvizek, energiaforrások, vagy szállítási útvonalak voltak fontosak, legalább ekkora 

szerep jutott némelyiknek a határvédelemben, s e funkció er sen kapcsolódott az erd k 

jelenlétéhez. Az általunk vizsgált forrásanyag igen gyakran utalt ennek megfelel en az 

erd k és a fák problémájára. A források, ha arra nem is alkalmasak arra, hogy alapvet en 

befolyásolhassák a kora újkori oszmán-magyar határ-menti erd sültségr l és erd k 

problémájáról alkotott képünket, bizonyos pontokon hozzájárulhat ahhoz, hogy tovább 

árnyaljuk a kora újkori erd terület-változások léptékét. Ugyanakkor azt is fontos 

hangsúlyoznunk, hogy jelen dolgozat els sorban nem ezen kérdés tárgyalását tekinti f  

feladatának, s csak a vizekhez kapcsolódó építkezések és a határvédelem módszerei 

alapján elemzi részletesebben a 17. századi nyugat-dunántúli erd k kérdését. 

 

 

II.1.3. Vízgazdálkodás és árvizek 
 

A hazai kutatásokban a történeti földrajzi–környezettörténeti kérdések közül a legnagyobb 

hangsúlyt talán a vizek története kapta. Az elmúlt évszázadban szinte közhelyszámba ment 

55 Várkonyi Ágnes: Környezet és végvár i. m. 17‒19.; Ágoston Gábor – Oborni Teréz: A tizenhetedik század 
története. (Magyar századok) Budapest: Pannonica, 2000. 90–91. Gábor Ágoston: Where Environmental and 
Frontier Studies Meet: Rivers, Forests, Marshes and Forts along the Ottoman–Hapsburg Frontier in 
Hungary. In: Andrew C. S. Peacock (szerk.): The Frontiers of the Ottoman World. (Proceedings of the 
British Academy 156.) Oxford: Oxford University Press, 2009. 74. Adataik nagyobb részének forrása: 
Takáts Sándor: Dunai hajózás a XVI–XVII. században. III. közlemény. Magyar Gazdaságtörténeti Szemle 7 
(1900): 218. 
56 Pálffy Géza: A f kapitányi hadiipari műhely kiépülése Kassán és nyersanyagellátó forrásai. In: Petercsák 
Tivadar – Pet  Ern  (szerk.): Végvár és környezet i. m. 19Ő‒198. Az épületfára vonatkozó kiadásokat lásd: 
MNL OL E 211 (Magyar Kamara Archívuma. Lymbus) Series I. IV. Fasc. fol. 88-a. 
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a hazai történeti kutatásban, hogy a Kárpát-medence középkori és kora újkori természeti 

képében alapvet en meghatározóak voltak a vizek, amelyek szabályozatlansága 

alapvet en más gazdálkodást követelt meg a vizek környékén fekv  településekt l, mint a 

jelent s, 18. századtól induló folyószabályozásokat és árvízmentesít  munkákat követ en. 

Ezt a 19. századtól uralkodó nézetet még inkább feler sítette a Lászlóffy Woldemár által 

az 1930-as évek közepén készített, majd 1938-ban publikált, vízügyi szakemberek által 

„pocsolyatérképnek” nevezett, a Kárpát-medence árvízmentesítés el tt állandóan vagy 

id szakosan vízzel elöntött területeit ábrázoló térképe.57 A mappa, mint arra az elmúlt 

évek kutatásai rávilágítottak, jelent sen túlbecsülte ezen területek kiterjedését,58 ett l 

függetlenül vitathatatlan, hogy a hidrográfia alapvet  jelent ségű volt a Kárpát-medencei 

megtelepülésben és tájhasználatban egyaránt. 

Annak ellenére, hogy egyértelmű, miszerint a Lászlóffy-térkép szerint vízzel borított 

területek kiterjedése eltúlzott, különösen az Alföld tekintetében, a víz nyilvánvalóan 

megkerülhetetlen eleme volt a mindennapi gazdálkodásnak. Ennek megfelel en a korai 

id kt l nagy érdekl dés övezte a hazai kutatásban a vizek történetének néhány aspektusát. 

Viszonylag jól meg lehet határozni, hogy mely, vízhez kapcsolódó jelenségek vizsgálata 

mikor jelent meg a kutatásban. Az egyik ilyen terület a vízgazdálkodás történetének 

vizsgálata. Emellett a politika- és különösen a hadtörténet és a vizek kérdése is igen hamar 

a kutatás homlokterébe került. Ugyan, a legtöbb korai munka egyszerűen csak 

megemlítette, ha az egyes hadjáratokhoz kapcsolódó forrásanyag kitért a vizeken való 

átkelés nehézségeire, azok hadjáratokat befolyásoló hatására, netán a vizek használatára a 

védekezésben – így a gyepük és gyepüsítés problémájára – nem terjedtek ki a vizsgálatok. 

Mégis, a jelent s mennyiségű forrás közreadása révén sokban hozzájárultak ahhoz, amit a 

Kárpát-medence középkori vagy kora újkori vizeinek jellegér l tudunk. A 20. században 

még további két, részben kapcsolódó terület kutatása vett nagyobb lendületet, a vízellátás, 

a vízelvezetés és a szennyvízkezelés történetének vizsgálata. Alábbi dolgozat 

szempontjából fokozott jelent sége van a kifejezetten a vízgazdálkodás-történet 

57 Lászlóffy Woldemár (szerk.): A Kárpát-medence vízborította és vízjárta területei az ármentesítő és 
lecsapoló munkálatok megkezdése előtt. Térkép. Budapest: Vízrajzi Intézet, 1938. 
58 Zsolt Pinke – Beatrix Szabó: Analysis of the map of the Ministry of Agriculture: Water Covered Areas 
and Wetlands in the Carpathian Basin Before the Commencement of Flood Protection and Draining In: Rab 
Virág – Szappanyos Melinda (szerk.): 2. Nemzetközi és 8. Országos Interdiszciplináris Grastyán konferencia 
előadásai. Pécs: PTE Grastyán Endre Szakkollégium, 2010. 207‒217.; Pinke Zsolt – Szabó Beatrix: „A 
Kárpát-medence vízborította és vízjárta területei az ármentesít  és lecsapoló munkálatok megkezdése el tt” 
című térkép vizsgálata. In: Füleky György (szerk.): A táj változásai a Kárpát-medencében. Tájhasználat és 
tájátalakulás a 18‒20. században (VIII. Tájtörténeti Konferencia). Gödöll  – Budapest: Környezetkímél  
Agrokémiáért Alapítvány, 2010. 230‒23Ő. 
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különböz  aspektusaira fókuszáló vizsgálatoknak, ennek megfelel en, e nagyobb terület 

kutatástörténetének f bb csomópontjait igyekszünk áttekinteni a következ kben, 

els sorban a kora újkori kutatásokra helyezve a hangsúlyt.59 

A mai vízgazdálkodás-történettel foglalkozó szakemberek három – történeti, régészeti és 

természettudományos – eszközkészletb l meríthetnek egy-egy terület vagy jelenség 

kutatásakor, amely a korai vizsgálatok idején az els re szűkíthet . Az els  

vízgazdálkodás-történeti szempontból értékes művek a 18. századi országleírások, leíró 

statisztikai munkák,60 s különösen gazdag e tekintetben Bél Mátyás a 20. században már 

sokat kutatott, s a kiváló színvonalú kritikai kiadás megkezdésének köszönhet en az 

elmúlt években újra el vett, Notitia Hungariae című munkája. A munka részletesen leírja 

a 18. századi vízhálózatot, a folyók, tavak és az ahhoz kapcsolódó gazdálkodás 

kifejezetten nagy hangsúlyt kapott benne. A kora újkor végi viszonyok megismerése 

szempontjából ennek megfelel en hallatlanul értékes műr  l van szó, amelynek éppen a 

jelen dolgozat szempontjából legfontosabb, Vas megyét tárgyaló fejezete elérhet  kritikai 

kiadásban.61 Ezen alapvet  jelent ségű munka után a 19. századi, nagy 

helynévgyűjtéseihez kapcsolódó kutatásokat kell megemlíteni. Pesty Frigyes és Ortvay 

59 A középkor viszonylatában lásd: Ferenczi László: Vízgazdálkodás a középkori Magyarországon. In: 
Kubinyi András – Laszlovszky József – Szabó Péter (szerk.): Gazdaság és gazdálkodás a középkori 
Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Budapest: Martin Opitz, 2008. 341–362.; 
Ferenczi László: Vízgazdálkodás a középkorban. In: Gyöngyössy Márton (szerk.): Magyar középkori 
gazdaság- és pénztörténet. Gépeskönyv. Budapest: ELTE, 2006. 105–152. 
60 Vályi András: Magyar országnak leírása, mellyben minden hazánkbéli vármegyék, városok, faluk, 
puszták; uradalmak, fábrikák, huták, hámorok, savanyú, és orvosló vizek, fördoházak, nevezetesebb hegyek, 
barlangok, folyó vizek, tavak, szigetek, erdök, azoknak hollételek, földes urok, fekvések, történettyek, 
külömbféle termésbéli tulajdonságaik, a' betuknek rendgyek szerént feltaláltatnak. 1‒3. kötet Buda: A’ 
Királyi Universitásnak betuivel, 1796‒1799. Online dokumentum: http://www.mtafki.hu/kiallitas/ 
oldbooks/valyi.html; Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára, mellyben minden város, falu és puszta, 
betürendben körülményesen leiratik. Pest: Kozma Vazul, 1851. Online dokumentum: http://www.fszek.hu/ 
digitdoc/fenyes/ 
61 A Notitiára általában: Tóth Gergely: Bél Mátyás „Notitia Hungariae novae…” című művének 
keletkezéstörténete és kéziratai. Doktori értekezés. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2007. Vas 
megye leírásának kritikai kiadása: Matthias Bel [Bél Mátyás]: Notitia Hungariae novae historico-
geographica… Comitatuum ineditorum Tomus II. in quo continentur Comitatus adhuc in mss. haerentes 
Partis Secundae Trans-Danubianae, hoc est, Comitatus Soproniensis, Castriferrei, Szaladiensis et 
Veszprimiensis. Szerk. Gregorius Tóth [Tóth Gergely]. Budapestini: Institutum Historicum Sedis Centralis 
Studiorum Philosophicorum Academiae Scientiarum Hungaricae – Archivum Hungariae Regnicolaris, 2012. 
Vas megye leírásának fordítására: Bél Mátyás: Vas vármegye leírása. [Ford. Tihanyiné Szálka Irma, bev., 
jegyz. Bendefy László.] Vasi Szemle 30 (1976): 108–125., 241–257., 463–476., 567–582. és 31 (1977): 60–
80., 266–294., 446–469. Sopron vármegye latin szövegkiadása Matthias Bel [Bél Mátyás]: Notitia 
Hungariae novae historico-geographica II. i. m. Magyar fordítása: Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása. – 
Descriptio Comitatus Semproniensis. I–III. (Sopron város történeti forrásai. C/ sorozat, 2–4.) A latin 
szöveget gond. és ford. Déri Balázs (I.), Földváry Miklós (I.), Tóth Gergely (I–III.). Szerk. Kincses Katalin 
Mária. Sopron: Soproni Levéltár, 2001–2006. Gy r vármegye leírásának latin kritikai kiadása még nem 
készült el, ezért ez esetben továbbra is a 18. század közepi Bél-kiadás a mérvadó: Matthias Belius [Bél 
Mátyás]: Notitia Hungariae novae historico-geographica. I– V. Viennae: Paulus Straubius, 1735–1749, s a 
megyetörténet magyar fordítása is hiányzik még. 
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Tivadar jelent s mennyiségű forrást gyűjtött egybe, amely sokáig meghatározó volt a 

középkori, s t a kora újkori környezeti viszonyok bemutatásában.62 A vízgazdálkodás 

történetére fókuszáló kutatások intenzívebbé válásában vitathatatlanul a 18. század végi – 

19. századi események is közre játszottak. Egyrészt a korszak komoly károkat okozó 

árvizeinek hatására, másrészt a művelhet  területek növelése és a folyók gazdasági 

hasznosításának céljával jelent s szabályozási munkálatok indultak meg. Ezen mérnöki 

munkákhoz alapvet  jelent ségű volt a történeti mederviszonyok és a korábbi vízrajz 

megismerése. A kapcsolódó folyófelmérések – így az 1823 és 1845 között készült Duna-

mappáció – gyakran használt források a vízgazdálkodás és a vízhasználat történetének 

kutatásában.63 

Számos olyan munka született a 20. század els  felében, amelyek nagy mennyiségű 

helytörténeti vonatkozású forrást gyűjtöttek egybe, hogy rekonstruálják egy-egy kisebb 

régió településtörténetét. Ezekben régiótól függ en a vízfolyások is feljegyzésre kerültek, 

amelyeknek a településhálózattal való szoros kapcsolatára már a korai munkák is 

hangsúlyt fektettek, különösen olyan területeken, ahol ez kulcsfontosságúak volt a 

megtelepülés helyében, így a Szigetköz, a Csallóköz vagy a Körös-vidék esetében.64 

A településtörténet mellett a 20. század legelejét l két olyan terület kutatása is fellendült, 

amely sok helyütt kapcsolódott a vizek történetéhez. Az egyik ilyen az egyre 

jelentékenyebbé váló gazdaságtörténet, a másik a kora újkor hadtörténeti kutatása. Az 

utóbbi területet érint  korai írások kevésbé a vizek felhasználása fel l közelítettek a hadi 

62 Pesty Frigyes: Magyarország vízhálózata a régi korban. Századok 1 (1867): 68‒78.; Ortvay Tivadar: 
Magyarország régi vízrajza a 13. század végéig. I‒II. Budapest: Akadémia, 1882. (repr. Budapest: 
Historiaantik, 2010.). Pesty kéziratos helynévgyűjtését a régi vízrajz rekonstrukciójára még b ven ki lehetne 
aknázni. Erre példa: Matijevics Lajos: A jugoszláviai Bácska víznevei Pesty Frigyes kéziratos 
gyűjteményében. Az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Évkönyve 18, No 2 (1975): 559–570. 
63 Dóka Klára: A Duna-mappáció (1823–1845). In: Andrásfalvy Bertalan – Vargyas Gábor (szerk.): 
Antropogén ökológiai változások a Kárpát-medencében. [Pécs]–Budapest: PTE Néprajz–Kulturális 
Antropológia Tanszék – L’Harmattan, 2009. 21–32.; A Duna-mappáció. A Duna folyó magyarországi 
szakaszának térképei (1819–1833) az osztrák határtól Péterváradig. DVD-ROM. Pécs: Pécsi 
Tudományegyetem. Néprajz-kulturális Antropológia Tanszék – Magyar Országos Levéltár, 2006. A DVD-n 
megjelent tanulmányok elérhet k online dokumentum formájában is: http://www.dunamappacio.hu/ A szinte 
beláthatatlan, vízszabályozásokkal foglalkozó irodalomból csak egy olyan példát említünk, amelyek 
igyekeznek pontosabban felvázolni a 18. századi nagyobb beavatkozások el tti állapotokat: Dóka Klára: A 
Körös és Berettyó vízrendszer szabályozása a 18‒19. században. Egy táj átalakulása. Gyula: Békés Megyei 
Levéltár, 1997. 
64 Fekete Zsigmond: Adatok a magyar Kis-Alföld gazdasági és vízrajzi múltjából. I–IV. Gazdasági Mérnök 
9 (1885): 431–436., 437–438., 473., 485–486.; Ványi Ferencz: A Hármas-Körös vízvidékére vonatkozó 
oklevéltári adatok az Árpád-házi királyok idejében. Kolozsvár: Fuhrmann Miklós Könyvnyomdája, 1909.; 
Timaffy László: Szigetköz vízrajza. Bölcsészdoktori értekezés. Magyaróvár: Mosonvármegye 
Könyvnyomdája, 1939.; (Gúthori) Földes Gyula: Felső-Csallóköz árvédekezésének története. Pozsony: 
Fels -csallóközi Ármentesít  Társulat, 1896.; Bodnár Béla: Hódmezővásárhely és környékének vízrajza. (A 
Szegedi Alföld-Kutató Bizottság Könyvtára III/5.) Szeged: Szegedi Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt., 
1928. 
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események feldolgozásához, a legtöbb dolgozat egyszerűen feljegyezte a vízhez 

kapcsolódó hadtörténeti eseményeket – folyókon, mocsarakon való átkelést, vagy e 

terepakadályok hadjáratokat befolyásoló hatására utaltak –, illetve a vizet, a 

gazdaságtörténeti folyamatok passzív tényez jeként értékelték. Nagyon kevés munka 

született ebben az id szakban, amely rámutatott a környezet és a társadalom 

kölcsönhatásának komplexitására. Bár már a 20. század elejét l komolyan foglalkozott a 

kutatás a gyepük kérdésével, és a legels  írások is kitértek e határvédelmi módszer kora 

újkorig – újkorig megfigyelhet  használatára, ennek vízgazdálkodás-történeti 

konzekvenciáira szinte egyáltalán nem fektetett hangsúlyt a kutatás.65 A legtöbb írás a 

gyepü problematikát nem környezeti szempontból vizsgálta, hanem a hadtörténeti 

vonatkozásokon túl els sorban a határvédelem és a Kárpát-medencei etnikumok 

kontextusában tárgyalta.66 A hadtörténeti munkák mellett – mint arra utaltunk – a 

gazdaságtörténetben is meg-megjelentek a hazai vizeket érint  vizsgálatok. Itt különösen 

nagy hangsúlyt fektetett néhány kutató a középkori és kora újkori halászat kérdésére. 

Ennek kapcsán néhány fontos vízgazdálkodásra vonatkozó megállapítást tettek – f képp a 

haszonvételt illet en – ugyanakkor ezen munkáknak a a 20. század végéig szinte 

semmilyen visszhangja nem volt. Takáts Sándor több írásban is foglalkozott egyrészt a 

kora újkori vizahalászat kérdésével,67 másrészt többször érintett egy kapcsolódó területet, 

a halászati jogot. Ezen területen egyetlen munkát kell mindenképpen kiemelni, Degré 

Alajos 1939-ban megjelent munkáját, amely a középkori halászati jogról szólva az újkorig 

terjed  id szakra nézve foglalja össze a vízjog egyes kérdéseit.68 A halászat mellett 

néhány korai munka kitért a hazai vízimalmok kérdésére is.69 A már többször említett 

65 A gyepü és környezet viszonyára el ször: Tagányi Károly: Gyepü és gyepüelve. I‒IV. Magyar nyelv 9 
(1913): 97‒10Ő., 1Őő‒1ő2., 201‒206., 2őŐ‒266., illetve Gy rffy István: A feketekőrös-völgyi magyarság 
települése: az erdélyi magyarság eredete. Budapest: Fritz Ny., 1914. A gyepükre általában Herényi István: A 
nyugati gyepü erődítményei: erődítmények, várak Nyugat-magyarországon. Budapest: Heraldika, 2007. 
Frisnyák Sándor – Csihák György (szerk.): Gyepűk, várak, erődítmények és egyéb honvédelmi létesítmények 
a Kárpát-medencében, 895‒1920. a Nyíregyházán 2004. november 26‒27-én megtartott tudományos 
konferencia előadásai. (Történeti földrajzi tanulmányok 7.). Nyíregyháza: Nyíregyházi F iskola Földrajz 
Tanszéke, 2004. 
66 Gy rffy István: A feketekőrös-völgyi i. m.; Sófalvi András – Visy Zsolt (szerk.): Tanulmányok a 
székelység középkori és fejedelemség kori történelméből. (Énlaka konferenciák 3.) Énlaka: Pro Énlaka 
Alapítvány, 2012.; Benk  Elek: A középkori Székelyföld. I‒II. Budapest: MTA Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont Régészeti Intézet, 2012. I. 171‒197. (utóbbi b séges további irodalommal a témában) 
67 Takáts Sándor: A komáromi vizahalászat a XVI. században. I‒II. Magyar Gazdaságtörténeti Szemle 4 
(1897): 425–445., 485–509. 
68 Degré Alajos: Magyar halászati jog a középkorban. (A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter 
Tudományegyetem Jogtörténeti Szemináriuma Illés József Szemináriumának kiadványai 5.) Budapest: 
Sárkány Nyomda, 1939. 
69 Lambrecht Kálmán: A magyar malmok könyve: történeti anyag. (Iparosok olvasótára 21.) Budapest: 
Lampel, 1915. 
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Takáts Sándor lesz az, aki viszonylag hosszan értekezik a kora újkori Kárpát-medencei 

malmokról. Egyrészt több írásban is foglalkozik a folyók elrekesztésével, s az általa 

„magyar malom”-nak nevezett malomtípussal, másrészt a molnárokkal, plasztikusan 

mutatva rá arra, hogy a molnárok legalább annyira voltak épít mesterek a kora újkorban – 

s alighanem ezt megel z en is – mint az rlési folyamat irányítói.70 Ezen korai, és a 

felhasznált források csoportját tekintve szempontunkból nagy jelent ségű kivételekt l 

eltekintve ugyanakkor a molinológia történeti vonatkozásai is igen kevés hangsúlyt kaptak 

a 20. század végéig, amikor néprajzosok, technika- és gazdaságtörténészek köreiben 

egyaránt megélénkült a malmok iránti érdekl dés. 

A 20. század második felében, nem kis részben az ekkorra igen látványossá váló 

környezeti problémák hatására a nyugat-európai kutatás egyre nagyobb jelent séget 

tulajdonított a történeti korok környezetszennyezésének. Ennek része volt egyrészt az 

ivóvízhez való hozzájutás – így az él vízforrások, a kutak – kérdésének tanulmányozása, s 

városi szennyvíz és szemét kezelésének kutatása egyaránt. Ennek vizsgálata 

Magyarországon els sorban a középkor kapcsán élénkült meg a 20. század utolsó 

harmadában, de bizonyos, ezen korszakkal kapcsolatban tett megállapítások nyilvánvalóan 

érvényesek a kés bbi korokra nézve is.71 

A második világháborút követ  id szakban a történeti kutatás minimális figyelmet 

szentelt a víztörténet kérdésének. Az els  jelent sebb munka 1960-ban egy 

technikatörténész, Károlyi Zsigmond tollából került ki.72 A Vízügyi – majd Duna – 

Múzeum egyik megalapítója hosszú id  után el ször monografikus terjedelemben 

tárgyalta a Kárpát-medence vízügyi múltját. A szakirodalom adta lehet ségeknek és saját 

érdekl désének megfelel en a kötet alapvet en az újkorra, a szabályozások és nagy 

vízrendezések korára fókuszált, mégis a középkor és kora újkor viszonylatában is tett 

néhány fontos megállapítást. Ezek közül az egyik, hogy ezen id szakokban az árterek is 

70 Takáts Sándor: Műveltségtörténeti közlemények: a magyar molnár. Századok Ő1 (1907): ő2‒ő6.; U : 
Műveltségtörténeti közlemények: a magyar malom I‒II. Századok Ő1 (1907): 1Ő3‒160., 236‒2Ő9.; U : A 
magyar faragómolnárok I‒II. In: U : Rajzok a török világból I‒IV. Budapest: Magyar Tudományos 
Akadémia, 191ő‒1917. II. Ő22‒Ő63. 
71 Kubinyi András: Városi vízellátási problémák a középkori Magyarországon. Történelmi Szemle 20 (1984): 
636–643.; Garády Sándor: Buda középkori és újkori vízművei, különös tekintettel a Svábhegy-Városkút 
kutatására. Budapest Régiségei 32 (1998): 245–265.; Imre Holl: Sopron (Ödenburg) im Mittelalter. Acta 
Archelogica Academiae Scientiarum Hungaricae 31 (1979): 105–1Őő.; Fényes Gabriella: Középkori vízmű 
maradványai Budapest Lánchíd utca 19–21. alól: 1/A lel hely. Budapest Régiségei 41 (2008): 193–227., 
illetve Ágnes Nagy: Brunnen und Zisternen im mittelalterlichen Ungarn. Antaeus 26 (2003): 343–411. (lásd 
még az Antaeus ezen tematikus számának további írásait). 
72 Károlyi Zsigmond: A vízhasznosítás, vízépítés és vízgazdálkodás története Magyarországon. (Vázlat) 
Budapest: Tankönyvkiadó, 1960., illetve Ihrig Dénes (szerk.): A magyar vízszabályozás története. Budapest: 
Országos Vízügyi Hivatal, 1973. (a vonatkozó rész Károlyi Zoltán munkája) 
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intenzív gazdálkodás alatt álltak, s értékes részét képezték egy-egy földesúri 

birtokegyüttesnek. Ennek kapcsán rámutatott az intenzív halgazdálkodásra a kés  

középkorban, valamint az egyre sokrétűbben kiaknázott vízenergiára – a gabona rl -, 

majd ipari malmok egyre nagyobb szerepére.73 Károlyi munkája jól reprezentálja, hogy az 

1960-as évekig milyen keveset foglalkozott a tudományos kutatás a 16‒18. század vízi 

munkálataival, vízgazdálkodásával.  maga is csak alapvet  megállapításokra szorítkozik: 

egyrészt kitér arra, hogy a kora újkori er dítményrendszerek kiépítése, s különösen a nagy 

árokrendszerek jelent sebb vízügyi munkálatokat is szükségessé tettek, másrészt rámutat, 

hogy a 16‒17. századi törvénykezés egyre többször utal folyószabályozásokra és vízi 

munkálatok szükségességére.74 Károlyi a következ  évtizedekben tucatnyi rövidebb, 

ismeretterjeszt  írást tett közzé els sorban a Vízgazdálkodás és kisebb részt a Vízügyi 

Közlemények és a Halászat hasábjain, ugyanakkor ezek csak kevés újdonságot 

tartalmaztak a kora újkori vízgazdálkodással kapcsolatban.75 A Károlyi által 

összefoglaltak, a kevés igazán újszerű, primer forrásokon alapuló megállapítás ellenére is 

igen hosszú id re meghatározták meg a hazai kutatásokat. Jól példázza ezt, hogy az elmúlt 

húsz évben megjelent történeti összefoglalók általában az általa felrajzolt vázlatos képet 

ismételték meg – egyes esetekben szinte szó szerint.76 Az utóbbi évtizedek történeti 

összefoglalói közül ezen csak a dolgozatban számos helyen hivatkozott, és éppen 

Körmend kora újkori történetével gyakran foglalkozó Tóth István György által írott, a 

Magyar művelődéstörténetben megjelent rövid fejezet igyekezett némileg finomítani.77 

A vízgazdálkodás-történet területén jelent sebb kutatások indultak meg az 1960-as 1970-

es évek fordulóján. A néprajzi irodalom ekkortól kezdve növekv  hangsúlyt fektetett a 

történeti – els sorban az újkori ármentesítést közvetlenül megel z  id szak – 

vízgazdálkodásra, a természeti er források használatára. A legfontosabb munka ezen 

73 Károlyi Zsigmond: A vízhasznosítás i. m. 59–64. 
74 Uo. 73–75. 
75 P. Károlyi Zsigmond: Adatok a tiszavölgyi árvizek történetéhez. I. Régi tiszavölgyi árvizek. 
Vízgazdálkodás 10, No 4 (1970): 150–1ő2.; U : A Körös-völgyi vízrendezésének történetéb l. 
Vízgazdálkodás 8, No ő (1968): 1ő7‒1ő8.; Károlyi Zsigmond: A tiszavölgyi árvizek története. Vízügyi 
közlemények 53, No 3 (1971): 19–28.; P. Károlyi Zsigmond: Malmok, erd k, szabályozások. Magyar 
vízgazdálkodás 19, No 11–12 (1979): 37–38.; Károlyi Zsigmond: A folyami kotrások története. Magyar 
vízgazdálkodás 19, No 6 (1979): 29–31.; P. Károlyi Zsigmond: Az aszályok és az árvizek széls ségei 
között… Az si „ártéri gazdálkodásról” I. Magyar vízgazdálkodás 20, No 6 (1980): 32‒33.; P. Károlyi 
Zsigmond: A magyar halászat-tógazdálkodás történetéb l… IV. Halászatunk a török hódoltság korában. 
Halászat 28, No 2 (1982): Ő8‒ő0. 
76 Ágoston Gábor: A hódolt Magyarország. [H. n.]: Adams Kiadó, 1992. 92–99.; U  – Oborni Teréz: A 
tizenhetedik század i. m. Gábor Ágoston: Where Environmental and Frontier Studies i. m. 76–77.; Rácz 
Lajos: Környezeti változások i. m.; U : The Price of Survival i. m. 
77 Tóth István György: A magyar művel dés a kora újkorban. In: Kósa László (szerk.): Magyar 
művelődéstörténet. Budapest: Osiris, 2006. (3. jav. kiad.) 164‒168. (a vonatkozó alfejezet címe: Ember és 
természet) 
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id szakból vitathatatlanul Andrásfalvy Bertalan tollából került ki, aki a fokok 

rendszerének els  igazán részletekbe bocsátkozó elemzését adta meg egy konkrét 

mintaterületen, a Sárközben.78 A munka igen nagy feltűnést keltett történészek, 

nyelvészek és régészek köreiben egyaránt.79 

Bár az Andrásfalvy által leírt jelenségcsoport létezését nem vonta kétségbe a tudomány, a 

következ  évtizedekben több oldalról heves támadások érték annak számos elemét. Annak 

ellenére, hogy ma több ponton nem tűnik tarthatónak, amit a jeles néprajzkutató a Duna-

völgy ártéri gazdálkodásával kapcsolatban közzétett, s különösen problémás 

eredményeinek tér és id beli érvényességének meghatározása, arra kétségtelenül  hívta 

fel el ször a figyelmet, hogy a magyar társadalom az ármentesítést megel z  id kben igen 

összetett árvízi védekezési módokat követett és nemkülönben átgondolt vízgazdálkodási 

rendszert használt. Ezt azután több ponton tovább árnyalták az 1990-es évek, nem kis 

részben Takács Károly nevével fémjelzett kutatásai, aki a magyar középkor korai 

századaira vonatkozóan demonstrálta igen szofisztikált vízgazdálkodási rendszer létét a 

Tóközben, közel ahhoz a területhez, amely jelen kutatás fókuszát is jelenti. Takácsnak a 

tóközi csatornahálózatra vonatkozó vizsgálatai az els  olyan eredmények voltak, amelyek 

a régészet részér l komolyabb hozzájárulást jelentettek a Kárpát-medence vízgazdálkodás-

történetéhez.80 Takács azon történész-régészek közé tartozik, akik igazán sikeresen tudták 

a régészeti forrásokhoz kapcsolni a középkori írott forrásokat, így els sorban a határjáró 

okleveleket, amelyek azután egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a táj, és környezettörténeti 

78 Andrásfalvy Bertalan: A Sárköz és a környező Duna menti települések ősi ártéri gazdálkodása és 
vízhasználatai a szabályozás előtt. (Vízügyi történeti füzetek 6.) Budapest: Vízdok, 1973. Majd b vebben: 
U : Duna mente i. m. Német összefoglalása ugyanezen kutatásnak: U : Die traditionelle Bewirtschaftung 
der Überschwemmungsgebiete Ungarns: Volklstümliche Wassernutzung im Karpatenbecken. Acta 
Ethnographica Hungarica 35, No 1–2 (1989): 39–88. 
79 A fokokkal már Andrásfalvy f bb eredményeinek publikálása el tt foglalkozott a kutatás, például a 
nyelvtudományok irányából: Reuter Camillo: A fok vízrajzi köznév és a Fokorú földrajzi név. 
Nyelvtudományi Értesítő 70 (1970): 104– 111. Andrásfalvy kés bbi hatására: Fekete Péter: A fok vízrajzi 
köznév jellemz je és gazdasági szerepe a régi Heves megyében. In: Gergely Piroska – Hajdú Mihály 
(szerk.): Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. I‒II. (Magyar Nyelvtudományi Társaság 
Kiadványai 209.) Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1997. II. 442–448.; Hoffmann István: A 
Tihanyi alapítólevél szórványaihoz: Tichon, Balatin, Petre, Fuk. Névtani Értesítő 29 (2007): 7‒22.; U : A 
tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 16.) Debrecen: 
Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010. 56–60.; Kiss Andrea: „Rivulus namque, qui dicitur Fuk, fluens de prefato 
lacu” – Fok, Sár, Foksár. In: Andrásfalvy Bertalan – Vargyas Gábor (szerk.): Antropogén ökológiai i. m. 
49‒6Ő.; II–III. táb. 
80 Takács Károly: Árpád-kori csatornarendszerek kutatása a Rábaközben és a Kárpát-medence egyéb 
területein. Korall 1 (2000:1): 27‒61.; U : Árpád-kori csatornarendszerek kutatása a Rábaközben és a 
Kárpát-medence egyéb területein II. Korall 3‒Ő (2001:3‒Ő): 297‒31Ő. Lásd még a Barbacsi-tóról, 
szinténTakács által írt esettanulmányt: Takács Károly: Egy elfeledett halgazdálkodási mód a Barbacsi-tavon. 
Soproni Szemle ő3 (1999): 390‒39Ő. 
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kutatásokban.81 Takács elemzése során rámutatott, hogy a korábban teljesen figyelmen 

kívül hagyott morfológiai jelenségekre (árkok, patakok, stb.) vonatkozó terminusok 

részletesebb vizsgálata milyen jelent ségű lehet a történeti vízgazdálkodás és tájhasználat 

megismerésében. 

Az utóbbi húsz évben a kutatások mind a módszereket, mind a feltett kérdéseket illet en 

sokat változtak. Az utóbbi évtizedekben növekv  számú történész, régész, természettudós 

fordult a téma kutatása felé, a néprajzosok részér l pedig Andrásfalvy kutatásai óta 

kifejezetten sokan foglalkoztak a „hagyományos” vízgazdálkodással, els sorban 

természetesen az utóbbi kétszáz évre visszatekintve.82 A néprajzi irodalom már az 1970-es 

évekt l, Andrásfalvy els  vonatkozó írásától kezdve, visszatér en foglalkozott azzal, hogy 

a 18. század végén megkezd d  ármentesítések, gátépítések hogyan hatottak a helyi 

társadalmak gyakran évszázadok óta a rendszeresen visszatér  árvizekre és vízelöntésekre 

berendezkedett gazdálkodására.83 A kutatások az 1990-es és 2000-es években nyugat-

európai mintáktól némileg eltér en kezdetben inkább a középkorhoz köt dtek, de az 

elmúlt években – mint arra már fent kitértünk – a kora újkori környezeti viszonyok 

kutatása is nagyobb hangsúlyt kapott. Nem kis részben a közelmúltban a folyó- és 

belvizek által okozott jelent s károkra reflektálva, újabb és újabb kutatások mutattak rá a 

középkori és kora újkori vízgazdálkodás különböz  aspektusaira.84 El ször is jelent sen 

megélénkült a történeti árvizek vizsgálata, mind a középkor, mind a kora újkor 

viszonylatában.85 Emellett egyre kitüntetettebb szerephez jutott a kutatásban – a már fent 

81 Például: Laszlovszky József: „Dedi etiam terram, que adiacet circa aquam, que vocatur Tiza” (Adatok az 
1075-ös garamszentbenedeki oklevél helyneveinek lokalizálásához). Zounuk l (1986): 9–24.; Csilla Zatykó: 
Medieval villages and their landscape: methods of reconstruction In: József Laszlovszky – Péter Szabó 
(szerk.): People and Nature in Historical Perspective. (CEU Medievalia 5.) Budapest: CEU Press – 
Archaeolingua, 2003. 3Ő3‒37ő.; Andrea Kiss: Study on the Historical Geography of the First Extent 
Perambulation Sketch from the Carpathian Basin. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti ZPDZ HAZU 19 
(2002): 127–1Ő1. (utóbbiak b séges irodalommal) 
82 Tóth Albert (szerk.): „Áldás és átok a víz” – Tudományos emlékülés a Mirhó-gát megépítésének 200. 
évfordulóján. Kisújszállás: Városi Tanács, 1987. 113–130.; Szilágyi Miklós: Halászóvizek – 
halásztársadalom – halászati technika. A tiszai halászat történeti-néprajzi elemzése. Debrecen: KLTE 
Néprajzi Tanszéke, 1992. Bellon Tibor: A Tisza néprajza. Ártéri gazdálkodás a tiszai Alföldön. Budapest: 
Timp Kiadó, 2003. 
83 Bellon Tibor: A gátépítés hatása a lakosság gazdálkodásának és életmódjának megváltozására. In: Tóth 
Albert (szerk.): „Áldás és átok a víz” i. m. 113–130. 
84 Például: Andrásfalvy Bertalan – Vargyas Gábor (szerk.): Antropogén ökológiai i. m.; Horváth Gergely 
Krisztián (szerk.): Víz és társadalom Magyarországon a középkortól az államszocializmus időszakáig. 
Budapest: Balassi Kiadó, 2014. (megjelenés alatt) tanulmányai. 
85 Kiss Andrea – Sümeghy Zoltán – Danku György: Az 1783–178Ő. évi széls séges tél és a Maros jeges 
árvize. In: Kiss Andrea – Mez si Gábor – Sümeghy Zoltán (szerk): Táj, környezet és társadalom. Szeged: 
SzTE, 2006. 353–362.; Andrea Kiss: „Suburbia autem maxima in parte videntur esse deleta” – Danube 
icefloods and the pitfalls of urban planning: Pest and its suburbs in 1768‒1799. In: Csaba Kovács (szerk.): 
From Villages to Cyberspace. Szeged: Szeged University Press, 2007. 271‒282.; Vadas András: Árvizek a 
kora újkori Magyar Királyságban – források és lehet ségek. In: Kádár Zsófia – Mikó Gábor – Péterfi Bence 
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említett – a történeti tájhasználat tájrevitalizáció lehet ségei mentén történ  elemzése. Az 

angol és francia nyelvű tudományosságban egyre több kutatás utal a különböz  érdekek 

ütközésére a vízhasználatban, vízszabályozásban.86 Az amerikai és európai kutatásokban 

az elmúlt évtizedekben e terület egyre prominensebbé vált – a különböz  érdekek egyik 

legjellemz bb területe a gátak építése és ezáltal a vizek kisajátítása szinte tökéletes 

laboratóriumnak bizonyult a történészek, történeti szociológusok számára.87 Mivel e 

változások nemegyszer bizonyos szerepl k gazdasági érdekeit sértették, rendre 

találkozunk hasonló beavatkozásokat megel z  vagy követ  perekkel, melyek a 

vonatkozó történeti kutatásoknak kiváló alapot biztosítanak. Hasonló esetek tucatjai 

jelennek meg történeti források hazai vizsgálatában is, ezek környezettörténeti 

értelmezése, elemzése szinte teljes egészében várat még magára.88 

Szintén új irányt jelent a kutatásban a vízhez közeli terek külön kutatása. Els sorban a 

kés  középkor viszonylatában több kutató vetette fel az elmúlt id szakban, hogy milyen 

kapcsolat mutatható ki a folyók és tavak és a közeli épített környezet között.89 A 

hullámtérben álló egyházi és más nem gazdasági funkciójú épületek mellett kifejezetten 

– Vadas András (szerk.): Micae mediaevales – tanulmányok a középkori Magyarországról és Európáról. 
(ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola. Tanulmányok – konferenciák 2.) Budapest: ELTE 
BTK Történettudományok Doktori Iskola, 2011. 167–193.; András Vadas: Floods in the Hungarian 
Kingdom as Reflected in Private Letters (1541–1650) – Sources and Possibilities. In: Toader Nicoara 
(szerk.): Anuarul Scolii Doctorale. „Istorie. Civilizaţie. Culturǎ“ V. Cluj-Napoca: Accent, 2011. 77–101. 
86 Így például: Sandrine Lavaud – Roland Viader: Eaux et conflits dans l’Europe médiévale et moderne 
(Flaran conférences series) Toulouse-Le Mirail: Université de Toulouse-Le Mirai, 2012. 
87 Például: Stefania Barca: Enclosing Water: Nature and Political Economy in a Mediterranean Valley, 
1796–1916. Cambridge: White Horse Press, 2010.; Matthew Evenden: Fish versus Power: An 
Environmental History of the Fraser River. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 
88 Hasonló eseteket gyűjt egybe például: Jankovich, B. Dénes: Adatok a Körösvidék középkori vízrajzához 
és a vizek hasznosításához. A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 16 (1996): 30ő‒3Ő9.; Tringli István: A 
magyar szokásjog a malomépítésr l. In: Neumann Tibor (szerk.): Tanulmányok a középkorról (Analecta 
Medievalia I. [Budapest–Piliscsaba]: PPKE, 2001. 251–268.; Andrea Kiss: Floods and Long-Term Water-
Level Changes. i. m.106‒107., 322.; Zatykó Csilla: Adalékok egy 1460-as Zala megyei birtokmegosztó 
oklevelhez. In: F. Romhányi Beatrix – Grynaeus András – Magyar Károly – Végh András (szerk.): „Es tu 
scholaris”. Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára. (Monumenta historica 
Budapestinensia 13.) Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2004. 128.; Keglevich Kristóf: A 
garamszentbenedeki bencések és Újbánya polgárai a 14. század közepén. In: Mikó Gábor – Péterfi Bence – 
Vadas András (szerk.): Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. 
születésnapjára. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 137‒1Őő. 
89 Vadas András: A nyulak-szigeti apácakolostor és a Duna. In: Mikó Gábor – Péterfi Bence – Vadas András 
(szerk.): Tiszteletkör. i. m. 561–572.; András Vadas: Long-Term Perspectives on River Floods. The 
Dominican Nunnery on Margaret Island (Budapest) and the Danube River. Interdisciplinaria Archaeologica 
4, No 1 (2013): 73–82.; Kiss Andrea – Laszlovszky József: Árvízhullámok a Dunán? A Duna árvizei és a 
visegrádi ferences kolostor a kés  középkorban és kora újkorban. Korall 53 (2013:3): 36–6ő.; U k: 1Őth–
16th-Century Danube Floods and Long-Term Water-Level Changes in Archaeological and Sedimentary 
Evidence in the Western and Central Carpathian Basin: an Overview with Documentary Comparison. 
Journal of Environmental Geography 6, No 3–4 (2013): 1–11. 
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élénk az elmúlt években a malmok vizsgálata, mind az etnográfusok, mind a történészek 

közül többek figyelmét felkeltették ezen építmények.90 

Összességében annak ellenére, hogy a történettudományban az elmúlt néhány esztend ben 

örvendetesen megélénkült a vízgazdálkodás és vízhasználat történetének kutatása, az még 

inkább gyermekcip ben jár mind Magyarországon, mind a környez  országok egy 

részében – Ausztria és Csehország e tekintetben mindenképpen kivételnek tekinthet . Ez 

alól a kora újkor a korai, els sorban Várkonyi Ágnes nevével fémjelzett áttekint  munkák 

ellenére sem jelent kivételt. Az eddigi kutatások plasztikusan rámutattak ugyan a 

legfontosabb kulcskérdésekre – mint a háborúk és az erd területek változása közötti 

összefüggés, a marhatenyésztés és az alföldi erd k pusztulásának problémája, vagy a 

vizek egyre gyakrabban említett elmocsarasodása a kora újkor végén – de ezen kérdések 

primer forrásokon alapuló tisztázásával jórészt adós a tudomány. 

  

90 Pongrácz Pál: Régi malomépítészet. Budapest: Műszaki, 1967.; László Makkai: Östliches Erbe und 
westliche Leihe in der ungarischen Landwirtschaft der frühfeudalen Zeit. Agrártörténeti Szemle 16 
[Supplementum] (1974): 1–53.; Vajkai Zsófia: Középkori malmaink. In: Endrei Walter (szerk.): Műszaki 
innovációk sorsa Magyarországon: malomipar, vaskohászat, textilipar. Budapest: Akadémiai, 1995. 36–47.; 
Balázs György – Vajkai Zsófia: Horizontális vízimalmok Erdélyben és Portugáliában (Egy nemzetközi 
project tanulságai). In: Balassa M. Iván – Cseri Miklós (szerk.): Népi építészet Erdélyben: az 1999. március 
21–27-én Tusnádon megrendezett konferencia anyaga. Szentendre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 1999. 
253–281.; Tringli István: A magyar szokásjog i. m. 251–267.; Vajda Tamás: Okleveles adatok Árpád-kori 
vízimalmainkról. In: Marton Szabolcs – Teiszler Éva (szerk.): Medievisztikai tanulmányok IV. Szeged: 
Szegedi Középkorász Műhely, 200ő. 193–220.; Vajda Tamás: Hazai vízimalmaink 1301–1325 közötti 
okleveles adatai. In: Weisz Boglárka (szerk.): Középkortörténeti tanulmányok III. Szeged: Szegedi 
Középkorász Műhely, 2003. 193–213.; Vajda Tamás: Újabb adatok Árpád-kori vízimalmainkról. In: Révész 
Éva – Halmágyi Miklós (szerk.): Medievisztikai tanulmányok V. Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 
2007. 211–245.; Vajda Tamás: Árpád- és Anjou-kori vízimalmaink tájalakító hatása. In: Péterfi Bence – 
Vadas András – Mikó Gábor – Jakab Péter (szerk.): Micae mediaevales II. Fiatal történészek dolgozatai a 
középkori Magyarországról és Európáról. (ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola. 
Tanulmányok – konferenciák 3.) Budapest: ELTE BTK Történettudományok Doktori Iskola, 2012. 59–77. 
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III. A Kárpát -medence 16–17. századi környezettörténetének történeti forrásai 
 

 

A kora újkori környezetváltozások f bb kutatási irányainak bemutatása után fontos 

rámutatni, hogy e kutatások milyen forrásbázisra épülnek, s milyen lehet ségek állnak 

rendelkezésre hasonló kutatások esetén. Mint arra fent utaltunk, a nyugat-európai – f képp 

a német, francia, angol és svájci – vizsgálatok sokáig az elbeszél  források szinte 

kizárólagos alkalmazása mellett értek el jelent s eredményeket a történeti környezeti 

problémák, változások kimutatásában, a környezeti jelenségek percepciójának 

elemzésében. Ez nem jelenti azt, hogy a nyugat-európai kutatás továbbra is megelégszik 

az elbeszél  források adta lehet ségek kiaknázásával, els sorban az utóbbi két évtizedben 

egyre növekszik a gazdaságtörténeti források használata, ahogyan növekv  számban 

találunk példát a jogi iratok – oklevelek, közjegyz i dokumentumok, városi tanácsülések 

jegyz könyveinek – alkalmazására is.91 

A hazai kutatásban a környezettörténet már a legkorábbi id kt l némileg diverzebb 

forrásbázissal volt kénytelen dolgozni. Mint arra kitértünk, a középkori kutatások, mind az 

árvizek, mind a hosszú távú vízszintigadozások kimutatásában a régészeti módszerek 

mellett okleveleket és más jogbiztosító iratokat használt. A 20. századi kisebb id járási 

gyűjtések, és Réthly Antal fent hivatkozott munkája is a kora újkor id szakától már sokkal 

sokrétűbb forrásbázisra építenek. Egyfel l az egyre b vül  16–17. századi 

krónikairodalom adta lehet séget igyekezett kiaknázni – köztük a korábban alig-alig 

fellelhet  egy-egy régió történetére fókuszáló munkák adta lehet ségeket. Ezek 

környezettörténeti szempontból gyakran nagyobb jelent ségűek lesznek, mint országos 

„társaik”. Másfel l a neves meteorológus már használt gazdasági iratokat, személyes 

feljegyzéseket, s ha csak kisebb mennyiségben is, de már bedolgozott gyűjtésébe misszilis 

leveleket is. Miután kutatásunk során a kora újkori elbeszél  irodalomnak alig-alig néhány 

elemét tudtuk felhasználni, három olyan forráscsoport jelent ségére igyekszünk felhívni a 

figyelmet, amely jelen kutatásban hangsúlyos szerephez jutott, de ezeket a korábbi 

irodalom nem használta jelent sebb számban. Az els , a dolgozatunk f  forrását jelent  

magánlevelek csoportja, a második a gazdasági-adminisztrációs jellegű források, f képpen 

az urbáriumok, melyek szintén fontos alapját képezik a kora újkori Rába-mente környezeti 

képér l kialakított képnek. Végül itt említjük a folyófelméréseket – ezek ugyan nem 

91 A dolgozatban csak alább az adott forráscsoportokkal kapcsolatban térünk ki azok korábbi 
környezettörténeti hasznosítására. 
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tekinthet k önálló forráscsoportnak, a Rába-esetében több hasonló jellemz kkel 

rendelkez  dokumentum áll rendelkezésre a 16. század középs  harmada és a 17. század 

vége közötti id szakból. Ezek specifikusságuk miatt a felhasznált forráscsoportok alábbi 

általános tárgyalásának részét nem fogják képezni. Ezen dokumentumokat a IV. fejezetben 

részletesebben taglaljuk.  

 

 

III.1. A magánlevelek mint a környezettörténet forrásai 
 

Mint arra már több helyütt utaltunk, a levelek csoportja hagyományosan nem tartozik a 

környezettörténet homlokterében lév  források közé. A nyugat-európai területeken ugyan 

újabb és újabb forráscsoportokat vonnak be a klímakutatók a vizsgálatokba, továbbra is 

szinte egészében várat magára a magánlevelek adta lehet ségek kiaknázása.92 Ennek oka 

leginkább abban keresend , hogy míg a gazdasági jellegű források gyakran alkalmasak 

szeriális adatsorok létrehozására, amelyek révén a történeti adatok feldolgozását 

természettudományos módszerekkel lehet elvégezni, mintegy természettudománnyá téve a 

történeti forrásokon alapuló környezet- és f képp klímatörténet-írást, addig erre a 

magánlevelek kevésbé alkalmasak, legalábbis csak kivételes esetben. Ez ugyanakkor nem 

azt jelenti, hogy statisztikailag értelmezhet  mennyiségű levél összegyűjtése, kritikai 

szempontú értékelése után ne lehetne ugyanúgy használni ezeket a forrásokat, mint a 

klasszikus szeriális forrásokat. 

Jelen alfejezetben a disszertációnk f  forrásanyagát jelent  kora újkori magánlevelek 

csoportjával foglalkozunk. A magánlevelek mint a történeti kutatás tárgyai több mint két 

évszázada jelen vannak a tudományos kutatásban.93 A 19. század közepét l már találunk 

levelezéskiadásokat, megjelentetésük tudományos folyóiratokban, önálló kötetekben igen 

népszerű a 19. század második felében, s ez a tendencia folytatódik a 20. század elején is. 

A levélkiadás alapvet en két területre fókuszált: levéltárosok, történészek, 

92 Talán az egyetlen fontosabb kivétel: F. S. Rodrigo – M. J. Esteban-Parra – Y. Castro-Diez: On the Use of 
the Jesuit Order Private Correspondence Records in Climate Reconstructions: A Case Study from Castille 
(Spain) for 1634–1648 A. D. Climatic Change 40 (1998): 625–645. 
93 Az els  jelent sebb levelezésgyűjtések: Georgius Pray (szerk.): Epistolae procerum regni Hungariae 
I‒III. Posonii: Belnay, 1806., Jacobus Ferdinandus de Miller (szerk.): Epistolae archi-episcoporum Georgii 
Strigoniensis. Pestini: [K. n.], 1807. és Jacopus Ferdinandus Miller (szerk.): Epistolae, Imperatorum et 
regum Hungariae Ferdinandi Primi et Maximiliani Secundi. Pestini: [K. n.], 1808. Jelent s levelezésgyűjtést 
tartalmaz mind a Kaprinay-, mind pedig a Pray-gyűjtemény a budapesti Egyetemi Könyvtárban. 
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irodalomtörténészek egyrészt ismert személyek, fejedelmek,94 egyháziak,95 írók-költ k,96 

politikusok97 és a f nemesség98 els sorban diplomáciai tárgyú misszilis leveleinek 

közlésére, másrészt a legkorábbi magyar nyelvű levelek összegyűjtésére vállalkoztak.99 

A diplomáciai jellegű levelezés mellett, az írásbeliség növekedésével, a 16. századtól 

egyre szélesebb körben való elterjedésével a magánlevelezés is egyre nagyobb 

jelent ségre tett szert. A levelek nyelve kezdetben els sorban a latin volt – de persze a 

német nyelvű városokban már a korai levelezések között is jelent s számú anyanyelvű 

misszilist találunk – ugyanakkor a 16. századtól a levelezés tömegesebbé válásával a 

német mellett immár a magyar és a horvát nyelv írott használata is egyre nagyobb 

méreteket öltött. 1526 eltt alig néhány tucatra tehet  az olyan levelek száma, melyek 

magyar nyelven íródnak, és az 1őŐ1 el tt keletkezett magyar levelek, illetve levélrészletek 

száma is csak néhány százra rúg.100 A latin nyelvű levelezés jelen van a kora újkorban 

mindvégig, ugyanakkor a használata egyre szűkül. A 16. század derekáig a magánjellegű 

levelezés is els sorban latin (és német) nyelven zajlott, beleértve a családi levelezések 

abszolút többségét is. Ugyanakkor a 16‒17. század fordulójától a házastársak közötti, 

családon belüli levelezés már csaknem kizárólag anyanyelven folyt, ebben az id szakban 

latin nyelv, levelezésekben történ  használata egyre inkább a diplomáciai érintkezésre és 

az egyházi intézményekhez kapcsolódó levelezésre korlátozódott.101 A f papoknak 

küldött levelek továbbra is meghatározóan latin nyelvűek maradtak, ahogyan, ha csak 

kisebb számban is, de azért el fordultak latin misszilisek a f urak levelezésében is. Ezen 

94 Fejedelmi levezések például: Szilágyi Sándor (szerk.): A két Rákóczy György fejedelem családi levelezése. 
Budapest: Ráth, 1875., illetve U  (szerk.): Bethlen Gábor fejedelem levelezése. Budapest: Magyar 
Tudományos Akadémia, 1887.  
95 Egyháziak leveleinek kiadásai: Ipolyi Arnold (szerk.): Oláh Miklós levelezése. Budapest: Akadémia, 
1875., Beke Antal (szerk.): Pázmány, Lippay és Eszterházy levelezése I. Rákóczy Györggyel. Budapest: 
Athenaeum, 1882. 
96 Például: Dézsi Lajos (szerk.): Szenczi Molnár Albert Naplója, levelezése és irományai. Budapest: Magyar 
Tudományos Akadémia, 1898. 
97 Ipolyi Arnold (szerk.): Alsó-sztregovai és rimai Rimay János államiratai és levelezése. Megbízásából. 
Budapest: A. M. T. Akadémia tört. Bizottsága, 1887. 
98 Deák Farkas (szerk.): Wesselényi Anna özv. Csáky Istvánné (sz. 1584 †1649) életrajza és levelezése. 
Budapest: Franklin, 1875. 
99 Részben magyar nyelvű magánleveleket gyűjt egybe: Döbrentei Gábor (szerk.): Régi magyar 
nyelvemlékek. II. kötet. Vegyes tárgyú magyar iratok 1342–1599. Buda: [K. n.], 18Ő0. Az els  egészében 
magyar nyelvű levelezéskiadás: Szalay Ágoston (szerk.): Négyszáz magyar levél a XVI. századból, 1504–
1560. (Magyar leveles tár I.) Pest: [Landerer és Heckenast], 1861. 
100 Ezek példaértékűen gondos gyűjtését és kiadását lásd: Hegedűs Attila – Papp Lajos (szerk.): Középkori 
leveleink 1541-ig. Budapest: Tankönyvkiadó, 1991. Ezen túl még persze alighanem több tucat 1őŐ1 el tti 
magyar levéllel számolhatunk. Erre: Bessenyei József: Középkori leveleink 1541-ig Történelmi Szemle 36 
(199Ő): 327‒33Ő. 
101 Például a humanista műveltségű családokban még a 17. század közepén is el fordul a latin 
magánlevelezés. Például lásd: Vadas András: „Az elmúlt esztend ben fordítottam magyar nyelvre deákul 
íratott Thuróczy János históriás könyvét” i. m. 
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kívül nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a latin mint közvetít nyelv hosszú ideig 

fontos maradt magyar, horvát, szlovén és német anyanyelvűek közötti levélváltásokban. 

Kevés példát arra is találunk, hogy a f papokhoz küldött hivatalos levelek is magyarul 

íródtak, bár a zágrábi püspökhöz küldött 17. századi levelek között a gondos kutatás is alig 

néhány ilyet tudott összegyűjteni. Ami figyelemre méltó ezen levelek sorában ugyanakkor 

az az, hogy van olyan f úr a levelek küld je között (Zrínyi György), aki bár igen jó 

latinsággal tudott írni, következetesen magyar nyelven levelezett az akkori zágrábi 

püspökkel, Domitrovics Péterrel.102 A disszertáció szempontjából azért lesz 

kulcsfontosságú a levelek nyelve, mert a 16. század végét l más gyakorisággal 

találkozunk környezeti vonatkozások említésével a gyakran kizárólag politikai, jogi 

vonatkozású eseményekre fókuszáló latin nyelvű, és az anyanyelven íródott 

magánlevelekben. Utóbbiakban sokkal nagyobb arányban találkozunk környezetre, 

id járásra vonatkozó megjegyzésekkel. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy néhány 

hasonló adat nem jelenik meg például egyháziak levelezéseiben, de ezek az áttekintett 

anyag alapján egyértelmű kisebbségnek tekinthet k. 

Az elmúlt két évszázad során sok száz igen különböz  min ségű publikáció közölt 16‒17. 

századi magánleveleket, de így is csak a levelezések töredéke került kiadásra. A 

levelezések környezettörténeti szempontú vizsgálatára csak igen kis részben került sor, az 

is a sok szempontból felülvizsgálatra szoruló, már elemzett Réthy-gyűjteményben.103 A 

feldolgozatlanság tényén túl sokkal nyomósabb érvek szóltak amellett, hogy 

vizsgálatunkat els dlegesen e forrásanyagra építve végezzük el. A magánlevelek 

környezettörténeti szempontú vizsgálatának el nye, hogy ezek általában – hasonlóan az 

oklevelekhez, de szemben az elbeszél  irodalommal – igen pontosan datálták, ami a 

környezettörténeti kutatások szempontjából kulcsfontosságú. Az egyes környezeti 

események – így árvizek, kisvizek vagy más id járási jelenségek – kutatásában nagy 

jelent sége lehet, hogy ez az adott év mely szakaszában történt – ez Réthly elbeszél  

forrás-alapú gyűjtésével szemben igen nagy el nyt jelent.  

Szintén érv lehet a magánlevelezések környezettörténeti szempontú áttekintése mellett, 

hogy az elbeszél  irodalommal szemben itt a legtöbb információ közvetlen élményb l 

102 Fodor Zsuzsanna – Nagy Zsuzsanna: Magyar f urak levelei a zágrábi püspökhöz (1611–1703). Lymbus 
(2006): 129–139. 
103 Gergely Samu (szerk.): Teleki Mihály levelezése. I–VII I. (A római szent birodalmi gróf széki Teleki 
család oklevéltára) Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1905–1926. A kötetek hozzáférhet k digitális 
formában is: http://eda.eme.ro/handle/10598/9109 
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származik, így pontosabb információnk van az adott jelenség helyér l, esetenként annak 

térbeliségér l.  

Ritka, hogy korábban történt események leírására került sor a levelekben, így kronológiai 

zavarok csak ritkábban jelentkeznek. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy szemben az 

elbeszél  irodalommal, általában csak pillanatfelvételekr l van szó, hosszabb id szakra 

csak ritkán reflektálnak a levelek. Éppen ezért sok esetben a környezeti folyamatokra vagy 

azok hatásaira vonatkozó ismereteink csak egy adott pillanatra korlátozódnak. Az 

események id beliségét csak akkor ismerhetjük meg részletesebben, ha több egymást 

követ  levél maradt fenn ugyanabból az id szakból, melyek ugyanazon felek 

levélváltásához tartoznak. Az általunk vizsgált települések között – f képp Körmend 

mez város és Csákány – nem egy esetben ugyanakkor rendszeres id közönként küldött 

levelekre támaszkodhatunk, ami feltétlenül indokolttá teszi vizsgálatukat. 

Számos egyéb szempont merülhet fel a magánlevelek környezettörténeti alkalmazásával 

kapcsolatban – el nyei mellett vitathatatlanul bizonyos módszertani problémák is 

jelentkeznek a misszilisek ilyen irányú hasznosítása kapcsán. Az egyik szempont ezek 

közül, hogy a levelezésekben megjelen  eseményeknek milyen területisége van, milyen 

érvényességi körrel rendelkeznek. Az elbeszél  irodalom gyakran nagyobb területet tekint 

át, egy megye, egy régió számos részéb l vannak információi, ami a levelek esetében 

esetlegesebb. Nemkülönben fontos kérdés, hogy milyen szándékkal keletkeznek a vizsgált 

levelek. Ahogy számos környezettörténeti kutatás rámutatott az elmúlt évtizedekben, a 

környezeti információink tekintélyes hányada a széls ségekhez kapcsolódik, legtöbbször 

ennek lejegyzése volt fontos az adott krónikás, de némely levélíró számára is. Az 

„átlagos” vagy szokottnak nevezhet  események és jelenségek csak ritkábban kerültek 

papírra. Így például több levelet ismerünk, amely árvizet említi, mint amely szokott 

vízmennyiséget a Rábán, vagy éppen több forrásunk van a folyó menti malmokat ért 

károkról, azok működésének szünetelésér l, mint arról, hogy az rlés zökken mentesen 

folyt. Ennek ellenére nem feltételezhetjük, hogy a Rába az év több napján produkált a 

korabeliek által áradásnak nevezett magas vízszintet, mint általuk szokottnak véltet, és azt 

sem gondolhatjuk, hogy az évnek alig néhány napján működtek a malmok kerekei többé-

kevésbé rendben. 
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III.2. A disszertációban vizsgált misszilisek 
 

Doktori kutatásunk során igyekeztünk nagyobb mennyiségű kiadott, 16‒17. századi 

levelezésanyag áttekintését elvégezni, hogy azután egy olyan területtel, illetve levéltárral 

foglalkozzunk részletesebben, amelynek forrásanyaga jelent sebb mennyiségű környezeti 

adatot sejtet.104 Az áttekintett kiadott források maguk is er sen koncentráltak földrajzilag, 

ez is indokolta, hogy egy területre szűkítsük kutatásunkat. 

A kiadott magánlevelezések áttekintése, különösen pedig Iványi Béla fent már többször 

hivatkozott gazdag forrásbázison nyugvó Körmend-monográfiája vezetett minket arra, 

hogy a Rába-völgyéhez kapcsolódó forrásanyagot igyekezzünk valamilyen formában 

feldolgozni. A Nyugat-Dunántúl e térsége a forrásadottságok szempontjából 

mindenképpen kivételesnek nevezhet . Amint arra kitértünk a dolgozat földrajzi keretei 

kapcsán, a Vas megyei Rába-szakasz mentén fekv  falvak és mez városok közül igen sok 

jelent sebb dunántúli nemesi családok kezén volt, olyan családokéban, amelyek levéltára, 

ha nem is sértetlenül, de legalább részben átvészelte a kora újkor óta eltelt évszázadokat. 

Ennek megfelel en a térségb l megmaradt források, köztük misszilisek igen részletes 

vizsgálatokat tesznek lehet vé. 

A Batthyány levéltár egyik leggazdagabb, és az elmúlt évtizedekben sokat kutatott része a 

családtagokhoz, illetve általuk írott missziliseket tartalmazó gyűjtemény.105 Az összesen 

ötvenezernél is többet tartalmazó levéltári egységb l alig néhány tucat került kiadásra az 

elmúlt egy évszázadban, a környezettörténeti kutatás, részben emiatt, részben a fent 

taglalt, a diszciplínára jellemz  forráshasználatból adódóan eleddig egyáltalán nem 

érintette e gyűjteményt. A levéltár kutatását jelent sen megkönnyítette, hogy a Magyar 

Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Iványi Béla még az 1940-es években készített 

kéziratos jegyzékét felhasználva, többéves munkával részletes adatbázist hozott létre a 

körmendi Batthyány levéltár misszilisanyagáról, valamelyest felmérve a károkat, közölve 

104 Els sorban kiadott források alapján vizsgáltuk a 16–17. századi árvizeket, valamint a Duna jégviszonyait: 
Vadas András: Árvizek a kora újkori Magyar Királyságban i. m. 167–193.; U : Floods in the Hungarian 
Kingdom i. m. 77–101., illetve U : „A Dunára én bizon nem megyek, mert még nem akarok meghalnom” – 
a Duna jégjelenségei a kora újkorban (1530–1650). In: Gál Judit – Kranzieritz Károly – Péterfi Bence – 
Vadas András (szerk.): Micae mediaevales III. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról 
és Európáról. (ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola. Tanulmányok – Konferenciák 5.) Budapest: 
ELTE BTK Történettudományok Doktori Iskola, 2013. 219‒23ő. 
105 MNL OL P 1314 (A herceg Batthyány család levéltára. Missiles). A kutatástörténetre: Koltai András: A 
Batthyány család körmendi központi levéltárának kutatástörténete. Levéltári Közlemények 71, No 1‒2 
(2000): 207‒231.  
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az ismert, ám eltűnt levelek alapadatait is.106 Ugyanakkor a körmendi Rába Múzeum 

Helytörténeti Tárában is riznek néhány tucat körmendi és környékére vonatkozó 

misszilist – ezek sajnálatos módon nincsenek benne a Batthyány-anyagról Künstlerné 

Virág Éva vezetésével készített jegyzékben,107 s néhány száz levél a Batthyánynak 

körmendi központi igazgatóságának levéltárában is fennmaradt, amelyek nagyobb része az 

egyes ügyekben született földesúri válaszfogalmazvány. Bár kutatásunkba ezen – gyakran 

rossz állapotú, er sen megégett – forrásanyagot is bevontuk, ezek jelent sebb eredményre 

nem vezettek.108 

A disszertáció nem vállalkozott a teljes forrásanyag áttekintésére, egyrészt a Vas megyei 

Rába-szakaszhoz kapcsolódó településekre helyeztük az els dleges hangsúlyt, másrészt 

áttekintettük a Rába-vízrendszeréhez kapcsolódó, fenti táblázatban közölt más, kevésbé 

jelentékeny folyókhoz kapcsolódó települések levelezésanyagát is. Annak érdekében, 

hogy a korszak környezeti viszonyait jobban megismerjük, s ne csak a Rába viszonyai 

alapján igyekezzünk általános konzekvenciákat levonni a korszak hidrológiai viszonyaira 

nézve, a Zala és a Mura folyóhoz kapcsolódó Batthyány-uradalmak, illetve települések 

forrásainak egy részét is vizsgálat alá vontuk. 

A legnagyobb forráscsoportot a körmendi uradalom misszilisei jelentették. Az egyetlen 

jelent sebb település, Körmend városa az uradalomban, ezen egyetlen mez város 

ugyanakkor hozzávet legesen háromezer innen keltezett 1600 és 16ő9 közti levelével igen 

szilárd alapot biztosított vizsgálatunkhoz. Az uradalom további településeir l alig-alig 

vannak leveleink, de ezek vizsgálata is részét képezte disszertációnknak. A Rába-mente 

települései közül a második legtöbb forrással a Körmendt l alig néhány kilométerre fekv  

Csákány rendelkezett. Ez utóbbi település a kisebb jelent ségű strémi tartományhoz 

tartozott, s bár gazdasági szerepe eltörpült a szomszédos Körmendéhez képest, a település 

er dített volta miatt mégis igen nagy forrásanyaga van. A hozzávet leg ezer, a településr l 

küldött misszilis legalább valamennyire hasonló nagyságrendű adatot biztosított 

vizsgáltunkhoz, mint a körmendi források. Bizonyos jelenségek – így az árvizek, 

106 [Künstlerné Virág Éva (f szerk.)]: A Magyar Országos Levéltár – Batthyány-missilisek. [Adatbázis] 
Online: http://old.mol.gov.hu/batthyany/ 
107 Például több ilyet használ: Móricz Péter: Gerdákovics Mátyás körmendi tiszttartó levelei Batthyány I. 
Ádámhoz. Kulturális Műhely. Körmendi Figyelő 12, No 2 (2004): 5–8. Az itt tárgyalt – és részben idézett – 
levelek egy része nem került besorolásra a Batthyány család levéltárának a Batthyányak levelezéseit 
tartalmazó fondjába (MNL OL P 1314). Ezek a körmendi Rába Múzeum Helytörténeti Adattárában 
találhatók, az 1600 és 16ő9 közti id szakból összesen 39 ilyen levelet találtunk. Ezúton szeretném 
megköszönni Laczlavik Györgynek, hogy a kérdéses leveleket digitalizált formában rendelkezésemre 
bocsátotta.  
108 MNL OL P 1322 (A herceg Batthyány család levéltára. Körmendi központi igazgatóság). Földesúri 
levelezés. MNL OL X (Mikrofilmtár) 8Ő. (Őő17‒Őő23. tekercs) 
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gazdálkodási nehézségek – kevesebbszer kerülnek el  ezen levelekben, ugyanakkor 

például a határvédelem alább tárgyalandó kérdése igen hangsúlyos a csákányi misszilis-

anyagban – Körmend domináns mez gazdasági szerepe és a csákányi kastély katonai 

jelent sége igen fontos komplementert jelentenek. A két legfontosabb vizsgált település 

mellett még számos olyat találunk, amelyekb l tucatnyi misszilist ismerünk a 17. század 

els  feléb l, ezekre fent, a dolgozat földrajzi kereteinek ismertetése kapcsán tértünk ki 

részletesebben.  

A vizsgálat két f  fókuszát jelent  település, Körmend és Csákány két eltér  

adminisztratív egységhez kapcsolódott, az egyik a már említett körmendi uradalomhoz, a 

másik a már szintén hivatkozott strémi tartományhoz, s mint arra, ha csak vázlatosan is, de 

utaltunk, szerepük is némileg eltér  volt. Ennek megfelel en a két f bb esettanulmányt két 

külön fejezetben tárgyalja a disszertáció. Itt térünk ki a helyi forrásanyag jellegére, arra, 

hogy kik a levélírók, milyen gyakorisággal, és miért leveleznek a földesurakkal. 

Jelen disszertáció els dleges forrásbázisát az itt felsorolt településekhez kapcsolódó 

misszilisek adják. Ez nem jelenti azt, hogy kizárólag e településekr l feladott leveleket 

vettük górcs  alá. A dolgozat témájából adódóan a választás els sorban földrajzi 

szempontokat követett, ugyanakkor a levéltári anyag magától értet d  módon személyek 

szerint épül fel. Ennek megfelel en az egyes személyek által írott missziliseket tekintettük 

át, az illet  tisztségvisel k kiválasztásakor pedig funkciójuk, települési köt désük volt a 

választás alapja, ugyanakkor a vizsgált személyek teljes levelezését bevontuk 

kutatásunkba, nem csak azokat, melyeket a számunkra jelenleg érdekes települések 

egyikér l kelteztek. Az így a disszertációba bevont misszilisek köre körülbelül hatezer 

levél. Ezen forrásanyag még mindig alig tizede a Batthyány levéltár teljes 16–17. századi 

levelezésanyagának.  

 

 

III. 3. Gazdasági-adminisztratív iratok és a Rába-mente környezeti kérdéseinek 
vizsgálati lehetőségei 
 

Bár mint arra már több helyütt utaltunk, disszertációnk f  forrását a misszilisek adják, egy 

jelent sebb, ett l markánsan elkülönül  forráscsoport települési szintű vizsgálatát is 

elvégeztük. Ezek leginkább adminisztratív-gazdasági jellegű iratok, melyek a Rába-mente, 

a Batthyányakhoz tartozó településeinek ügyeivel foglalkoznak. A legfontosabb ezek 
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között az urbáriumok csoportja.109 Hasonlóan a misszilisekhez, itt sem kívánunk az egyes 

vizsgált településekr l fennmaradt urbáriumokra egyesével kitérni, inkább néhány 

alapvet  problémára, így a forrás környezettörténeti hasznosításának kérdésére igyekszünk 

fókuszálni. A kutatás számos történeti földrajzi vonatkozásban használt fel jelent sebb 

számban urbáriumokat. A történeti topográfiai kutatások széles tárháza hasznosította, 

hogy a kés  középkortól egyre nagyobb számban megjelent egy a kora újkorban 

általánossá vált forráscsoport, amely statisztikailag hasznosítható adatmennyiséggel 

szolgál a földesúri birtokok gazdálkodásra nézve. Ennek megfelel en egyrészt a történeti 

statisztika, másrészt a gazdaságtörténeti kutatás is egyre növekv  rendszerességgel nyúlt 

az urbáriumok forráscsoportjához.110 A környezettörténeti kutatás ugyanakkor kevésbé 

használta és használja az ezen dokumentumok adta lehet ségeket. Szabó Péter a középkori 

erd k történetének kutatásakor használható források között ugyan kitér az urbáriumokra, 

de arra jut, hogy miután azok els sorban a jobbágytelkeket és a jobbágyi szolgálatok 

mértékét voltak hivatva feljegyezni az erd kr l nemigen esik szó bennük.111 Ez a kés  

középkori urbáriumokra többé-kevésbé igaz lehet, ugyanakkor a kora újkorban az 

urbáriumok rendszeresen tartalmaztak olyan leíró részeket is, amelyek viszonylag 

részletesen beszámolnak a földesúr birtokegyüttesér l, annak minden haszonvételével 

egyetemben, ennek megfelel en lejegyzésre kerültek a halastavak, erd k, rétek, kaszálók, 

malmok és malomhelyek. A Batthyány-adminisztráció jellegéb l fakadóan igen nagy 

mennyiségben maradtak fenn urbáriumok a hozzájuk tartozó uradalmak területér l, s ezek 

sok ponton hozzájárulnak a kora újkori Rába-mente környezeti képér l alkotott 

ismereteinkhez. 

A Batthyányak az urbáriumok mellett kisebb összeírásokat is készíttettek, amelyek között, 

ha nem is túlzottan nagy számban, de a Rába-menti települések anyagára vonatkozó iratok 

is megmaradtak.112 Nemkülönben el fordulnak akár Körmendre, akár Csákányra 

vonatkozóan rövidebb memoriálék. Ezen igen eltér  okokból készített emlékeztet k 

109 A Körmendre és Csákányra vonatkozó urbáriumok alapvet en négy helyen találhatóak: MNL OL P 1313 
(A herceg Batthyány család levéltára. A Batthyány család törzslevéltára); P 1322; MNL OL E 156 (Magyar 
Kamara Archívuma. Urbaria et Conscrptiones), valamint a Batthyányak németújvári törzslevéltárában 
(Batthyanyisches Herrschaftsarchiv Güssing). 
110 Maksay Ferenc: Urbáriumok. In: Kovacsics József (szerk.): A történeti statisztika forrásai. Budapest: 
Közgazdasági és jogi könyvkiadó, 1957. 119–1ŐŐ. Az urbáriumok hasznosítási lehet ségeire lásd legutóbb: 
Mihalik Béla Vilmos – Kálmán Dániel – Zarnóczki Áron (szerk.): A veszprémi káptalan 1727. és 1755. évi 
urbáriumai. (A Veszprémi Egyházmegye Múltjából 2Ő.) Veszprém: Veszprémi Érseki és F káptalani 
Levéltár – Veszprémi Érseki Könyvtár, 2012., itt lásd f képp a szerkeszt k bevezet tanulmányát. 
111 Szabó Péter: Erd k és erd gazdálkodás a középkori Magyarországon. In: Kubinyi András – Laszlovszky 
József – Szabó Péter (szerk.): Gazdaság és gazdálkodás i. m. 320. 
112 MNL OL P 1313 Memoriálék. 
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gyakran utalnak az egyes települések építményeire, azok használatára, így egyebek mellett 

a települések malmainak, azok újjáépítéseinek alább részletesen tárgyalandó kérdésére. A 

Batthyány levéltár körmendi központi igazgatóságának anyagában ezen túlmen en, 

találunk számadásokat, melyek között többször el fordulnak, mind Csákányra, mind 

Körmendre vonatkozó iratok, s nemkülönben forrásértékkel bírnak azok az uradalmi 

instrukciók, amelyeket a Batthyány család tagjai küldtek az egyes ügyekben a 

tiszttartókhoz.113 

Részben kapcsolódik a Batthyány-adminisztrációhoz egy másik, a fentiekt l gyökeresen 

eltér  forráscsoport, amelynek használatától szintén nem tekinthettünk el – ez a térképek 

csoportja. Kevésbé a 16. századtól megtalálható országtérképek lesznek fontos források – 

bár az egyes vizsgált települések ábrázolása egy-egy ponton még ezen mappákat is 

használható forrássá teszi – mint inkább a 18. századi, f képp a Batthyányak által 

készített, a Rábát és környékét néha igen precízen ábrázoló uradalmi térképek. Ezek csak 

kisebb számban találhatók meg a 18. század végét megel z en, ugyanakkor az 1770-es 

évekt l, különösen az újra és újra napirendre tűzött Rába-szabályozáshoz kapcsolódóan 

mappák sorozata készült a Rába völgyének teljes vagy bizonyos esetekben rövidebb 

szakaszairól.114 A katonai felmérések vonatkozó térképszelvényei szintén hozzájárulnak a 

kora újkorvégi állapot rekonstrukciójához. S bár a 18. század végére alapvet  átalakulás 

következett be a Rába-völgy arculatában az általunk vizsgált id szakhoz képest, ennek 

ellenére bizonyos tereptárgyak – így a malmok, hidak, gátak, halastavak – helye 

viszonylag nagy állandóságot mutat, ennek megfelel en óvatosan ugyan, de lehet 

használni a korábbi állapot rekonstrukciójára is. Ennél korábbi részletesebb térképpel alig-

alig rendelkezünk a térségr l – az egyetlen, amelyet érdemes összevetni a kés bbi 

helyzettel, az Ferdinando Marsigli 1683-ban készült, alább még tárgyalandó, a Rábáról 

készült mappája.115 

Ezen források, bár önmagukban kevésbé alkalmasak, hogy részletesebben elemezzük a 

Rába-menti települések környezetét a kora újkor id szakában, f képpen a 17. század 

113 MNL OL P 1322 Instrukciók. Az uradalmi utasítások mint források jellegére nézve: Kenyeres István: 
Kamarai uradalmak igazgatása a XVI. században. In: U  – Kis Péter (szerk.): XVI. századi uradalmi 
utasítások. Utasítások a kamarai uradalmak prefektusai, udvarbírái és ellenőrei részére. I–II. (Fons 
Könyvek 2.) Budapest: Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány, 2002. I. 15–90., különösen 81–83. 
114 Az 1770-es évektl készülnek kifejezetten egy-egy uradalomra koncentráló térképek. Például: Mappa du 
territoire de Körmend et des villages qui endependent situé en basse Hongrie et relevé l’année 1771. [H. n.]: 
[K. n.]., 1771. (83,5 x 114 cm) OSZK T 1659. 
115 A térkép egyetlen nagyobb felbontású publikálására: Kisari Balla György: Marsigli tábornok térképei / 
Le mappe del Generale Marsigli. Budapest: A szerz  kiadása, 200ő. 390‒391. 131‒132. sz. (a térképre lásd 
még: uo. 22Ő‒227., a helynevek azonosításával) A kéziratos térkép a Bolognai Egyetem könyvtárában 
található: Biblioteca Universitaria Bolognese Ms. 50/27.  
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közepéig tartó id szakban, de a misszilisekkel együtt kifejezetten jól használhatók, és a 

környezeti problémákra nézve is fontos források lesznek. 

 

 

III. 4. Kik írják a leveleket? - Írásbeliség a kora újkori Batthyány- birtok okon 
 

Szerencsés helyzetben van a kutató, ha a kora újkori Batthyány-birtokok társadalmával, 

írásbeliségével kíván foglalkozni, mert kivételesen alapos kutatásokat végeztek 

levéltárosok és történészek a 20. század els  felét l kezdve. Takáts Sándor, majd pedig a 

már többször említett Iványi Béla már számos tanulmányt tett közzé, amelyekben a 

Batthyány-uradalomrendszer társadalmával, gazdálkodásával foglakozott.116 A 

Batthyányak uradalmainak kutatása a második világháború után jelent s fordulatot vett. 

Miután nagyobb károk érték az éppen rendezés alatt álló levéltárat, azt egészében újra 

kellett kezdeni.117 A világháború után a legéget bb kérdés a levéltár elhelyezésének 

kérdése lett. Többször kellett az anyagot szállítani 1945 és 1956 között. Erre ismét csak 

Iványi, a levéltár korábbi levéltárosa, s akkoriban legjobb ismer je vállalkozott, s 19ő6-ra 

a levéltár ismét rendezett állapotba került. A Batthyány-archívum ekkoriban nem volt 

szabadon kutatható, ennek megfelel en, mint arra Koltai András is rámutat, e 

forrásbázison alapulva egyetlen jelentéktelen kivételt l eltekintve csak Iványi publikált. 

Az ekkoriban részben Keszthelyen, kisebb részt pedig Szombathelyen elhelyezett levéltár 

anyagát 19ő3‒19őŐ-ben a budapesti Szent István-bazilika alatti levéltári 

raktárhelyiségeiben helyezték el, s csak 19ő6 szén került az archívum, a Magyar 

Országos Levéltár Bécsi Kapu téri épületébe, alighanem az elképzelhet  legrosszabb 

pillanatban. Az 1956 novemberi, a Levéltárat ért találat és azt követ  tűz ugyanis nem 

kímélte az éppen csak a Várba szállított anyagot. A levéltár bizonyos egységei szinte 

egészében megsemmisültek, s több tucat méternyi iratanyag sérült meg valamelyest. Az 

elégett anyag egy részét ugyanakkor ismerjük. Iványi Béla éppen ezekben az években 

dolgozott a levéltárban, és a Körmendi Füzetek című sorozat köteteiben számos, igen 

116 Például: Takáts Sándor: Zrínyi Miklós nevelőanyja. Budapest: [K. n.], 1917. Rövidített változata: U : 
Batthyányné Lobkovitz Éva. In: U : Régi magyar nagyasszonyok. S. a. r. Réz Pál. Budapest: Szépirodalmi 
Kiadó, 1982. 2Ő7‒286. 
117 Ehhez lásd Bajzik Zsolt – Dr. Nagy Zoltán (szerk.): A körmendi Batthyány levéltár és a várkastély 
gyűjteményeinek pusztulástörténete 19Őő–1952. Kulturális Műhely 13 (200ő). [Körmendi Figyel  Könyvek 
4. Különszám.] (bibliográfia a pusztulástörténetet feldolgozó irodalomról: uo. 89–91.); Nagy Zoltán: Iványi 
Béla szerepe a körmendi helytörténetírásban. In: U  (szerk.): A Batthyányak évszázadai i. m. 257–264.; 
Koltai András: A Batthyány család i. m. 221‒227. 
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értékes és id közben elveszett forrást közölt, olykor teljes terjedelemben, máskor rövid 

részletekben. Ennek megfelel en sok esetben a feldolgozások lábjegyzeteib l tudunk egy-

egy forrás létezésér l.118 Az általunk vizsgált levélírók számos misszilisét – amelyek 

közül nem egy számunkra fontos adatokat is tartalmazott –is csak áttételesen ismerjük.119 

Az Iványi által indított sorozaton kívül két forrás áll még rendelkezésre, amelyek 

valamelyest segítenek a károk, és a korábbi anyag felbecslésében. Egyrészt az MTA 

Művészettörténeti Kutatócsoportjában az 19ő0-es évekt l indult egy program, amelynek 

keretében az ország jelent sebb levéltáraiban lév  művészettörténeti vonatkozású 

anyagokról levéltári regeszták készültek. E munka során Iványi Béla számos korábbi 

adatát bocsátotta a Kutatóintézet rendelkezésére, köztük számtalan olyan iratra vonatkozó 

jegyzetet is, amelyek 1945-ben, vagy 1956-ban elégtek.120 A károk felbecslésében még 

egy 2005-ben, Vízi László által sajtó alá rendezett Iványi-kézirat segít, amely az 1945 

el tt rendezett Batthyány misszilisek alapkatalógusát tartalmazza.121 

A súlyos 1956-os károkat követ en tehát ismét újra kellett rendezni a megmaradt, még 

mindig jelent s iratanyagot, s ez az újrarendezés tette ismét lehet vé a levéltár kutatását. 

Az újabb rendezés 19ő7 elejét l zajlott, egy akkor alig huszonhét esztend s levéltáros, 

Zimányi Vera vezetésével, aki évtizedeken keresztül dolgozott a Batthyány levéltár 

anyagán. Az  munkáját dicséri az 1962-ben megjelent részletes repertórium, amely a 

Batthyány-misszilisanyagról megjelent tételes listán kívül a levéltár máig legfontosabb 

segédlete.122 

Az 1970-es évekt l azután egyre több kutató dolgozott a levéltár különböz  anyagain. Bán 

Péter közölt fontos tanulmányt az Agrártörténeti Szemle hasábjain a Batthyány-birtok 

gazdálkodásának megszervezésér l és igazgatásáról. Munkájának gerincét az uradalmi 

instrukciók vizsgálata adta.123 A végvidéki társadalomról írt munkáiban Varga J. János is 

legf képpen a Batthyány levéltár anyagát használta.124 Barlay Ö. Szabolcs, majd 

118 Nagy Zoltán: Iványi Béla szerepe i. m. 261., illetve 4. ábra. 
119 F ként: Iványi Béla: Végvári élet a Dunántúlon a XVII. században. Kézirat. [H. n.]: [K . n.], 1958, kézirat. 
MTAK (Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Kézirattár) Ms 5301/7. 
120 MTA BTK Művészettörténeti Kutatóintézet. Levéltári Regesztagyűjtemény. A-I-24 A Batthyány család 
hercegi ágának levéltára. Online: http://www.arthist.mta.hu/index.php/hu/repertorium/38-regeszta-a-i/123-a-
i-24-a-batthyany-csalad-hercegi-aganak-leveltara 
121 Vízi László (szerk.): A körmendi levéltár missilis levelei. Körmend: Szegények Orvosa Körmendért 
Alapítvány, 2005. 
122 Zimányi Vera: A herceg Batthyány család levéltára. Repertórium. Budapest: Magyar Országos Levéltár, 
1962. Ehhez lásd még a Batthyány levéltár általános leírását: http://193.224.149.3:8080/mol/fond 
123 Bán Péter: A nyugat-dunántúli Batthyány-uradalmak i. m. 
124 Lásd alább a vonatkozó munkáira való hivatkozásokat. 
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évtizedek múltán Bobory Dóra a Batthyány Boldizsár körüli tudóskört vizsgálta.125 

Szintén az 1970-es évekt l dolgozott Koppány Tibor a Batthyányak egykori kastélyainak 

feltárásán, s közölt számos művészettörténeti tanulmányt, tucatnyi ismeretlen, a Batthyány 

levéltárból származó dokumentumot is felhasználva. 

Jelen dolgozat szempontjából még egy kutató nevét kell feltétlenül kiemelni, aki a 

Batthyányak levéltárának gazdag anyagát használta fel az 1970-es évekt l,  pedig Tóth 

István György. Kutatásai során számos alapvet  jelent ségű megállapítást tett Körmend 

korai történetére nézve,126 de ami jelen dolgozat szempontjából ennél is fontosabb, a kora 

újkori paraszti és kisnemesi társadalmi struktúrák és írásbeliség olyan részletekbe men  

elemzését adta, amelyet azóta sem illetett komolyabb kritika.127 Az általa levont 

következtetések nem csak a körmendi uradalom településeinek társadalmára érvényesek, 

ennél jóval szélesebb körben értelmezhet  megállapításokat is tett.128 Tóth István György 

munkásságának ugyanakkor hosszabb ideig nemigen akadt folytatója, s csak az utóbbi 

években élénkült ismét meg a Batthyány levéltár anyagának vizsgálata. Els sorban a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem J. Újváry Zsuzsanna és Zimányi Vera nevével 

fémjelzett Társadalom- és Életmódtörténeti Műhelyéhez köt d en disszertációk sora hívta 

fel a figyelmet a Batthyány levéltár missziliseinek és más forrásainak kutatási 

potenciáljára.129 

125 Barlay Ö. Szabolcs: 400 éves francia levelek és könyvszámlák, Batthyány Boldizsár és Jean Aubry 
barátsága. Magyar Könyvszemle 93 (1977): 156–166.; Ö. Szabolcs Barlay: Boldizsár Batthyány und sein 
Humanisten-Kreis, Die ersten Jahrzehnten der Güssinger Bibliothek. Magyar Könyvszemle 95 (1979): 231–
251., illetve f ként lásd: Dóra Bobory: The Sword and the Crucible. Count Boldizsar Batthyány and Natural 
Philosophy in Sixteenth-century Hungary. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009., 
benne a korábbi munkáira való hivatkozással. 
126 Tóth István György: Körmend alapítása. A város alaprajza a 17. században. Századok 113 (1979): 643–
658. 
127 Tóth István György: Jobbágyok, hajdúk, deákok: a körmendi uradalom társadalma a 17. században. 
(Értekezések a Történeti Tudományok Köréb l [Új sorozat] 115.) Budapest: Akadémiai, 1992. 
128 Tóth István György: Mivelhogy magad írást nem tudsz… Az írás térhódítása a művelődésben a kora 
újkori Magyarországon. (Társadalom- és művel déstörténeti tanulmányok 17.) Budapest: Magyar 
Tudományos Akadémia. Budapest: Történettudományi Intézet, 1996.; U : Literacy and Written Culture in 
Early Modern Central Europe. Budapest: Central European University, 2000. 
129 Így például: Illik Péter: Török dúlás a Dunántúlon: Török kártételek a nyugat-dunántúli hódoltsági 
peremvidéken a 17. század első felében. Doktori értekezés. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 
2009., nyomtatásban megjelent: U : Minden nap háború: a Magyar Királyságbeli török kártételek 
anatómiája (1627–1642). Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2013.; Tarkó Ilona: Rabkereskedelem és anyagi 
kultúra a XVI–XVII. században a Batthyány család levéltára alapján. I–II. Doktori értekezés. Piliscsaba: 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2011.; Martí Tibor: Gróf Esterházy László (1626–1652). Fejezetek egy 
arisztokrata család történetéhez. Doktori értekezés. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2013. A 
doktori dolgozatokhoz kapcsolódóan tanulmánykötetek is napvilágot láttak: J. Újváry Zsuzsanna (szerk.): 
Tanulmányok évszázadok történelméből. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2006.; U  
(szerk.): Mindennapi élet a török árnyékában: Kora újkori társadalom- és életmódtörténet. (Khronosz 1.) 
Piliscsaba: PPKE BTK Történelemtudományi Intézet, 2008. Legutóbb pedig: U  (szerk.): Batthyány I. 
Ádám és köre. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2013. Szegeden is készült dolgozat 
ugyanezen levéltár anyagát használva: Tóth Hajnalka: A Kanizsával szembeni végvidék Gyöngyösi Nagy 
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Ahhoz, hogy akárcsak részben fennmaradhasson egy családi levéltár, a kezdetekt l annak 

rendszeres rendezésére volt szükség. A középkori Magyarországon a nemesi és városi 

levéltárak rendezésér l már viszonylag sok forrással rendelkezünk.130 A Batthyány család 

saját iratainak rendezése is már megkezd dött a kés  középkorban, melyr l egy 1ő11-b l 

származó, és több keltezetlen levéltári lajstromfüzet tanúskodik.131 Az els  szisztematikus 

levéltárrendezés ugyanakkor éppen az általunk vizsgált misszilisanyag legnagyobb 

részének címzettjéhez, Batthyány I. Ádámnak a nevéhez fűz dik, nem véletlenül. A 

levéltár bizonyos részeit – így az egyes birtokokra vonatkozó urbáriumokat – és más 

jogbiztosító iratokat már Ádám apja, II. Ferenc idejében rendezhették, de kulcsjelent ségű 

változás majd csak az 1620-as évek végét l jelentkezik, amely id szaktól kezdve az 

archivált dokumentumok köre jelent sen b vül, és már a kisebb összeírásokat, 

jegyzeteket, memoriálékat, és különösen a levelezéseket is szisztematikusan 

meg rizték.132 

Batthyány I. Ádám idején alapvet  átalakuláson ment át a család birtokainak igazgatása. 

Professzionális birtokszervezési rendszert hozott létre, amelynek során a központi mellett 

átlátható, dekoncentrált igazgatást igyekezett létrehozni, azaz amellett, hogy komoly 

hatalmat adott tiszttartói kezébe, megkövetelte, hogy minden, esetlegesen jelentéktelennek 

tűn  problémáról maga is értesüljön.133 Adminisztratív szempontból az általa kijelölt 

id szak lesz a kora újkori Batthyány-birtokkomplexum működésének csúcspontja. 16ő9-

ben bekövetkezett halála után az egységes irányítási rendszer megszűnik – ennek ékes 

bizonyítéka, hogy szinte azonnal drasztikusan lecsökkent mind a Körmendr l, mind a 

Csákányról és más Rába-menti Batthyány-birtokokról küldött misszilisek száma csakúgy, 

mint a településekhez köt d  egyéb adminisztratív iratok (uradalmi utasítás, urbárium) 

mennyisége.134 

Ferenc levelezése tükrében 1683 és 1690 között. Doktori értekezés. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 
2009. 
130 Err l részletesen lásd: Katalin Szende: The Uses of Archives in Medieval Hungary. In: Anna Adamska – 
Marco Mostert (szerk.): The Development of Literate Mentalities in East Cental Europe. (Utrecht Studies in 
Medieval Literacy 9.) Turnhout: Brepols, 2004. 107–142. 
131 Registrum litterarum per dominum Benedictum de Bathyan Buda domino Balthasari de eadem per 
arbitrativam dispositionem proborum superinde inter eos factam datarum et assignatarum (1511). Ehhez: 
Iványi Béla: Gróf Batthyány Ádám, a levéltárrendez . Levéltári Közlemények 20–23 (1942–1945): 291–292.  
132 Iványi Béla: Gróf Batthyány Ádám, a levéltárrendez  i. m. 
133 Err l lásd Bán Péter: A nyugat-dunántúli Batthyány-uradalmak birtokigazgatási rendszere a XVII. század 
els  felében. Agrártörténeti Szemle 21 (1977): 24–71.; Póka Ágnes: A Batthyány-birtokkomplexum 
igazgatása Batthyány Ádám alatt (1632–1659). In: Mihalik Béla Vilmos – Zarnóczki Áron (szerk.): 
Tanulmányok Badacsonyból. A Fiatal Levéltárosok Egyesületének konferenciája, Badacsony, 2010. július 
9–10. (Fiatal Levéltárosok Egyesületének kiadványai, 1.) Budapest: ELTE, 2011. 44–59. Legújabban lásd 
Koltai András: Batthyány Ádám. Egy magyar főúr i. m. 155–164. 
134 Póka Ágnes: A Batthyány-birtokkomplexum i. m. 44. 
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Bár a disszertációnknak nem alapvet  célja, hogy részletesen elemezze a Batthyány-

birtokrendszer működését – ez egy másik dolgozatnak lehetne feladata – de az általunk 

vizsgált levelek írói miatt fontos, ha csak néhány bekezdésben, de kitérni erre. A 

következ kben a vizsgálatunk fókuszát jelent  17. századi Batthyány-birtokok alapvet  

funkcióit tekintjük át. A Batthyány-adminisztrációban az 1630-as évek els  felében a 

jószágigazgatói funkció még nem volt jelen, ez a tisztség csak a 18. században szilárdult 

meg.135 A Batthyány által kialakított uradalmi rendszerben ennek megfelel en maga 

Ádám állt az adminisztráció élén. A széttagolt és igen terjedelmes birtokkomplexum 

területe ugyanakkor nem tette lehet vé, hogy egyetlen kéz alatt lehessen tartani a 

birtokokat, ezért az igazgatás központi szinten is részben területi alapon zajlott. Az 

uradalmak egy része már a kés  középkor óta a család kezén volt, ezen birtokok 

igazgatását, már 1576-ban – Boldizsár földesuraságnak kezdetekor – a kés bbi uradalmi 

rendszerbe szervezték, az urbáriumokat ezen rendszerben készítették.136 

Az egyes várak köré szervezett váruradalmak igazgatását tiszttartók végezték, akik a 

dekoncentrált igazgatási rendszerben a Batthyány központi adminisztráció utasításainak 

végrehajtói voltak. Az  feladatkörük volt az adott uradalom településeinek ellátása. 

Mellettük a legfontosabb szerep a várak és környezetük védelméért felel s f kapitányokra 

és különösen a vicekapitányokra hárult.137 A körmendi vár f kapitányi tisztét ellátó 

személyek voltak a korszakban a Batthyány-bandérium legmagasabb rangú tisztjei, s mint 

ilyeneknek nem csak Körmendhez köt dtek feladataik, hanem a teljes térség védelmét 

kellett kézben tartaniuk.138 

A tiszttartók és a vicekapitányok is fölöttébb intenzív levelezést folytattak a Batthyány 

család tagjaival, mert a földesurak, különösen Ádám megkövetelte, hogy az egyes helyi 

szinten felmerül  legapróbb kérdésekben is kikérjék véleményét. Az általa adott 

válaszlevelekb l sokkal kevesebbet ismerünk, ezek érthet  módon nem kerültek a család 

135 Uo. 49.; Buza János: A török kori Magyarország gazdaságtörténete. In: Honvári János (szerk.): 
Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig. Budapest: Aula, 2000. 96. 
136 Zimányi Vera: A rohonc-szalonaki i. m. 18.; Bán Péter Batthyány-uradalmak i. m. 36.; Póka Ágnes A 
Batthyány-birtokkomplexum i. m. 51–52. Az egyes uradalmak részire: Koltai András: Batthyány Ádám. Egy 
magyar főúr i. m. 535–543. 
137 Kelenik József: Körmend a hadtörténelemben 1526–1711. In: Veszprémy László – Kelenik József – 
Hermann Róbert – Bencze László: Körmend a hadtörténelemben. (Körmendi Füzetek [Új Sorozat]) 
Körmend: Önkormányzat, 1992. 51–139. A város növekv  jelent séghez, például a közeli Sárvárral 
szemben lásd Pálffy Géza: A Batthyány család a törökellenes határvédelemben a XVI–XVII. században. 
Hadtörténelmi Közlemények 122 (2009): 332. 
138 Koltai András: Batthyány Ádám i. m. 267‒27Ő., illetve: Varga J. János: Szervitorok katonai szolgálata a 
XVI‒XVII. századi dunántúli nagybirtokon. (Értekezések a történeti tudományok köréb l 9Ő.) Budapest: 
Akadémiai Kiadó, 1981. 17‒18. Ehhez lásd még mankóbüki Horváth Bálint pédáját: Dominkovits Péter: 
Batthyány II. Ferenc egy összetett feladatkörű familiárisa: mankóbüki Horváth Bálint Sopron vármegyei 
alispán, körmendi kapitány. In: Nagy Zoltán (szerk.): A Batthyányak évszázadai i. m. 115‒122. 
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levéltárába. A Batthyány levéltár misszilisei között alig száznyolcvan olyan levelet 

ismerünk, amelyet Batthyány írt, s ezek nagyobb része sem az egyes birtokok 

igazgatóihoz íródott, hanem anyjához, Poppel Évához.139 Valamivel több levelet ismerünk 

azokból a levélfogalmazványokból és a leveleskönyvb l, amelyeket Batthyány Ádám írt 

emlékeztet ül a levelekkel kapcsolatban, amelyeket elküldött.140 

Bár a levelezések nagy hányada zajlott az egyes uradalmak tiszttartói, valamint a várak 

vicekapitányai és a Batthyányak között, el fordulnak levelek, amelyeket a hierarchia 

alacsonyabb szintjén álló tisztségvisel k írtak – vagy írattak – a földesúrnak. Meg kell azt 

is említeni, hogy bár a tiszttartók alapvet en egyes uradalmak élén álltak a Batthyány-

adminisztrációban, mint arra többen felhívták korábban a figyelmet, az elnevezések 

korántsem egységesek. Ennek megfelel en, bár Csákány a németújvári uradalom strémi 

tartományában terült el, saját tiszttartóval rendelkezett. A Batthyányak, ha csak kisebb 

számban is, de alkalmaztak számtartókat is, akik mint a tiszttartók munkájának segít i, 

egyes települések ügyeit intézték. Az általunk vizsgált anyagban például Gasztonyban 

számtartók teljesítettek szolgálatot.141 Szintén a tiszttartók munkáját segítették a deákok. 

Bár a 17. században a tiszttartók egy része legalább írástudó volt, el fordulnak olyan 

esetek is, amikor még a helyi adminisztráció legf bb képvisel i is csak íratni tudták a 

leveleket. Horváth András rakicsáni tiszttartó egy missziliséb l világosan kiderül, hogy 

deák nélkül nem tudott volna levelet írni.142 Hasonló volt a helyzet a körmendi 

tiszttartóval, Gerdákovics Mátyással, aki sem írni, sem olvasni nem tudott – mint íratja 

„Nagyságod levelét olvastattam”143 –, s ez igaz volt a Gerdákoviccsal egy id ben 

szolgálatot teljesít  kulcsárra, és ispánokra is.144 El fordultak ellenpéldák is, például 

Nemsem István, a Gerdákovics utáni körmendi tiszttartó nemcsak olvasni és aláírni tudott, 

de több tucat autográf levele arra utal, hogy nem okozott neki gondot az írás sem.145 A 

Batthyány-birtokok inventálását végz  alacsonyabb beosztású uradalmi alkalmazottak 

ugyanakkor bizonyosan írástudók voltak.146 k, révén funkciójuk els sorban a tiszt- és 

139 MNL OL P 131Ő No 233ő‒2ő13. 
140 Ezeket lásd: MNL OL P 1322 (A körmendi központi igazgatóság különböz  személyekhez, hivatalokhoz 
és uradalmakhoz intézett leveleinek fogalmazványai), illetve MNL OL P 1315 I–IV. kötet. (Batthyány 
Ádám leveleskönyve) 
141 A számtartói feladatokat a településen az Árpád-kortól birtokos nemesi família, a Gosztonyi család tagjai 
látták el. MNL OL P 1314 No 16 ő89‒16 597. (Gosztonyi István levelei) illetve No 16őő6‒16ő83. 
(Gosztonyi János levelei) 
142 (Lipóczi) Horváth András Batthyány Ádámnak, MNL OL P 1314 No 19 703. (1651. május 8.) 
143 Gerdákovics Mátyás levele Batthyány Ádámnak, MNL OL P 1314 No 16 144. (1643. december 15.) 
144 Erre: Tóth István György: Jobbágyok, hajdúk, deákok i. m. 126‒127. 
145 Uo. 127. 
146 Erre: Koltai András: Batthyány Ádám. Egy magyar főúr i. m. 1őő‒16Ő., különösen 159. skk. 

51 
 

                                                 



számtartók munkájának az ellen rzése volt, sosem adott birtok személyzetéb l kerültek ki. 

Közülük néhányakat – mint Jobbágyi Dánielt vagy Tót Istvánt – mindvégig megtaláljuk a 

Batthyányaknak szolgáló familiárisok között, míg voltak olyanok, mint – Czellecz Miklós 

–, aki bár amennyire tudjuk életét f képpen a Lobkowitz-Poppelkehez, majd 

Batthyányakhoz tartozó birtokokon élte le – mégis alig több mint egy évig állt Batthyány 

Ádám alkalmazásában.147 

A körmendi katonai adminisztráció alacsonyabb szintjén állók ritkán tudtak írni. 

Körmenden és Csákányban is jelentékeny számú katona állomásozott. El bbiben német és 

magyar, Csákányban magyar katonaság. A körmendi német kapitányok – Geilberger 

Keresztel  János és Hall Gáspár – levelei mind autográfok, ugyanakkor a magyar nyelvű 

alacsonyabb katonai tisztvisel k nemigen tudták a nekik küldött leveleket olvasni sem, 

nemhogy azokra válaszolni. Ez igaz volt néhány fontos katonai funkciókat betölt  magyar 

katonára is, így a körmendi vár vicekapitányára Hidasy Andrásra, akit ett l még 

alkalmasnak tartottak feladatkörének ellátására: „mert nem kell arra nézni, hogy 

írástudatlan, mivel szegény Hidasy András sem tudott írást, de ugyan helyesen gondját 

tudta viselni, mert gyakran történik, hogy írástudó ember, de az katonai állapotot nem 

tudja.”148 Hasonlóan hozzá az egervári kapitány Kaczor Balázs sem volt írástudó.149 

Vizsgálatunk idején a körmendi uradalomban Babos Szabó György rendelkezett az egyik 

legkomplexebb feladatkörrel. Igen különböz  funkciókban említik t az általunk vizsgált 

levelek. Egyfel l t választják meg seregbírónak 16ő0-ben, de nemkülönben  volt a 

zsoldfizet  a körmendi Batthyány-birtok katonaságában. Más források mint a helyi 

kocsma bérl jét és a szabócéh tagját említik. Babos Szabó számos írásbeliséget, vagy 

legalább valamilyen fokú alfabetizációt igényl  munkája ellenére sem volt írástudó.150 

A különböz  polgári és katonai funkciókat betölt  körmendi, csákányi, szentgotthárdi és 

más kisebb településeken él  Batthyány-alkalmazottakhoz és -familiárisokhoz köt d  

147 Czellecz Miklósra: Vadas András: „Az elmúlt esztend ben fordítottam magyar nyelvre deákul íratott 
Thuróczy János históriás könyvét” i. m. 
148 MNL OL P 1322 A földesúri famíliára illetve uradalmi alkalmazottakra vonatkozó iratok 53. rsz. 961. sz. 
(1650. május 20.) Idézi: Tóth István György: Jobbágyok, hajdúk, deákok i. m. 128. 
149 „Nagodat mint kegjelmes uramatt kelletek czak az dologh fel l megh talanom hogj megh oda Csaszar 
Matias az Nagod levelet melljet mint hogj deaktalan ember vagiok magam megh nem erthettem es az deakis 
az kjvel magjaraztattam nem igien tudta az Nagod akarattjatt jelontenj es nem erthettem azert mas deak 
megh magjarazvan megh ertettem.” – Kaczor János levele Batthyány Ádámhoz, 1642. június 1. MNL OL P 
1314 No 22 947. 
150 Személyére: MNL OL P 1313 Majoratus Lad. 2. No 28. (Babosiana); MNL OL P 1322 Községi iratok. 
120. Körmend. (1646. március 20.); MNL OL P 1322 Kérvények No 245. (1649. január 15.); Nemsem 
István levele Batthyány Ádámnak, 1649. október 19. MNL OL P 1314 No 33 752. és 1651. február 8. MNL 
OL P 1314 No 33 792. Babos Szabó György személye felkeltette már Tóth István György figyelmét is. Erre: 
OSA (Nyílt Társadalom Archívum) Tóth István György hagyatéka. 404-2-3. Körmend, Vas megye. 2. 
doboz. 2. csom. 
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forrásanyag a jelent s számú levél ellenére sok szempontból igen egyenetlen. El ször is 

általánosságban Batthyány Ádám földesuraságának id szaka igen er sen felülreprezentált 

a leveleket és részben az urbáriumokat illet en is, mind a megel z , mind az Ádám életét 

követ  id szakhoz képest. A vizsgált anyagnak több mint a háromnegyede az 1630-as 

évek eleje és Batthyány Ádám halála (16ő9) közötti mintegy harminc éves id szakból 

származik. A család fennmaradt levelezésanyaga mint arra már utaltunk eztán jelent sen 

lecsökkent, s ez különösen igaz a körmendi uradalomra, kisebb részt pedig Csákányra. 

Ebb l adódóan a körmendi uradalom esetén 160Ő végéig – ekkor szerzi meg a család a 

birtokot – terjed , és az 16ő9 utáni id szakra vonatkozó id szakok környezeti viszonyaira, 

azok változásaira, vagy akár az egyes években jelentkez  árvizekre vonatkozóan 

bármilyen következtetést levonni elhamarkodott lenne. Szinte egészében érvényes ez 

Csákányra és tágabb környezetére is, azzal a kitétellel, hogy itt, ha csak csekély számban 

is, de a birtoklástörténetb l adódóan rendelkezünk már 16. század végi forrásokkal is. 

Vannak id szakok, mint az 1633-as évvel kezd d  negyedszázad, amelyekb l néhány 

naponta ismerünk egy-egy misszilist akár Körmendr l, akár Csákányból. Ha ennyire nem 

is jó forrásadottságú, de szintén kell  alapot biztosít következtetések levonásához az 1610-

es évtized, és az azt követ  néhány esztend , valamint az 1620-as évtized els fele. 

Ugyanakkor az 162ő és 1632 közti id szak kifejezetten szegény a forrásokban. Ennek 

viszonylag jól körvonalazható oka van: Batthyány Ádám apjának, Ferencnek a halálát 

követ en, az ekkor még alig tizenhat esztend s Ádám nem vette át a birtokkomplexum 

ügyeinek intézését – erre csak 1632-ben került sor, amikor anyjával, Poppel Évával több 

éves egyezkedés után megosztoztak a Batthyány-birtokokon.151 A környezeti problémák 

érzékelése szempontjából nem lényegtelen az sem, hogy a vizsgált források az év mely 

id szakában keletkeztek. Ebben is magától értet d en lesznek ingadozások, nem azonos a 

különböz  hónapokban illetve évszakokban keletkezett misszilisek száma. Az egyes 

vizsgált településeknél részletesebben kitértünk arra, hogy milyen torzításokat 

eredményezhet, ha például a kora újkori rábai árvizek, vagy a török portyák 

szezonalitásával kapcsolatban kívánunk általánosabb érvényű megállapításokat tenni. 

A kora újkori környezettörténeti kutatások Európa-szerte egyre b vül  forrásanyagot 

használnak, s különösen úttör  kezdeményezések indultak meg az elmúlt néhány évben. A 

misszilisek tanulmányozása eleddig mégsem igen került a kutatás homlokterébe, 

alapvet en azért, mert csak kevés esetben ismerünk egy-egy településr l vagy kisebb 

151 Err l az id szakról igen részletesen: Koltai András: Batthyány Ádám. Egy magyar főúr i. m. 77‒130. 
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régióból olyan mennyiségű, szisztematikus id közönként írott levélanyagot, amely így 

alkalmas lenne bizonyos folyamatok pontosabb rekonstruálására. A Batthyány levéltár 

misszilisanyaga ilyen téren mindenképpen kivételes forrásanyagot jelent, s különösen 

gazdagnak mondható annak 17. századi, f ként a Batthyány Ádám halálát megel z  két és 

fél évtizedb l fennmaradt része. 
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IV. A Rába mint határ – folyó és határvédelem a kora újkori Magyar Királyságban 
 
 

„A török rablása ellen oltalom ugyan 
a Rába, de amellett nagyobb oltalom 
a vigyázás”152 

 
 

A természeti környezetnek a középkori Magyarország katonai védekezésében betöltött 

szerepe igen sokat kutatott terület. Történeti és régészeti tanulmányok egyaránt érintették a 

gyepük kialakítását, ezek természetföldrajzi hátterét, s nemkülönben nagy hangsúlyt 

fektetett a történeti kutatás a végvárszervezet és a földrajzi határok kapcsolatára. Számos 

munka foglalkozott a Székelyföld és a keleti határvidék kérdésével, de a nyugati 

határvidék menti folyók és hegyvonulatok adta lehet ségek kiaknázását, majd az itteni 

gyepürendszer felbomlását is számos tanulmány érintette.153 Jelen fejezet ugyanakkor, 

nem els sorban a középkori határvédelem és környezet kapcsolatára kíván rámutatni, 

hanem arra, hogy a 16‒17. századi oszmán‒magyar határvidék kialakításában milyen 

jelent séget tulajdonítottak a kortársak a természeti tényez knek, s hogy e határok konkrét 

kialakításakor milyen felmérésekre támaszkodhattak, s különösen, hogy ezek milyen 

konkrét környezetr l árulkodnak.  

Jelen fejezetben nem a teljes Habsburg‒oszmán határterület történetét igyekszünk 

áttekinteni, csupán egy szűkebb terület, a Rába-mente és a Nyugat-Dunántúl 

határvédelmének környezeti hátterét igyekszik bemutatni. Néhány tanulmány nemrégiben 

rámutatott arra is, hogy az oszmánok hogyan próbálták megszervezni az elfoglalt területek 

biztosítását.154 Igen fontos lenne azon kérdés részletes vizsgálata is, hogy az oszmán 

152 Az idézett részlet forrása: Gecsényi Lajos: Elképzelések a Rábaköz önvédelmének megszervezésére a 
XVII. század közepén. Soproni Szemle 45 (1991): 3Ő3‒3Ő7., itt: 345. A dokumentum Horváth György és 
Falusy Miklós javaslata a Rábaköz megóvásáról. 
153 F ként: Tagányi Károly: Gyepü i. m.; Kiss Gábor – Tóth Endre: A vasvári „Római sánc” és a „Katonák 
útja” id rendje és értelmezése. Adatok a korai magyar gyepűrendszer topográfiájához. I. rész. 
Communicationes Archaeologicae Hungariae 1987. 101–137.; Takács Károly: Néhány észrevétel Györffy 
György Árpád-kori történeti földrajzának legújabb kötetéhez. Aetas 1Ő, No 3 (1999): 101‒107.; Kristó 
Gyula – Makk Ferenc – Szegfű László: Szempontok és adatok a korai magyar határvédelem kérdéséhez. 
Hadtörténelmi Közlemények 20 (1973) 639–660. és Zsoldos Attila: Confinium és marchia (Az Árpád-kori 
határvédelem néhány intézményér l). Századok 13Ő (2000): 99‒116.; Herényi István: Magyarország nyugati 
végvidéke. 800‒1242. [H. n.]: Argumentum, 1996. A Vas megye területén volt gyepük felbomlásához: 
Kalász Elek: A szentgotthárdi apátság birtokviszonyai és a ciszterci gazdálkodás a középkorban. 
(Tanulmányok a magyar mez gazdaság történetéhez ő.) Budapest: Sárkány Nyomda, 1932. 1ő‒31.; Zsoldos 
Attila: A vasi várispánság felbomlása. Vasi Szemle 54 (2000): 27‒46. 
154 Els sorban: Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. I–III. (História Könyvtár. 
Kronológiák, adattárak 9.) Budapest: História – MTA Történettudományi Intézet, 2007. Az oszmánok 
korabeli földrajzi ismereteire: Fekete Lajos: A hódoltság-kori törökség Magyarországra vonatkozó földrajzi 
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határszervezet hogyan alkalmazkodott a földrajzi környezet adta lehet ségekhez, s t 

egyáltalán milyen földrajzi ismeretek birtokában szervezte meg az Oszmán Birodalom az 

északi határát. Mint arra Ágoston Gábor az elmúlt b  egy évtizedben több tanulmányban 

is rámutatott, nem gondolhatjuk, hogy az oszmán oldalon nem tettek meg mindent a 

terület megismerésének érdekében. Ennek megfelel en, a Kárpát-medence belsejében futó 

határ környezetét is jól kellett ismerjék.155 Az általunk vizsgált források köre ugyanakkor 

kevéssé enged részletesebb betekintést e problémakörbe, célunk els sorban a Habsburg 

hadvezetés és ehhez kapcsolódóan a magyar nemesség vonatkozó elképzeléseinek 

bemutatása a Rába térségének példáján. 

 

 

IV.1. Folyófelmérések mint a környezettörténet forrásai  
 

Mint arra fentiekben már rámutattunk, a Rába kora újkori környezetének kutatásakor igen 

sokrétű forrásanyaggal számolhatunk. Egyfel l jelent s számú magánlevél és oklevél utal 

a helyi tulajdonviszonyok kapcsán a Rába-menti erd kre, vízfolyásokra, egy-egy Holt-

Rába szakaszra, kisebb tavakra és vízmosásokra, malmokra, hidakra, utakra, stb. A 16. 

századtól, különösen annak második felét l több tucat urbárium is fennmaradt, amelyek 

számba veszik a Rába környéki birtokok környezetét. A Rába-menti birtokos családok – a 

Batthyányak, Nádasdyak, Sennyeyek – gazdag levéltáraiban majd minden néhány évb l 

találunk egy-egy birtokra akár urbáriumot, akár inventáriumot. Jelen fejezetben nem a 

dolgozat kés bbi részében kulcsfontosságú levelek kerülnek elemzésre, hanem a 

folyófelmérések. Bár az itt közölt források egy részére már a század elején felhívta a 

figyelmet a történeti kutatás, annak forrásértékét a kora újkori Rába-mente környezetére 

nézve eddig nem hangsúlyozta a szakma. A vizsgálatok, a korábban már ismert 

bemutatandó források kapcsán alapvet en két területre fókuszáltak. A kutatók egyrészt a 

helytörténeti vonatkozásokat – egy-egy település említését –gyűjtötték össze, másrészt a 

hadtörténeti jelent ségükre mutatott rá els ként Pálffy Géza, s az  nyomán több 

ismeretei. I‒II. Hadtörténelmi Közlemények 31 (1930): 1‒17., 13Ő‒1őŐ. Illetve kifejezetten hangsúlyosan a 
határ és környezet viszonyára mindkét oldalon: Gábor Ágoston: Where Environmental i. m. 
155 Erre: Ágoston Gábor: Birodalom és információ: Konstantinápoly, mint a koraújkori Európa információs 
központja. In: Hausner Gábor (szerk.): Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza Emlékére. 
Budapest: Argumentum, 2005. 31–60. és Gábor Ágoston: Information, ideology, and limits of imperial 
policy: Ottoman grand strategy in the context of Ottoman-Habsburg rivalry. In: Virginia H. Aksan – Daniel 
Goffman (szerk.): The Early Modern Ottomans: Remapping the Empire. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2007. 75–103. Legutóbb pedig: Ágoston Gábor: Where Environmental and Frontier Studies i. m. 
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történész. Összesen két felmérésre igyekszünk részletesebben kitérni, melyek a Rába-

menti építményeket és részben környezetet veszik számba, s néhol utalunk más, 

kapcsolódó védekezési tervekre, s egy, a tárgyalt korszaknál kés bbi, 1699-es összeírásra, 

amely az oszmán háború utáni új politikai helyzetben átértékel dött Rába-völgy 

környezeti viszonyai miatt lesz érdekes. 

1. Az egyik egy 1őŐ3‒ŐŐ-ben, I. Ferdinánd parancsára, Nádasdy Tamás által 

végrehajtatott Rába-felmérés. A kivételesen részletes, a folyó mindkét partját lépésr l 

lépésre felmér  forrás, a kutatás számára részben nem ismeretlen. Már Szamota István 

Oklevél-szótárában helyet kaptak a felmérés által említett magyar földrajzi nevek.156 

Ennél is fontosabb el zmény, hogy a történeti kutatás, név szerint Tagányi Károly a 

gyepürendszerrel kapcsolatban is foglalkozott a forrással, s keletkezésének 

el zményeivel.157 Pálffy Géza az 1990-es évek közepén, a gy ri f kapitányság kialakulása 

és a török elleni védelmi rendszer létrejötte kapcsán több tanulmányban is felhívta e 

kivételes forrásra a figyelmet,158 ugyanakkor számára a dokumentum els sorban nem 

tartalma miatt volt érdekes, mint inkább elkészültének ténye miatt, amely révén 

körvonalazni tudta a Habsburg katonai vezetés védelmi elképzeléseit. Az abban található 

földrajzi környezetre utaló adatok kevésbé voltak fontosak e kutatások szempontjából, 

azért sem – mint arra Pálffy is rámutat – a körvonalazott védekezési eszközök 

megvalósulása alighanem akadozott, s csak igen közvetett információink vannak arról, 

hogy a felmérés kapcsán megszületett védelmi koncepció hogyan került át a gyakorlatba. 

A védekezés lehetséges eszközei e forrás alapján kiválóan körvonalazódnak, és ha 

megvizsgáljuk, a 17. század eleji Rába-menti viszonyokat, a törökkel szembeni védelem 

alapvet en a felméréshez kapcsolódóan megfogalmazott irányelvek mentén szervez dött 

meg. Erre alább még részletesebben is igyekszünk kitérni. A másik ok, amiért e 

dokumentum a kutatás homlokterébe került, még kevésbé kapcsolódik közvetlenül annak 

tartalmához. Bendefy László egy 1959-ben megjelent tanulmányában viszonylag hosszan 

156 Szamota István: Magyar oklevél-szótár. Régi oklevelekben és egyéb iratokban előforduló magyar szók 
gyűjteménye. Budapest: Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése, 1902‒1906. (repr. Budapest: Kossuth 
Nyomda, 1984.) például: 35. (Ásvány), 857. (Sorompós / Sarampós), 1079. (Venisz / Venic) 
157 Tagányi Károly: Gyepü és gyepüelve II. i. m. 150‒151. 
158 Pálffy Géza: Európa védelmében: haditérképészet a Habsburg Birodalom magyarországi határvidékén a 
16–17. században. Pápa: Jókai Városi Könyvtár, 2000. (2. jav. kiad.) 20–28., különösen 20. 29. jegyzet; U : 
A császárváros védelmében: a győri főkapitányság története, 1526–1598. Gy r: Gy r–Moson–Sopron 
Megye Gy ri Levéltár, 1999. ő3–őŐ. A felmérést említi még: Benczik Gyula: Fent  és góré. A hódoltság 
kori védelmi munkálatok emlékei a Fels -Rábavidék dűl neveiben. Vasi Honismereti és Helytörténeti 
Közlemények No 1 (199ő): Ő2‒Ő8. 
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írt e forrásról.159 Egyrészt kitért a forrás keletkezésének körülményeire – Nádasdy 

elgondolására a Rába-vonallal és az ország védelmezésével kapcsolatban –, de nem ezért 

foglalkozik az irattal, hanem az abban használt mértékrendszer miatt. Bendefy szerint a 

településr l településre haladó adatfelvétel során kötéllel mérték ki a lépéseket. A 

geológus‒történész véleménye szerint valójában nem egyszerű lépésr l (passus), hanem 

valamilyen lépésmértékr l van szó. Bogdán István, a hazai mértékrendszerek legjobb 

ismer je évtizedekkel kés bb visszatért a kérdésre. Rámutat, hogy a hazai okleveles 

gyakorlat nem ismeri a középkori „egyes lépés” antik és középkori latin terminusát, a 

gradus szót, ugyanezen értelemben találjuk a passus kifejezést. Ugyanakkor e felmérés 

során a passusnál, azaz egyszerű lépésnél nagyobb mértéket, kett s lépést értettek a szó 

alatt. Ez közel akkora távolságot jelentett, mint az öl, s Bogdán szerint, a felmérés bár nem 

ölben készült, ennek tulajdonítható az, hogy a forrásban az els  távolság megjelölésénél a 

passus wlgo Evl kifejezés szerepel.160 

A tervezet elkészültének folyamatáról is rendelkezünk néhány forrással. Nádasdy 1543-as 

parancslevele is fennmaradt, amely a Rába-menti birtokosokat szólította fel, hogy a 

felmérést végz k munkáját segítsék. A parancslevél a munkálatokkal megbízottakat is név 

szerint említi: Polányi Ferenc viceispán, Farkas L rinc sárvári várnagy, Sennyey Ferenc és 

Paladin Márk kapuvári várnagyok.161 A felmérés 1543 végén megszakad, és csak az 1544-

es év végén kerül sor annak befejezésére, ekkor nem az 1543-ban említettek voltak a 

felméréssel megbízott familiárisok, hanem egy, a Nádasdyakat szolgáló família, a Budróci 

Budorok egyik sarja, Sixtus (Sixtus Budor de Budrowczÿ), aki el bb a Drágffyak, majd a 

Nádasdyak szolgálatában több gazdasági ügyben járt el az 1530-as és 1540-es években.162 

A felmérést vezet  személyekkel kapcsolatban érdekes lehet megjegyezni, hogy amíg 

159 Bendefy László: Középkori magyar hossz- és területmértékek. In: Makkai László (szerk.): Fejezetek a 
magyar mérésügy történetéből. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 19ő9. Őő‒97., itt: 63‒6Ő. 
160 Bogdán István: Magyarországi hossz- és földmértékek a XVI. század végéig (Magyar Országos Levéltár 
kiadványai, IV. Levéltártan és történeti forrástudományok 3.) Budapest: Magyar Országos Levéltár, 1978. 
80‒81. A korabeli felmérési módszerekre lásd még: Uo. passim; Bendefy László: Szombathelyi Benedek, 
rudasmester. Adatok a középkori magyar földmérés történetéhez. (Műszaki tudománytörténeti kiadványok 
11.) S. a. r. Vas Margit. Budapest: Tankönyvkiadó, 1959.; T[agányi] K[ároly]: Pápa város fölmérése 
1555-ben s a régi magyar királyi mérték. Magyar Gazdaságtörténeti Szemle 4 (1897): 193. 
161 Erre lásd: MNL OL E 185 (Magyar Kamara Archívuma. Archivum familiae Nádasdy) 2. tétel (44. d.) fol. 
24. A forrás közlését lásd jelen dolgozatunk függelékében (X.2.3. fejezet). 
162 Budor Sixtusra: Bendefy László: Középkori magyar hossz- és területmértékek i. m. 63‒6Ő.; riné Bilkei 
Irén: A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi tevékenysége és ügyfelei, a megyei nemesség a 
Mohács utáni évtizedekben. Doktori értekezés. Budapest: ELTE BTK, 2007. 56. aláírását lásd: uo. 117. A 
Budorokra: Pálffy Géza: Egy szlavóniai köznemesi família két ország szolgálatában: a budróci Budor család 
a XV‒XVIII. században. Hadtörténelmi Közlemények 115 (2002): 923‒1007., Sixtusra: uo. 93ő. Lásd még: 
Iványi Béla: A körmendi levéltár memorabiliái 1352‒1698. (Acta Memorabilia in tabulario gentis principum 
de Batthyány reperibilia) (Körmendi füzetek 2.) Körmend: Rábavidék, 19Ő2. 77‒78. 
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Budor Sixtus és Sennyey Ferenc bizonyosan írni-olvasni tudók voltak, s t ez 

feltételezhet  Farkas L rincr l is, ez nem vehet  biztosra Paladin Márk esetében.163 

A tervezet két részletben elkészült ugyan 1544 végére, a végrehajtás azonban alighanem 

nehézkesen haladt. 1546-ban több, Várday Pál esztergomi érsek és Niklas Graf zu Salm 

királyi f hadparancsnok, valamint Nádasdy Tamás közti levél bizonyítja, hogy a tervezett 

munkálatok egy részére legalábbis 1546-ban még nem került sor.164 Ugyanerre utalnak az 

1őŐ7 januárjában Hídvégen tartott részleges rendi gyűlés határozatai, amelyek szerint a 

szükséges védelmi koncepció még nem valósult meg. Ennek megfelel en, a határozat 

végrehajtására bírság kilátásba helyezése mellett szólította fel a folyó mentén él  

nemességet.165 

Az 1őŐ3‒ŐŐ-ben végzett felmérés legf bb értéke abban áll, hogy a korszak Rába-menti 

építményeir l talán minden más ismert forrásnál pontosabban számol be. A folyó bal és 

jobb partját külön mérték fel a munka során, a különböz  mérési alappontokat igyekeznek 

minden esetben a lehet  legrészletesebben megadni, s t id r l id re a határjárások 

esetében ismert jelölésekhez hasonló eszközökkel meghatározni – egyebek közt fákba 

vésett jelekkel.166 A tereptárgyak azonosíthatósága ugyanakkor így is igen különböz . Az 

igen sok esetben szerepl  hidak, átkel k és malmok egy-két kivételt l eltekintve 

viszonylag pontosan azonosíthatók, ugyanakkor el fordulnak olyan földrajzi nevek, 

toponímiák, amelyeket ez idáig nem tudtunk biztosan meghatározni. 

163 Sixtus írástudására: riné Bilkei Irén: A zalavári i. m.őő‒ő6. és 117.; Sennyeyéhez: Mályusz Elemér: Az 
Országos Levéltár Nádasdy-levéltárának magyar levelei. (V. közlemény). Levéltári Közlemények 4, No 1–4 
(1926): 94–129. (számos sajátkezű levelének kiadásával) és Boros Zoltán: Sennyey Ferenc magyar nyelvű 
leveleinek kutatási tapasztalatai. Fons 10 [Tanulmányok Bak Borbála tiszteletére] (2003): 2Ő9‒276.; Farkas 
L rincére: Mályusz Elemér: Az Országos Levéltár Nádasdy-levéltárának magyar levelei. II. közlemény. 
Levéltári Közlemények 1, No 3–4 (1923): 287–309., itt: 299. Paladin Márkra: Mályusz Elemér: Az Országos 
Levéltár Nádasdy-levéltárának magyar levelei III. közlemény. Levéltári Közlemények 2, No 1–4 (1924): 55–
69., itt: 56–57., különösen 57. 6. jegyzet. 
164 Várday, Niklas zu Salm és Nádasdy, az ország védelmében játszott szerepére: Laczlavik György: Várday 
Pál helytartói működése, 1őŐ2‒1őŐ9. Levéltári közlemények 83, No 1‒2 (2012): 3‒67., különösen Ő1‒Ő6.; 
illetve az e munka alapját képez  doktori értekezést: U : Egy politikus főpap a 16. század első felében. 
Várady Pál esztergomi érsek, királyi helytartó pályafutása. Doktori értekezés. Budapest: ELTE BTK, 2012., 
különösen 1Őő‒1ő9. 
165 „…et sub poena birsagii medii fioreni super eos, qui huiusmodi dimensionem facere negligerent, tociens 
quociens id facere recusaverint,tamdiu, donec loca ipsis decisa et ostensa reformaverint extorquenda, fieri 
conclusimus.” – MNL OL E 142 (Magyar Kamara Archívuma. Acta Publica) Fasc. 23. No 47. Kiadása: 
Fraknói Vilmos (szerk.): Magyar országgyűlési emlékek történeti bevezetésekkel. III. (1őŐ6‒1őő6.) (Magyar 
történelmi emlékek 3. osztály. Országgyűlési emlékek III.) Budapest: Ráth – Magyar Tudományos 
Akadémia, 1876. 73‒77., a vonatkozó passzus: 76‒77. A gyűléshez lásd még: uo. 6ő–66., illetve Pálffy 
Géza: Pápa szerepe a XVI. századi végvárrendszerben. In: Hermann István (szerk.): Tanulmányok Pápa 
város történetéből II. Pápa: Pápa Város Önkormányzata, 1996. 81‒97., itt: 82. A gyűlés határozatainak 18. 
század végi másolatát lásd még: Decreta nonnulla, articuli et constitutiones aliquot diaetarum ac 
congregationum Hungariae et Transylvaniae. (1797) OSzKK (Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár) 
Fol. Lat. ő29. fol. 1ő1‒1ő2. 
166 Erre lásd: Takács Lajos: Határjelek, határjárás a feudális kor végén Magyarországon. Budapest: 
Akadémiai Kiadó, 1987. 51. skk. 
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2. A másik felmérés, amelyet az 1őŐ3‒ŐŐ. évihez hasonlóan alább szintén teljes 

szövegében közlünk, éppen fél évszázaddal az els  ismert Rába-felmérés után készült, s 

szintén a Nádasdy családhoz kapcsolódik. 1594-ben, a fent említett Nádasdy Tamás 

unokája, III. Ferenc – a Fekete Bég – volt az, aki ismét számba vetette a Rába átkel it, 

malmait, er sségeit. Ezen, valamivel rövidebb felmérésben nagyobb hangsúlyt fektetnek a 

hadászati létesítményekre, ám a környezeti elemek, nem úgy, mint a mérnöki precizitással 

készült 1543–44-es felmérésb l, szinte teljesen hiányoznak.167 A felmérés Gy r 1ő9Ő. évi 

eleste után készült, s nyilvánvaló célja az volt, hogy a bécsi udvar mérlegelhesse, a 

megváltozott politikai helyzetben, hogyan lehet biztosítani egyrészt a császárváros 

védelmét, másrészt a Rába bal partján elterül  településeket.168 A felmérésre hasonlóan 

kevesen hivatkoztak az elmúlt évtizedekben, mint az 1őŐ3‒ŐŐ-es társára. Bár, mint arra 

Pálffy Géza rámutat, néhány helytörténeti jellegű munka utalt már rá, az 1990-es évekig 

még hadtörténeti szempontú elemzése sem történt meg a dokumentumnak, s arra sem 

kérdezett rá a kutatás, hogy a dokumentumnak lett-e valamilyen foganatja.169 Bár 

környezeti adatokat alig-alig találunk a felmérésben, e dokumentum feltétlenül érdekes 

lehet, mert némi támpontot adhat arra nézve, hogy hosszú távon mennyire sikerült 

biztosítani a Rába vonalát, amely az 1őŐ3‒ŐŐ-es tervezet els dleges célja volt. A javaslat 

alapvet en két részre tagolódik. Az els  fele egy viszonylag szűk, f képp magyar nyelvű 

összefoglalása annak, miért van a régióban stratégiai jelent sége a Rábának. A 

dokumentum második fele egy vázlatos latin nyelvű lista a Kapuvár és Szentgotthárd közti 

Rába-szakasz gázlóiról és hídjairól, majd a folyót szegélyez  er dítésekr l 

(Denominationes Vadorum et Pontium ab Arce Kapu, quae Germanicae Felbach 

appellatur usque ad S. Gothardum penes decursum fluvii Raba ex interiori parte fluvii). A 

tervezet értékét csak növeli, hogy a korszakban több hasonló védelmi tervezet készült. 

Kanizsa 1600. évi elestéhez kapcsolódóan több részletes koncepció látott napvilágot, 

amelyek részletesen kitértek a Rába-völgy védelmének kérdésére. A különböz  

javaslatokból világosan látszik, hogy Kanizsa eleste után a Rába jobb partján fekv  

167 Pálffy Géza: Pápa a hosszú török háborúban. A végvár története 1594‒1597. esztendőkben, különös 
tekintettel a töröktől való visszafoglalására. (Különlenyomat „A pápai vár felszabadításának négyszáz éves 
emlékezete 1597–1997 című könyvb l”) Pápa: Jókai Mór Városi Könyvtár, 1997. 20‒22. 
168 Ehhez Pálffy Géza: Pápa a hosszú i. m. és különösen: U : A császárváros i. m. 214 –220. 
169 Említi a felmérést például: Barta Gábor: A társadalmi és gazdasági fejl dés f bb vonásai 1ő26–1734 
között. In: Kuntár Lajos – Szabó László (szerk.): Szentgotthárd. Helytörténeti, művelődéstörténeti, 
helyismereti tanulmányok. Szombathely: Szentgotthárd Nagyközség Tanácsa, 1981. 81–115., itt: 90. és 
Horváth Sándor (szerk.): Rum története 1246–1996. Rum: Rum község Önkormányzatának 
Képvisel testülete, 1996. 18. Ezeken túl a kéziratos Vas megyei Helytörténeti Lexikon is ismeri az 1ő9Ő. évi 
felmérést. A lexikont lásd: MNL Vas Megyei Levéltára (VML) Vas megye helytörténeti lexikona, Csákány. 
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területekkel hosszabb távon – mint az kiderül Nádasdy Ferenc 1600 végén írott védelmi 

koncepciójából – egyértelműen mint hódolt területtel számoltak: 

 

„A többi a praesidiariusoknak, mind körmendinek, mind sárvárinak ugyanazon 
helyeken kellene lenni, hogy a bels  felét is a Rábán innen rizzenek, mind rablótól, 
mind csata törökt l, mert ha a Rába túlsó fele hódolt lesz, kit nehéz megoltalmazni 
attól, kanizsai, kiskomári és somogyi törökök ellen, következnek, a Rába innens  
felét is elpusztítana a török, ha nem rzik a bels  praesidiumokból, azon kívül a küls  
félnek is a végbelieknek oltalomra való segítségre, derék rablások ellen hasznosan 
érkezhetnének a bels praesidiáriusok, a török is inkább tartana az eltte való 
ellenségt l, hogy nem akit hátra hagyhat lesvetésekkel.” 170  

 

Az 1594-es tervezet jelent ségét önmagában nem lehet túlértékelni, ugyanakkor az 

egyértelmű, hogy keletkezése egy új – a tizenötéves háború révén megváltozó – politikai 

környezethez köt dött. Amint az a dokumentumban is megjelenik, a koncepciót Nádasdy 

Zrínyi György, dunántúli kerületi f kapitánnyal konzultálva vázolta fel az uralkodó 

számára. Mint azt Pálffy Géza demonstrálta, részben e tervezet nyomán jött létre a gy ri 

f kapitányság átszervezését követ en, a szintén els sorban Bécs és a Rába bal partján 

elterül  országrészek védelmét ellátni hivatott, úgynevezett magyaróvári-sárvári végek.171 

3. Még egy felmérésre utalunk alább egy-két helyen, amely mind közül a legrészletesebb, 

és környezettörténeti szempontból is számos adalékkal szolgál. Ezen javaslat 1699-ben 

készült. Az Alsó-Rába által érintett megyék – Vas ennek megfelel en nincs köztük –, a 

jelent sebb birtokosok irányítása alatt felmérették a Rábát és javaslattal álltak el  a folyó 

szabályozására nézve. Bár az elmúlt évtizedek kutatása rendre hivatkozott erre a 

dokumentumra, arra nem utal szinte semmi, hogy a valójában publikált irat az egyébként 

kiváló kutatók kezében megfordult volna.172 A felmérést ugyanis, még 1885-ben Thaly 

Kálmán tette közzé a Történelmi Tár hasábjain.173 

170 Az teóbj az praesidiariusoknak, mind Keörmendinek, mind Saruarjnak ugian azon helekben köllene 
lennik, hogj az belsö feltis az Raban innet öriznek, mind rablotul, mind Chiata Theöreöktwll, merth ha az 
Raba tulso fell holdult lezen, kit nehez megh otalmazni attul, Kanisaj, Kiskomarj es Somogj Theöreök ellen, 
köuetkeznek, az raba innenczeö feltis el puztiltana az Theörök, ha nem örzenek az belseö praesidiomokbul, 
azonkiueöl az kwlseö felnekis az Veghbelieknek oltalomra ualo segetsegre, derek rablasok ellen haznossan 
erkezhetnenek az belseö praesidiariusok, az Theöreökis inkab tartana az elötte ualo ellensegtöl, hogj nem az 
kit hatra hagihatth lesvetesekel – Österreichisches Staatsarchiv (ÖSta) Kriegsarchiv (KA) Akten des Wiener 
Hofkriegsrates (HKR), Registratur, 1601. März. No 179. fol. 13. A tervezetet két másik korabeli munkával 
egyetemben közölte: Simon Éva: Magyar nagybirtokosok tervezetei a Kanizsával szembeni végvidék 
kiépítésér l. In: Káli Csaba (szerk.): Zalai történeti tanulmányok. (Zalai gyűjtemény Ő2.) Zalaegerszeg: Zala 
Megyei Levéltár, 1997. 61‒86., a vonatkozó szövegrész: uo. 69. (A forrást a Simon Éva által alkalmazott 
átírásban közlöm, a kurziválás t lem – V. A.) 
171 Pálffy Géza: A császárváros védelmében i. m. 214‒220. 
172 Dóka Klára: A Rába-szabályozás kérdése 1786-ban. Soproni Szemle 30 (1976): 56.; Varga J. János: A 
körmendi uradalom és a 19. századi Rába-szabályozás. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények No 1 
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A nyomtatásban tízoldalnyi, terjedelmesnek mondható felmérés feltehet en számos 

példányban készült el a 17. század legvégén, révén több megye és földbirtokos volt 

érintett az ügyben. A több helyen a 19. századi helyesírást követ  Thaly-féle kiadás 

ugyanakkor ma már nem tartható, s a szöveget feltétlenül ki kellene adni újra, a modern 

forrásközlési elveknek megfelel en. Thaly az általa közzétett szöveget a pozsonyi Szlovák 

Nemzeti Levéltárban (Slovenský Národný Archív) rzött, Esterházy család cseszneki 

ágának levéltárában található példánya alapján adta ki. Nem adja meg az irat jelzetét, 

ugyanakkor a cím – Az Rába rectificátiójáról való determinatió – alatt jelzi, hogy az 

Esterházy Dániel (166ő‒171Ő) kuruc generális iratai között található. Az Esterházyak 

cseszneki levéltára sokáig az igen keveset vizsgált családi levéltárak közé tartozott, de 

éppen az elmúlt fél évtizedben örvendetesen megélénkült annak kutatása – a Veszprém 

Megyei Levéltár vezetésével az itt rzött iratanyag részletesebb feltárására került sor.174 

Eleddig ugyanakkor ebb l a levéltárból sem került el  a nevezett irat, annak ellenére sem, 

hogy a kutatást vezet  Márkusné Vörös Hajnalka és Hermann István számos Esterházy 

Dánielre vonatkozó iratot lajstromba vett.175 A kiadott iratot gyakorlatilag szinte senki 

sem használta, ami a sok ponton – f ként a nevek terén – alighanem vitatható átírás 

ellenére is meglep . Egyetlen kivételt érdemes itt kiemelni, egy rövid közleményt 2013-

ból, amely a felmérésben megjelen  személy és helyneveket közli, s bár utal a Rába-

vízrendszerének a forrás alapján kirajzolódó 17. század végi problémáira, a dokumentum 

ilyen jellegű kiaknázásától teljes mértékben eltekint.176 Az irat használhatóságát jelen 

dolgozatban er sen csökkenti, hogy nem a teljes Rába-mentét tekinti át, a Kapuvári-Rába 

és a Nicknél elágazó, a másik két felmérésben nem szerepl  Rába-f ág problémájára tér ki 

a forrás – ennek megfelel en például a Vas megyei folyószakasz egyáltalán nem szerepel 

a felmérésben. 

(1992): 71‒82., itt: 72.; Pájer Imre: Fejezetek a rábaközi árvízvédelem múltjából. Honismeret a Rábaközben 
– Helytörténeti tár 2005. Online dokumentum: http://www.hontar.hu/hely/ pajer05.htm; Süthe  László: A 
Rába nagyobb árvizei és a folyó Sárvár alatti szakaszának ártérfejlesztése, 1870–1930. Vasi Szemle 66 
(2012): 193–211. 
173 Thaly Kálmán: Az Rába rectificatiójáról való determinatió, 1699. Történelmi Tár 8 (1885): 154–164. 
Hivatkozik a kiadásra: Stessel József: Sopron vármegye nyugati területe Századok 37 (1903): 431–444., itt: 
432. (az eszterók és a határvédelem kapcsán); U : Adalékok Sopron vármegye történeti földrajzához 
Századok 40 (1906): 239–252., itt: 247. (a beledi malom kapcsán) 
174 Márkusné Vörös Hajnalka (szerk.): Az Esterházy család cseszneki ága. Források és tanulmányok az 
Esterházy család cseszneki ágának történetéről I. (A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára 
Kiadványai 28.) Veszprém: Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, 2012.  
175 Ehhez: Jakab Réka – Márkusné Vörös Hajnalka: Az Esterházy-család cseszneki ágának iratai a Szlovák 
Nemzeti Levéltárban. Levéltári Szemle ő8, No 1 (2008): 18‒26. Ezúton köszönöm meg a Veszprém Megyei 
Levéltár munkatársainak, Márkusné Vörös Hajnalkának és Hermann Istvánnak, hogy jegyzékeiket áttekintve 
igyekeztek segíteni az irat rzési helyének felkutatásában. 
176 Fülöp László: Tulajdonnevek a Rába szabályozásának 1699-es jegyz könyvében. Vasi Szemle 68 (2013): 
661–666. 

62 
 

                                                                                                                                                   



A két korábbi felmérés igen jó alapot biztosít arra, hogy az oszmán hódítás idején 

kialakuló határvédelmi rendszer környezetre gyakorolt befolyását vizsgáljuk, révén a 

felmérések id ben egymástól viszonylag távol készültek, az 1699. évi forrás pedig a 

probléma továbbgondolása szempontjából lehet érdekes, azaz, hogy a frontzóna 

elvonulása után milyen új környezeti kérdések merültek fel a Rába-völggyel kapcsolatban. 

A felmérések mind fontos politikai változásokhoz köt dnek. Az els  Buda (1őŐ1) és 

Székesfehérvár (1543) elestének idején, amikortól kezdve a török jelenléte a Rába és a 

Marcal közvetlen közelében már mindenképpen realitásnak számított, a második szintén 

egy igen kritikus id szakban, a tizenötéves háború idején, míg a harmadik a karlócai béke 

évében, amikortól kezdve a Rába, elvesztve védelmi szerepét ismét egészen más célt 

kellett szolgáljon. 

A folyófelmérésekhez kapcsolódva alább közlünk néhány olyan, els sorban 

parancslevelet, amelyek a felmérések készítéséhez, illetve a 16. század közepi Rába-mente 

er dítési munkálataihoz kapcsolódnak. A források a Magyar Kamara Archívumának két 

levéltári egységben maradtakak fenn, a Nádasdy család levéltárában, valamint az Acta 

publicában.177 A források els dleges értéke abban áll, hogy rámutatnak, egyrészt a 

Habsburgok már igen korán, az 1530-as évek derekán hozzákezdettek bizonyos 

munkálatokhoz, másrészt bepillantást engednek az 1őŐ3‒ŐŐ-es felmérés keresztülvitelébe. 

A felmérések vizsgálatakor nagy jelent sége lehet a történeti térképek használatának, 

ugyanis a Kárpát-medence egyik leginkább manipulált vízrendszerér l van szó, ahol 

kutatásunk szempontjából kulcsjelent ségű lehet, hogy azonosítani tudjuk az egyes 

földrajzi neveket, meghatározzuk azok Rábához viszonyított helyét.178 A 16. századból 

ugyanakkor hiányoznak azok a felbontású térképek a Rába-környezetére nézve, amelyek 

lehet vé tennék a kortárs írott és térképi források összevetését. A 16. század els  felében 

készült országtérképek, így a Lazarus és a Lazius-féle mappák, bár a korábbiaknál sokkal 

precízebb képet mutatnak az ország területér l, jelen dolgozat számára korlátozottan 

használhatók – egyebek mellett az úthálózat ábrázolásának hiánya miatt.179 A 16. század 

második felét l kezdve, mint arra Pálffy Géza kutatásai rámutattak, igen jelent s 

177 MNL OL E 185 és E 142. 
178 Erre lásd: Takács Károly: Néhány észrevétel i. m.; Kiss Andrea: Sopron vármegye természeti 
viszonyainak változása a 18–19. században. In: Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása I. i. m. 279–288., 
különösen 281–284. 
179 Lakatos Bálint: Lázár deák Tabula Hungariaejának (1ő28) helyrajza és a kés  középkori úthálózat. In: 
U  – Kádár Zsófia – Zarnóczky Áron (szerk.): Archivariorum historicorumque magistra Történeti 
tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Budapest: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2013. 
103‒128. 
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térképezési munkálatok kezd dtek a Magyar Királyság határvidékén.180 E munkák 

ellenére egyetlen részletesebb 16‒17. századi mappát ismerünk, amely az egész Rába-

völgyét részletesebben ábrázolná. E kivétel, Luigi Ferdinando Marsigli egy 1683-ban 

készült térképe, amely a korábbiaknál jóval nagyobb részletgazdagsággal, és ami 

fontosabb, nagy pontossággal ábrázolja a környezeti elemeket – egyebek között a Rába 

hídjait, gázlóit, a folyó környéki erd ket.181 Marsigli, szemben számos 16. századi 

térképkészít vel, személyesen járta be a környéket, s ez mindenképpen alapvet  forrássá 

teszi a dokumentumot a visszafoglaló háborúk id szakának rábai környezetére nézve.182 E 

mappa vitathatatlan el nyei mellett sem alkalmas azonban minden település és különösen, 

a források által gyakran említett malmok és malomhelyek azonosítására. Ennek 

megfelel en a 18. századi, a Rába nagymérvű szabályozási munkálataihoz köt d  

felmérési térképeket is fel kellett használni kutatásunk során.183 Ezek általában a Rába 

közvetlen környezetét rögzítik, ugyanakkor az Els  Katonai Felmérés184 és különösen 

Andreas Ericus Frics 1761-es, a Rábaközt és szélesebb környezetét ábrázoló térképe igen 

részletes betekintést enged a terület viszonyaiba, a Rábához kapcsolódó épített és 

természeti környezetbe, hozzátéve ugyanakkor, hogy ez utóbbi sem a Vas megyei Rába-

szakaszra nézve lesz releváns. 

180 Pálffy Géza: Európa védelmében i. m. 29–80. legutóbb pedig: U : A haditérképészet kezdetei a Habsburg 
Monarchiában. Az Angielini várépítész-família rendszeres térképészeti tevékenysége a horvát–szlavón és a 
magyarországi határvidéken az 1560–1570-es években. / Die Anfänge der Militärkartographie in der 
Habsburgermonarchie. Die regelmäßige kartographische Tätigkeit der Burgbaumeisterfamilie Angielini an 
den kroatisch-slawonischen und den ungarischen Grenzen in den Jahren 1560–1570. Budapest: Ungarisches 
Nationalarchiv / Magyar Országos Levéltár, 2011. 
181 A térkép egyetlen nagyobb felbontású publikálására: Kisari Balla György: Marsigli tábornok térképei / 
Le mappe del Generale Marsigli. Budapest: A szerz  kiadása, 200ő. 390‒391. 131‒132. sz. (a térképre lásd 
még: uo. 22Ő‒227., a helynevek azonosításával) A kéziratos térkép a bolognai egyetem könyvtárában 
található: Biblioteca Universitaria Bolognese Ms. 50/27. A térkép bizonyos helyneveinek azonosítása 
problémás, néhány helynév pedig nem került feloldásra. Például: Nick és Lock egészen bizonyosan nem 
azonosak, míg a lajstromban nem szerepl  Müczk helynév, alighanem azonos Nick faluval. A térképr l és a 
kapcsolódó felmérésre részletesen lásd: Sarlai Szabolcs: Marsili és a Batthyányak a Rába védelmén 
1683-ban. In: Nagy Zoltán (szerk.): A Batthyányak évszázadai. Tudományos konferencia Körmenden 2005. 
október 27–29. Körmend–Szombathely: Körmend város önkormányzata, 2006. 139‒1ŐŐ. 
182 Marsigli jelent s irodalmára lásd Kisari Balla György: Marsigli i. m. Ő88‒ő00. 
183 A legfontosabb térképek e téren: MNL S 12 Div XI No 30:3-6. (Andreas Ericus Frics: Mappa 
geotemtrica fluvii Arrabonis ramos duos contientis…[H.n.]: [K.n.], 1761.); MNL S 12 Div XI No 30:1. 
(Emericus Josephus Hrussovszky: Planum Repraesentans faciem Processus Toó Kőz in Inclino Comtatu 
Jauriensi in gremiati existentis elevatum Anno 1780 mense Augusto ferme. [H.n.]: [K.n.], 1780.). Továbbá: S 
12 Div XI No 3:1 (Sámuel Krieger [?]: Arabonis insulam Rábaköz Ambientis mappa originalis. [[H.n.]: 
[K.n.], 1778.]); S 12 Div XI No 3:1/a (Krieger felmérése alapján: [C.n.]. [H.n.]: [K.n.], [1778 k.].); MNL OL 
S 12 Div X No 25 (Sámuel Krieger [?]: Arabo Fluvius Inclytum Comitatu Castriferrei praeterfluens 
assumtus. [H.n.]: [K.n.], 1780.]); MNL OL S 12 Div X No 25a:1-2 (Krieger felmérése alapján [?]: [C.n.]. 
[H.n.]: [K.n.], [1780 k.]). 
184 Az Első Katonai Felmérés 1763–1785. [DVD-Rom] Budapest: Arcanum Adatbázis Kft., 2006. 
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Mindezen források – a két felmérés, valamint a 17‒18. századi térképek – felhasználásával 

igen pontosan lehet rekonstruálni a Rába kora újkori mederviszonyait, a folyó közvetlen 

környezetének természeti képét, épített környezetét. 

 

 

IV.2. Háborús védekezés és folyók – a földrajzi környezet használata 
 

Az elmúlt évtizedekben több történész is rámutatott, hogy a természetföldrajzi 

viszonyoknak milyen jelentsége volt a háborús védekezésben. Kelenik József és Pálffy 

Géza körülbelül ugyanazon id szakban, némileg eltér  területek vizsgálata kapcsán 

demonstrálta, hogy a végvárrendszer kiépülésében a természeti tényez k milyen domináns 

szerepet játszottak. Kelenik megfogalmazása szerint: „A végvárvonal helyét valójában 

nem a katonák, nem az Udvari Haditanács tagjai, hanem a természetes védelmi vonalat 

alkotó folyó- és patakvölgyek, mocsarak, illetve a rajtuk átvezet  utak, hidak, 

átkel helyek határozták meg.”185 A mohácsi csatát követ  id szak zavaros politikai 

viszonyai között is hamar egyértelművé vált a Habsburg vezetés számára, hogy a Kárpát-

medence hadszíntérré válása miatt alapvet  jelent sége volt a helyi földrajzi viszonyok 

mélyebb megismerésének. Ugyanakkor, mint arra Pálffy rámutatott, a 16. század 40-es 

éveit megel z en nemigen találunk olyan osztrák f tisztet, akinek jelent sebb tapasztalata 

lett volna a Magyar Királyságban, s ennek megfelel en meg tudta volna szervezni, a 

Szapolyaival szembeni akciókat, valamint a török elleni védelmet.186 Ezt egyrészt a század 

második felére részben sikerült orvosolni, másrészt pedig több olyan védelmi koncepció 

készült, amelyek segítették a Magyar Királyságot kevésbé ismer  osztrák hadiigazgatást a 

határ-menti viszonyok megismerésében. 

A tervezetek mellett a konkrét védekezési módokkal az 1990-es évtizedben kezdett 

behatóbban foglalkozni a kutatás. Egyrészt a Vas megyére vonatkozó levéltári anyagok 

vizsgálata kapcsán Benczik Gyula tett közzé rövid, de igen adatgazdag tanulmányt a kora 

185 Kelenik József: Tata helye és szerepe a végvári rendszerben a 16. század utolsó harmadában. In: Fatuska 
János – Fülöp Éva Mária – ifj. Gyuszi László (szerk.): Tata a tizenötéves háborúban. Tatán 1997. május 
23-án megtartott tudományos ülésszakon elhangzott előadások anyaga. (Annales Tataienses 1.) Tata: 
Mecénás Közalapítvány, 1998. 46.; Kelenik József: A kanizsai övezet és természetföldrajzi adottságai a 
XVI. század 70-es éveinek végén. In: Petercsák Tivadar – Pet  Ern  (szerk.): Végvár és környezet i. m. 
163‒17Ő.; Pálffy Géza: A magyarországi török és királyi végvárrendszer fenntartásának kérdéséhez. 
Keletkutatás 199ő (tavasz): 61‒86.; U : A császárváros i. m.; U : Európa védelmében i. m. 
186 Pálffy Géza: Európa védelmében i. m. 18–19. 

65 
 

                                                 



újkori folyóvízi háborús védekezésr l, és körülbelül ugyanezen id szakban kezdett el 

dolgozni Gellén Zsolt a Rába-menti folyóvízi védekezés kérdésén.187 

Az általunk vizsgált forrásanyag plasztikusan mutat rá, hogy milyen alapvet  eszközöket 

használt a katonai vezetés és a megyei közigazgatás az oszmán‒magyar határterület 

Rábához kapcsolódó részén. 

1. A gyepűsítéshez igen hasonló módon, a török háborúk idején is alapvet  védekezési 

eszköz volt egyes folyóvölgyek elmocsarasítása, a folyóvizek gyakori felduzzasztása.188 

Ennek egy igen sajátos példája Csákány határában is megjelenik. Keczer János dunántúli 

f kapitányhelyettes és Batthyány Ádám egyik legf bb bizalmasa egy a Rába melletti – 

alighanem egy egykori mederben létrehozott, de kés bb kiszáradt – halastó újjáépítésének 

hasznát els sorban nem a várható halvagyonban, hanem a török portyák 

megakadályozásában látja, mert mint arra levelében utal, azon a tó egykori medrét 

használva járt a török azon a területen portyára.189 

A folyók vízszintjének megemelésére általában malomgátak létesítése volt a legjobb 

eszköz, hiszen a folyó állandó magas vízszintjének biztosítása mellett ez a létesítmény 

nem kizárólag hadi, hanem gazdasági célokat is szolgálhatott. A Rábán annál is inkább 

kézenfekv  volt e védekezési eszköz fejlesztése, mert a kés  középkortól igen nagy 

sűrűséggel találunk a folyón malmok vizének biztosítására létrehozott duzzasztásokat, 

amelyeket kiegészítve igen könnyen lehetett jól védhet  védekezési rendszert kiépíteni. A 

folyóvölgyek ily módon történ  átjárhatatlanná tétele nem egy esetben jelenik meg a török 

kori határ rizet kapcsán. A Rábán inkább az állandó magas vízállás megteremtése volt a 

cél, hogy a folyón az év minél nagyobb részében csak az ellen rzött átkel k – hidak, révek 

és gázlók – legyenek használhatók. 

Már 1537-ben, abban az id ben, amikor az addig csak szerény védelmi funkciókkal bíró 

Gy rt is elkezdték kiépíteni, fontos szerepet tulajdonított a katonai vezetés a Rábának. 

Err l tanúskodik I. Ferdinánd parancslevele Vas, Sopron és Gy r vármegyéhez a folyó 

187 Gellén Zsolt 1997-ben az ELTE-n védett szakdolgozata (U : A Közép-Rábavidék történeti ökológiája a 
17. században. Szakdolgozat. Budapest: ELTE BTK, 1997.) sajnálatos módon jelenleg nem hozzáférhet . 
Ez alapján lásd: U : A Rába védelmében. In: Várkonyi Ágnes (szerk.): Táj és történelem. Tanulmányok a 
történeti ökológia világából. Budapest: Osiris, 2000. 232‒2őŐ. 
188 Például a zalai völgyek gyepűsítése és rzése rendszeresen el került a zalai nemesi közgyűléseken és az 
1570-es évekbeli védelmi koncepciókban. Ehhez: Simon Éva: Magyar nagybirtokosok i. m.; Kelenik József: 
A kanizsai övezet i. m.; Pálffy Géza: A magyarországi török és királyi végvárrendszer i. m. 7Ő‒7ő.; Vándor 
László: Kanizsa története a honfoglalástól a város török alóli felszabadulásáig. In: Béli József (szerk.): 
Nagykanizsa. Városi monográfia. I. köt. Nagykanizsa: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
1994. 215–Ő2Ő., itt: 288‒290. 
189 Keczer János levele Batthyány Ádámnak, 1651. július 24. MNL OL P 1314 No 24 516. A levél teljes 
szövegét lásd a függelékben. (X.2.3. fejezet 4. levél) 
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átkel inek elzárására, a folyó duzzasztására, megakadályozandó a török átkelését.190 1543-

ban a Dunántúl egyik fontos központi er sségének, Székesfehérvárnak, a már említett 

elestét követ en még könnyebbé vált a török számára az út a Rábaköz és közvetve a 

Magyar Királyság északnyugati területei felé. Ezt követ en még nagyobb jelent sége lett a 

Dunántúli-középhegység részbeni folytatásaként értelmezhet  természetes védvonalnak, 

amely ugyanakkor kizárólag a magas vízszint biztosítása mellett volt alkalmas a tartós 

védelemre. Az 1543–44-ben készült felmérés ennek megfelel en listázza a meglév  

átkel ket, és különös figyelmet fordít a felmérés a malmokra is – bár néhány vízhez 

kapcsolódó építmény meglep  módon hiányozik a listából, köztük az alább részletesen 

tárgyalandó szecs di malom. 

A Rába felduzzasztása számos esetben a Rábaköz megvédésének érdekében volt 

elkerülhetetlen, err l tanúskodik Várday Pál és Niklas Graf zu Salm már említett, 1546-

ban kelt több levele is. Hasonlóra utal alig több mint tíz évvel kés bb – 1558-ban – egy 

szintén Nádasdy Tamáshoz kapcsolódó levél, amely szerint a Rába, Gy r és Bodonhely 

közti szakaszának felduzzasztását vették tervbe, ezzel kívánva megvédeni a folyó bal 

partját, s a Rábaközt.191 Az igény arra, hogy a Rába a védelemben bármikor használható 

legyen, folyamatosan jelen volt. 1579-ben Sopron vármegye közgyűlése több statútumot 

hozott, amely a folyón keletkez  gázlók elzárását igyekezett állandóan megoldottá tenni 

azzal, hogy az egyes átjárók oltalmazására konkrét személyeket rendelt.192 1643-ban ismét 

a Rábaköz kapcsán került felszínre a Rába védelemben játszott szerepe. Ekkor Eszterházy 

Miklós nádor és Sopron megyei f ispán parancsolta meg a vármegyének, hogy a Rábaköz 

védelme érdekében vizsgálják felül a kialakított átkel ket, gátakat. Amikor 1699-ben 

elkészült a fent többször említett részletes Rába-felmérés, a politikai helyzet alapvet en 

eltér  volt. A karlócai békével végleg ésszerűtlenné vált, hogy a Rábára mint hadászatilag 

fontos vízfolyásra tekintsen a Habsburg kormányzat. Ennek megfelel en ekkor a cél az 

volt – illetve lett volna, hogy a magas vízszint állandó biztosítása érdekében 

elmocsarasított területeket csökkentsék. Amint arra Sárközi Zoltán és Dóka Klára is 

190 MNL OL E 1Ő2 Fasc. 3Ő. No 19., I. Ferdinánd mandátuma Vas, Sopron és Gy r megyékhez, 1ő37. január 
2ő.A forrás közlését lásd alább a függelékben: X.2.1. fejezet 1. levél. Gy r kiépítésének kezdetéhez: Pálffy 
Géza: A császárváros i. m. 41–44. 
191 „Comiserat Sacra Caesarea Maiestas nobis clementer, ut cum architecto consilium inirem, quo in loco 
fluvius Raba vocata [sic!] possit commodius intumesci, per quam intumefactionem aqua versus Bodonhel et 
ultra distaret, ne quispiam transire possit.” – MOL E 185 Missiles, Adam Gall levele Nádasdy Tamáshoz. 
1558. október 31. A forrást idézi: Pálffy Géza: A császárváros i. m. 123. 
192 Komáromy András: Sopron vármegye végzései a malmokról és a Rábaköz védelmezésér l. Történelmi 
Tár [Új Folyam] 9 (1908): 61‒63., illetve Tóth Péter: Sopron vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek 
regesztái I. 1579‒1589. Sopron: Sopron Város Levéltára, 1994. 24. 58. sz. 
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rámutatott, az 1699-es felmérés kapcsán kialakított új vízgazdálkodási koncepció 

ugyanakkor súlyosan elhibázottnak bizonyult – az ezután épített Ásvány-árok, amely a 

Rába vízfeleslegét volt hivatott levezetni, a már addig is vizeny s Rába-völgy mellett, a 

Marcal-völgyet is elmocsarasította.193 

2. A Rábának és a környez  galériaerd knek kiemelt jelent sége volt a Rába-mente 

határvédelme szempontjából, mert több védekezési mód is feltételezte a fák jelenlétét a 

folyó mentén, ennek megfelel en érthet , hogy az 1őŐ3‒ŐŐ-es felmérés miért jegyzi fel 

ilyen részletességgel a folyót övez  fákat és erd ket.194 A történeti irodalom a folyók 

bevágását és a fentőzést említi több helyütt. A folyóvizek felduzzasztásán, az átkelés 

ellehetetlenítésén alapuló eszközök mellett szintén elképzelhetetlen lett volna rhelyek – 

górék – létesítése a rejtekhelyet nyújtó facsoportok nélkül. Mint arra Dominkovits Péter is 

rámutat, lehetséges, hogy a jobb beláthatóság érdekében ártéri erd k kivágására is sor 

került. Ugyanakkor, bár erre az általa elemzett nemesi tanácsülési jegyz könyvek nem 

tértek ki, ilyen esetekben alighanem a Rába jobb parti erd ségeit vágták ki, hogy a 

portyára készül  török kevésbé rejt zhessen el.195 

Az egyik alapvet  folyó-menti védekezési mód, amelyre többször utalnak a helyben kelt 

levelek és más, általunk vizsgált források, az a folyók – jelen esetben a Rába – bevágása 

volt.196 Így 1619-ben Károl Benedek csákányi tiszttartó írta urának, hogy nem lehetett árut 

szállítani Csákány térségéb l, mert a Rába korábban bevágásra került. Ez esetben a 

bevágás nemcsak azt lehetetlenítette el, hogy a folyó gázlóit használják, hanem úgy tűnik, 

ezt követ en a helyi híd is alkalmatlanná vált áruszállításra.197 Szintén e védekezési módra 

193 Sárközi Zoltán: Árvizek, ármentesítés és folyószabályozás a Szigetközben és az Alsó-Rába vidékén. 
(Műszaki tudománytörténeti kiadványok. Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára 17.) Budapest: 
Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára, 1968. 12‒13.; Dóka Klára: A Rába-szabályozás i. m. 56. 
194 A török elleni védekezés és az erd k kapcsolatához: Benczik Gyula: Fent  és góré i. m.; Gellén Zsolt: A 
Rába i. m. – Err l lásd alább részletesebben. 
195 Dominkovits Péter: Folyóvizek és a XVII. századi vármegyei közigazgatás, bíráskodás (A nyugat-
dunántúli törvényhatóságok példáján). In: Horváth Gergely Krisztián (szerk.): Víz és társadalom 
Magyarországon i. m. 
196 Így Károl Benedek levele Batthyány Ferencnek, 1619. május 18. MNL OL P 1314 No 24 059.; Csány 
Bernát levelei Batthyány Ádámnak, 1655. július 9. MNL OL P 1314 No 8799. (a levél szövegét lásd a 
függelékben: [X.2.3. fejezet 6. levél]), illetve „lasa ngod mytt cselekszik velek be vagasuk avagi ne ngod 
kyvansaga raita en ehez tartom magamatt mjt nagod parancsol” – 1655. augusztus 2. MNL OL P 1314 No 
8802. (lásd függelék: [X.2.3. fejezet 7. levél]) Lásd még: Benczik Gyula: Fent  és góré i. m. 43., illetve 
Varga J. János: A dunántúli török ellenes harcok történetéb l (F úri magánkatonaság és királyi vitézek 
közös vállalkozásai). Budapest Főváros Levéltára közleményei 1, No 1 (1978): 79‒98., itt: 85‒86.  is 
említi a Rába bevágatását egy általa idézett, a már említett Káldy Péternek írott levélben, Nádasdy III. 
Ferenc megfeddi el bbit, amiért nem készíttetett kell en nehezen átjárható bevágást. MNL OL P 186ő 
(Sibrik [óvári és szarvaskendi] család levéltára. Rokon és idegen családok) 1. csom. Ő. tétel, 16Ő8‒166Ő. fol. 
1. 
197 Károl Benedek levele Batthyány Ádámnak, MNL OL P 1314 No 24 059. (1619. május 18.) 
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utal Csány Bernát198 egy Batthyányhoz intézett 1655. évi levele, amely nemcsak a Rába 

bevágásának problémájára hívja fel a figyelmet, hanem annak szükségességére is, hogy a 

katonai vezetés rendszeresebb gondot fordítson a folyó figyeltetésére.199 A Rába-mente 

több mikrorégiójában kimutatható a probléma, hogy az akár helybe telepített katonai er  

ellenére is a helyi jobbágyság volt a védekezést ellátó els dleges csoport.200 A bevágás 

módszerének lényege, hogy a folyót azon helyeken, ahol a sodrás és a meder mélysége 

megengedte volna a viszonylag zavartalan átkelést, a környez  erd k fáit bedöntve 

elgátolták, ezáltal visszaduzzasztva a folyót, zavarosabb mederviszonyokat kialakítva. 

A Kanizsa elestét megel z , és a sikertelen 1601. évi visszavívási kísérletét201 követ  

években Vas vármegye többször rendelt el a megyék és a folyó mentén elterül  falvak 

birtokosai számára hasonló munkákat – így 1599-ben,202 1601-ben, 1602-ben, és 1639-ben 

is.203 Körmendnél vagy Csákánynál is tudunk hasonló munkálatokról például 1605-ben,204 

1613-ban205 és 1646-ban.206 A folyó elgátolásának szükségessége igen plasztikusan 

jelenik meg Potyondi István, csákányi kapitány, egy keltezés nélküli levelében is, aki a 

Rába alacsony vízállása miatt kialakult számos gázló elleni védekezés – „oltalmazás” – 

szükségességére hívja fel Batthyány Ádám figyelmét.207 Itt csak néhány példát 

említettünk, de alighanem szinte minden évben sor került helyi szinten hasonló 

beavatkozásokra. 

198 Személyéhez lásd Takó Gábor: Csákánydoroszló története az őskortól napjainkig, 1248‒2003. 
[Csákánydoroszló]: Önkormányzat, 2004.71‒72. 
199 Csány Bernát levele Batthyány Ádámnak, 1655. július 9. MNL OL P 1314 No 8799. (a levél szövegét 
lásd a függelékben: [X.2.3. fejezet 6. levél] 
200 A Rábaköz oltalmazásáról ugyanebben az id szakban lásd Gecsényi Lajos: Elképzelések a Rábaköz i. m. 
343‒347. 
201 Az 1601. évi eseményekre: Bagi Zoltán Péter: Egy kudarc okai i. m. 
202 „ez hirekhez kepest az warmegiekben gi lest tetetek, az Raba bevagatasarul es rizeser l kir l 
emberemetis keűld m az warmegieben kedet kerem mindniaunk iavaert kedis legien io akaro az dológhoz 
kit pro mea parte enis meg szolgalok kenek” – Nádasdy Ferenc levele Batthyány Ádámhoz, 1599. augusztus 
13. MNL OL P 1314 No 31 997. 
203 Tóth Péter: Vas vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. 1601‒1620., 1631‒1641. (Vas 
megyei levéltár füzetek 5.) Szombathely: Vas Megyei Levéltár, 1992. 14. 780. sz. (1601. május 6.); 19. 814. 
sz. (1602. április 15.), 218. 1740. sz. (1639. október 24.) 1602-ben többször is be kellett vágatni a folyót, 
err l tanúskodik Keserű István csákányi kapitány egy 1602 „karatson esten” kelt levele: „Hiszem hogÿ 
Nagsagodnak Eszeki uram meg mondotta ez el mult hetfon szombatban mit vegeztek az gÿrökyben, hogÿ ez 
jövendö pentekre, az raba melle gÿiölekezzek az varmegÿe figÿuras kizzel, az mellett tiz füst aggÿon egÿ 
szekeret kin fat horgÿanak, az pinka melleket, ide az Nagh jobbagi melle irkeztek hogÿ az regi szokas 
szerent doroszloi hatartol fogva zent Gothartig Nags chinaltassa es riztesse” – Keserű István levele 
Batthyány Ádámnak, 1602. december 24. MNL OL P 1314 No 26 390. 
204 Keserű István levele Batthyány Ádámnak, 160ő. augusztus 29. MNL OL P 131Ő No 26 395. 
205 Horváth Bálint levele Batthyány Ádámnak, 1613. november 24. MNL OL P 1314 No 19 753. 
206 Francsics Gáspár levele Batthyány Ádámnak, 1646. május 3. MNL OL P 1314 No 15 106. 
207 „[a törökök] mind untalan it forgodnak az Raba mellett, szantalan az kel  az Raban, körmendt l fogva 
Szent Gothardig nem gi z k az sok kel kez oltalmaznj” – Potyondi István levele Batthyány Ádámnak, é. n. 
MNL OL P 1314 No 38 296. (szövegét lásd a függelékben: X.2.3. fejezet 10. levél) A védekezési módokhoz 
lásd továbbá: Gellén Zsolt: A Rába védelmében i. m. 237‒239. 
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Ugyanakkor az, hogy egyes átkel ket járhatatlanná tettek, kárára lehetett a 

gazdálkodásnak, mert a folyó bal partján él  jobbágyok nem tudták használni a túlparton 

elterül , gyakran jelent s legel területeket, réteket és akár saját szántójukat.208 E 

probléma jelentkezett például Csákány esetében is: egy 1656 júliusában kelt Csány Bernát 

által írott levél tanúsága szerint, a Rába túlsó (jobb) partján lév  földek ekkorra pusztává 

váltak.209 Találunk olyan példát is, amely arra enged következtetni, hogy a Rába bal 

partján él  jobbágyok megelégelve, hogy nem tudtak átjárni a folyón, kiemelték a 

bedöntött fákat, hogy használhassák a saját földesuruk parancsára elgátolt átkel ket.210 Így 

volt ez Csákányban 1655-ben, amikor – ismét csak Csány egy leveléb l – az derül ki, 

hogy nemcsak a Batthyány-birtokon jelentett problémát a bevágások felbontása, hanem a 

Széchyek földesurasága alá tartozó közeli településeken is.211 Egy bevágás felszámolására 

utal egyebek közt Káldy Péter, kés bbi vasi alispán és dunántúli f kapitány-helyettes212 

egy 1639-ben keletkezett misszilise: „a Rába melletti emberek, hogy az mint a Rábát be 

vágták, túl a hódolt faluk, úgy mint Csáky uram nagysága jobbágyai rámentek és sok 

helyen bevonták a bevágott helyeket és szabadon járnak által.”213A Csákány közelében 

fekv  Csörötnek bevágott átkel jének használata folyamatosan visszatér  témája volt a 

Vas megyei nemesi közgyűléseknek, s el fordult hasonló probléma a Rába Szentgotthárd 

környéki szakaszán is.214 

A fenti példákból is látszik, hogy a Rába mentén él  jobbágyságot igyekeztek tiltani attól, 

hogy átkeljenek a folyón,215 mert az esetleges gázlókat így felfedhették a lesben álló 

törökök el tt, illetve télen így kiderült, hogy a jég átkelésre alkalmas-e. Például a Nádasdy 

család tiltani próbálta, hogy a jégen átkelhessenek a Rába mentén él  jobbágyaik. Ebb l 

208 Csány Bernát levele Batthyány Ádámnak, 1655. augusztus 2. MNL OL P 1314 No 8802. A levél kiadását 
lásd a függelékben: X.2.3. fejezet 7. levél. 
209 Csány Bernát levele Batthyány Ádámnak, 1656. július 28. MNL OL P 1314 No 8849. 
210 A probléma a Sopron megyei nemesi közgyűlések jegyz könyveinek tanulsága szerint ott is állandó 
problémát jelentett. Erre lásd: Vanyó Tihamér: Sopron vármegye hadügyi, gazdasági viszonyai és 
közállapotai (1640-1690). I. rész. Soproni Szemle 30 (1976): 20‒39. 
211 Csány Bernát levele Batthyány Ádámnak, 1655. augusztus 4. MNL OL P 1314 No 8803. A levél 
szövegét lásd a függelékben: X.2.3. fejezet 7. levél. 
212 Káldy Péterre lásd Dominkovits Péter: Egy 17. századi Vas vármegyei i. m. 
213 „a Raba mellettj emberek hogÿ az mjnt a Rabat be vagtak, tul a hodullt faluk ugi mjnt chakj Uram ö Naga 
jobbagi rea mentenek es sok helieken be vontak az be vagot helieket, es szabadosan jarnak altal” – Káldy 
Péter levele Batthyány Ádámnak, 1639. december 6. MNL OL P 1314 No 23 211. 
214 „Semmikeppen nem tetzik nekemis hogÿ azok az Vakmerö rossz emberek keleökett csinalnak az Raban 
altal mert nincz nalok az hÿdnak az emelesök, ha az hÿd mellett utat mutatnak az ellenseghnek, Solesben is 
megh parancsoltam magantis, es az uÿbbanis kemenÿ fenitekkel tyllattatom…” – Csáky László levele 
Batthyány Ádámnak, 1643. augusztus 17. MNL OL P 1314 No 8448. 
215 Keserű István levele Batthyány Ádámhoz, 161Ő. december 2Ő. MNL OL P 131Ő No 26 424.; Tóth Péter: 
Vas vármegye közgyűlési II. i. m. 16. 792. sz., 20. 816. sz., 182. 1554. sz. Ehhez és további esetekhez lásd: 
Benczik Gyula: Fent  és góré i. m. 44. 
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komoly ügy kerekedett, több megyét is érint  hosszú pert követ en végül is arra jutott 

Sopron és Vas vármegye nemesi közgyűlése, hogy a helyi jobbágyoknak jogában állt a 

jéghíd használata, s a megyék az e tiltásból kifolyólag elkobzott javak visszaadására 

kötelezték a családot.216 Még évekkel kés bb, 161Ő-ben is megtiltották a csákányi 

parasztoknak, hogy ne a hidakat használják a folyón való átkelésre.217 

Fontos kitérni arra, hogy a folyó bevágására és hasonló védelmi munkákra az év folyamán 

mikor került sor. Benczik Gyula egy 1641. évi Vas vármegyei közgyűlési jegyz könyvi 

bejegyzés alapján joggal feltételezi, hogy mint a folyókhoz kapcsolódó felújítási munkák 

legtöbbjét, a bevágást is a tél elmúltával, illetve f ként a jelent sebb tavaszi árvizek (ezek 

eleve ellehetetlenítették a portyákat) után volt szokás elvégezni. Ugyanakkor a fent 

említett példák alapján az is világosan kibontakozik, hogy bár a munkák alapvet en ezen 

id ponthoz köt dtek, valójában nagyobb árvizek után, vagy az év bármely olyan 

id szakában, amikor érezhet  veszély volt a török portyázása, a megyék parancsára 

igyekeztek bevágatni a folyókat. Ezen kérdésre alább a Rába aszályai kapcsán még 

röviden utalunk. 

A fentőzés módszerét bizonyosan használták Körmenden,218 ahogyan a közeli Csákányban 

is,219 és alighanem többé-kevésbé végig a Rába mentén Szentgotthárdtól Gy rig a török 

portyák megakadályozására.220 Ezen védekezési módszer annyiban hasonló volt a 

bevágáshoz, hogy alapját itt is a folyó vizébe döntött fák jelentették, azzal a különbséggel, 

hogy azokat a folyón nem a saját, megvédeni kívánt oldalon döntötték a folyóba, hanem a 

szemközti parton, jelen esetben a Rába jobb partján. Ezt követ en a folyó szemközti 

oldalán, a Rába bal partján, karókat állítottak a vízbe – e karókat nevezték a korban 

fent nek. A karókra és karók közé ágas fákat hordtak. E r zsehalmok és a közéjük töltött 

sár sok helyütt épített palánkokhoz némileg hasonló magas partfalat hozott létre, amely 

216 Ehhez lásd Turbuly Éva: Sopron vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. 1595‒1608. Sopron: 
Gy r Moson Sopron Megyei Levéltár Soproni Levéltára, 2002. 133. 573. sz. (1605. január 6.); Tóth Péter: 
Vas vármegye II. i. m. 65. 1056. sz. (1608. március 3.). 
217 Keserű István levele Batthyány Ferenchez, 161Ő. december 2Ő. MNL OL P 131Ő No 26 424. A télvíz 
idején jellemz  védekezési módokra részletesebben lásd: MTAK MS ő301/7. 13‒1ő. p., illetve: Vadas 
András: Vízgazdálkodás és háborús védekezés. Csákány és a Vas megyei Rába-mente a kora újkorban 
(1600‒16ő8). In: Horváth Gergely Krisztián (szerk.): Víz és társadalom Magyarországon a középkortól az 
államszocializmus időszakáig. Budapest: Balassi Kiadó, 2014. (megjelenés alatt) 
218 „ Rábának valo karo hordasra, es agh hordasra” – Francsics Gáspár levele Batthyány Ádámhoz, 1647. 
március 28. MNL OL P 1314 No 15 1ő9. Lásd még ugyan  ugyanahhoz írott további leveleit: 16ő1. március 
10. MNL OL 1314 No 15 301. és 1651. március 20. MNL OL P 1314 No 15 303. 
219 „Az minemö egÿ Fento felol irtam volt hogj a Raba Hidnal ala asot az víz” – Károl Benedek levele 
Batthyány Ádámnak, 1624. november 21. MNL OL P 1314 No 24 142. és „csak nem jo mostt mjndenjk 
kelore karokatt, avagy mondom, njarsakatt asatok” – Csány Bernát levele Batthyány Ádámnak, 1655. 
augusztus 4. MNL OL P 1314 No 8803. (teljes szövegét lásd a függelékben: X.2.3. fejezet 7. levél). Ehhez 
lásd még Benczik Gyula: Fent  és góré i. m. 43. 
220 A Gy r-környéki górékhoz és azok ellátási kérdéseihez lásd Pálffy Géza: A császárváros i. m. 170‒172. 
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nagyon megnehezítette a folyón való átkelést. A fent zésre több Vas vármegyei 

közgyűlési jegyz könyvi adatunk is van. Ezek különösen értékesek, mert viszonylag 

részletesen elmagyarázzák, hogyan működik a fent . A jegyz könyvi bejegyzések arról 

tanúskodnak, hogy a módszer nem volt újkeletű, s már régóta alkalmazták a 

határvédelemben.221 

A 16. század közepét l kezdve a bevágások és a fent k mellett, a folyamatos ellen rzés 

miatt a Rába mentén számos helyen górékat, azaz rhelyeket alakítottak ki.222 Ezen 

megfigyel pontok általában a Rába-menti kisebb magaslatokhoz kapcsolódtak, és mint 

arra Benczik Gyula már idézett alapos írása is rámutat, igen különböz  méretű, kivitelű 

építmények voltak. Körmend és Csákány tágabb környezetében is ismerünk ilyen 

rhelyeket. Ezek fenntartása és kiépítése szintén a környékbeli jobbágyságra és az 

egytelkes nemesekre hárult. Ennek megfelel en a górék gyakran leromlott állapotban 

voltak, mint arról Csány Bernát alább közölt levelében is beszámol. A górék önmagukban 

nyilvánvalóan nem jelentettek védelmet, de a bevágott és fent zött veszélyes átkel ket, 

éppen úgy, mint a hidak környékét folyamatosan figyelni kellett.223 

Ahhoz, hogy ezen védekezési módokat hatékonyan lehessen kialakítani, a folyó 

környezetének nagyfokú ismerete elengedhetetlen volt, s ezt – mint arra kitértünk – 

felismerte mind a helyi nemesség, mind a Habsburg katonai vezetés. Ennek a 

felismerésnek lettek az eredményei az alább a folyó mentén végigkövetett Rába-

felmérések, majd a felméréseket követ , a vármegyék által elrendelt és végrehajtatott 

el bbi védelmi, majd folyószabályozási munkálatok. 

 

 

IV.3. A Rába-mente környezete a felmérések tükrében 
 

A következ kben a fent bemutatott Rába-felmérések logikája mentén igyekszünk 

vázlatosan bemutatni, hogy az egyes folyószakaszokon, legalább is a 16. században 

milyen természeti kép tárulhatott fel. Milyen fontosabb elemei voltak a természeti és 

épített környezetnek, hol lehetett átkelni az egyes id pontokban, s hol szüntették meg az 

221 Ehhez lásd: Tóth Péter: Vas vármegye II. i. m. 136. 1362. sz. (1614. március 26.), 171. 1508. sz. (1619. 
november 12.) 
222 Csány Bernát levelei Batthyány Ádámnak, 1655. július 9. MNL OL P 1314 No 8799. (szövegét lásd a 
függelékben: [X.2.3. fejezet 6. levél]); Tóth Péter: Vas vármegye II. i. m. 154. 1564. sz. (1632. június 16.) és 
Benczik Gyula: Fent  és góré i. m. 
223 Csány Bernát levele Batthyány Ádámnak, 1655. július 9. MNL OL P 1314 No 8799. 
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átjárás lehet ségét? Az id ben legkorábbi felmérést fogjuk kiindulási alapnak tekinteni, és 

a további felmérések esetleges kiegészítéseire, az egyes tereptárgyak korábbi említéseire 

az elemzés jegyzetapparátusában igyekszünk felhívni a figyelmet. 

Környezeti szempontból a források – különösen az 1543–44. évi – legnagyobb értéke a 

Rába mentén található erd ségek, hidak, gázlók és er dítéseknek páratlan részletességű 

leírása. A dokumentum, bár nem minden esetben jelzi, nem egyszer a domináns fafajtákat 

külön megemlíti. A felmérés Kapu er dítését l indult, és haladt dél felé, párhuzamosan a 

folyóval, de annak folyásirányával szemben. Ennek megfelel en, amikor a folyó jobb, 

illetve bal partját említi az irat, az éppen ellenkez  bal, illetve jobb part ma használt 

jelentésével – alább ezt korrigáljuk, ennek megfelel en a bal és jobb part említése a mai 

földrajzi jobb és bal partot jelenti. A felmérés logikájának megfelel en, Kapuvár fel l 

indulva mutatjuk be a Rába 16‒17. századi környezetét. A folyón el ször az újkorban Kis-

Rábának nevezett folyóágat mérték fel, majd Nick és Szentgotthárd között a még nem 

több ágra szakadt Rábán haladtak tovább a felmérés során Szentgotthárdig. 

Kapu várától224 indult a felmérés, ett l délre – Kapu és Babót között – a folyó 

környezetér l nem ír a forrás, csak annyit tudunk meg, hogy az els  törési (mérési) 

pontnál a folyó bal partján egy jelölt szilfa állt.225 Ez nem jelenti feltétlenül, hogy ez volt a 

domináns fafaj – amint arra egyebek közt Szabó Péter rámutatott, gyakran éppen nem az 

erd alkotó fafaj jelenik meg a határjárásokban, hanem az attól elüt , a többit l jól 

elkülönül  fák.226 A felmérés alapján az sem magától értet d , hogy a Kapuvár feletti 

szakaszon erd k dominálták-e a partokat, de egy 1633-as kapuvári összeírás arra enged 

következtetni, hogy kevés erd ség maradt a térségben.227 Az 1683-as Marsigli-féle térkép 

egyáltalán nem jelöl itt erd ket, s 18. századi térképek is csak a folyó jobb partján 

mutatnak kiterjedtebb erd ségeket, de ezek sem közvetlenül a vízparton álltak. 

224 Kapuvár er dítésére lásd: Faragó Sándor: A kapui vár. Arrabona 4 (1962): 85–95.; Takács Károly: 
„Castrum porte Bobuth” Kapuvár és Babót az Árpád-korban. Arrabona 44, No 1 [Ünnepi kötet a 65 éves 
Tomka Péter tiszteletére] (2006): 523–537. 
225 A wenez, a vénic-szillel azonosító. Ehhez lásd: Nyirkos István: Az inetimologikus magánhangzók a 
magyarban. Debrecen: [K. n.], 1993. 86. A vénic-szil középkori el fordulásaihoz egy másik mintaterületen: 
Pinke Zsolt – Szabó Beatrix: Fásszárú növényzettel borított területek változásai a Hortobágy–Sárréten az 
elmúlt ezer évben. Helynévtörténeti tanulmányok 8 (2012): 1Ő1‒1ő0., itt: 1Őő‒1Ő6. 
226 Péter Szabó: Woodland and Forests in Medieval Hungary. (Archaeolingua – Central European Series 2. 
= BAR International Series 1348.) Oxford: Archaeopress, 2005. 31. A határjelekre lásd még: Takács Lajos: 
Határjelek, határjárás i. m. Ő0‒76.; Pavol Maliniak: The use of border signs in the Carpathian region: 
Contribution to the understanding of borders in the Middle and Early Modern Age. In: R. Holec – R. Kožiak 
(szerk.): Historiography in Motion. Slovak Contributions to the 21st International Congress of Historical 
Sciences. Bratislava – Banská Bystrica: Institute of History of SAS – State Scientific Library, 2010. 62‒76. 
227 Iványi Béla: A kapuvári uradalom utasítása 1633-ból. Magyar Gazdaságtörténeti Szemle 12 (1905): 281–
286., itt: 283. 
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Kapuvár és Babót között a forrás összesen három „sarampos” nevű képz dményt említ. A 

sarampos kifejezés több építményt is jelölhet. Bizonyos esetekben felnyitható hidat 

értettek alatta, de el fordul az is, hogy csatornák zsilipelésére alkalmas építmény 

értelemben használták. Ugyan azt túlzás lenne gondolni, hogy három híd üzemelt volna e 

szűk földrajzi területen, sem az utak, sem a településhálózat ezt nem valószínűsíti, de 

Kapu váránál állt már híd a középkortól kezdve, s nemkülönben működött az itteni híd az 

1594. évi felmérés idején is.228 Kapuvár és Babót között szintén a folyó bal partján 

található mérési talppont volt egy nagy tölgyfa. Babóthoz közeledve a felmérés szerint a 

folyó bal partja erd sült volt, tölgyek szegélyezték a Rába ezen ágát. Babót határánál a 

felmérés szerint két ágra szakadt a folyó, illetve a folyásiránynak megfelel en itt egyesült 

újra két kisebb ág. Ez, a Rába-ágak által szegélyezett sziget a 18. századi térképeken is jól 

kivehet . Mindkét folyóágon található egy-egy malom a felmérés idején, az egyik Babót 

falué, a másik Cserepes Andrásé volt a 16. század közepén. A két malom megvan kés bb 

is, a fent hivatkozott 18. századi térképek is jelzik a két építményt. A bal oldali Rába-ágat 

bels nek nevezi a forrás – az itt álló malmot szerzi meg az 1660-as években a 

Dominkovits Péter által részletesen tárgyalt Sopron vármegyei birtokos nemes, Kövér 

Gábor.229 

Babót felett a kisfaludi malom volt a következ  mérési pont.230 A kisfaludi malmot 

követ en el bb a mihályi híd, majd ugyanezen település malma is feljegyzésre került.231 A 

felmérés itt utal rá, hogy e szakaszon nincsenek összefügg  erd ségek a folyó mentén, 

228 „Vntatónak” nevezik az itteni hidat egy 1350. évi diplomában: „ponte Vntato dicto supra fluvium Raba 
nuncupatum existente” – MNL OL DL 4146. (1350. szeptember 8.). Az oklevél kiadását lásd: Nagy Imre 
(szerk.): Sopron vármegye története. Oklevéltár. I–II. köt. Sopron: Sopron vármegye közönsége, 1889–1891. 
I. (1156–1411.) 212–213. 167. sz. Egy 17. századi urbárium is utal egy nyitható hídra: „Az Raba hidgian 
valo emelchos Kapu”-t említ. MNL OL E 156 Fasc. 12. No 42. 4. füz. 363. p. (1660. évi kapuvári uradalmi 
urbárium) Több hasonló földrajzi nevet ismerünk ebben a régióban. Például: Balogh Lajos – Ördög Ferenc 
(szerk.): Győr–Moson–Sopron megye földrajzi nevei 1. A Kapuvári járás. Gy r: Apáczai Csere János 
Tanítóképz  F iskola, 1998. 37. 
229 Dominkovits Péter: Egy egy-generációs középbirtok és birtokosa: Kövér Gábor széplaki uradalma. 
Adalék Sopron vármegye XVII. századi birtokos társadalmához Fons 9 (2002): 273–303., itt: 291. és 296. 
230 Az itteni malomról több forrással rendelkezünk a középkortól kezdve. Így egy 15. századi hatalmaskodási 
ügy kapcsán: MNL OL DL 61 468., 61 568., 61 ő7ő‒61 576., 61 580., 61 600., Az ügyre lásd: Belitzky 
János: Sopron vármegye története. I. kötet. Budapest: Stephaneum, 1938. 999‒1000. A Kis-Rába malmaira 
lásd még: Komáromy András: Sopron vármegye végzései a malmokról i. m. 63‒6ő.; Csiszár Attila: Malmok 
a Kis-Rábán. Arrabona 40, No 1–2 (2002): 283–306. 
231 A Mihályi és Kisfalud közötti szakaszon a folyó átjárhatóságát megszüntetend  még az 1ő79-es ciráki 
soproni nemes közgyűlésen is arra kötelezték a környékbeli nemességet, hogy adjanak szekereket és 
robotosokat az itteni kel k elzárására: Tóth Péter: Sopron vármegye I. 24. 58. sz. A malomra: Uo. 40. 164. 
sz. A mihályi malomra lásd: MNL OL DL 61 345., 61 607., 61 617‒61 618. Az eredeti malmot áthelyezték 
még a 15. században, lerombolva a korábbi építményt. 
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csak ritkán álló fák szegélyezték azt.232 Mihályinál ekkor bár működött híd, fél 

évszázaddal kés bb, 1ő9Ő-ben, a felmérés csak könnyen járható gázlót említi. Kisfalud és 

Vica között a folyószakaszt övez  erd kr l nem esik szó ugyan, mégis egy igen fontos, a 

folyó menti védekezésre utaló adat került feljegyzésre. A vicai malom233 felett a felmérés 

tanúsága szerint a folyóba döntött fák révén – a fent részletezett bevágás eszközével élve – 

emelték meg a víz szintjét, nehezítve meg az esetleges átkelést. 

A vicai malmot követ en az els  megemlített építmény 1őŐ3-ban, a pusztán álló beledi 

híd volt. Az építmény a középkor óta létezett, hídvámról már a 14. századtól van 

tudomásunk.234 Nem tudjuk, hogy milyen okból, de az els  felmérés idején nem volt 

használatban a híd, 1594-ben sem került említésre, de a 17. század elején, Sopron 

vármegye nemesi közgyűlési jegyz könyveinek tanúsága szerint bizonyosan megint 

állt.235 Az építmény fennmaradt a török háborúk folyamán, s mind az 1761-es Frics-féle 

térkép, mind az Els  Katonai Felmérés vonatkozó térképlapja a híd meglétér l tanúskodik. 

A 16. században csak a híd feletti folyószakaszon állt malom, a földesúré, Nádasdy 

Tamásé. A malom felett – hasonlóan a már Vica kapcsán említett esethez, a víz szintjét 

megemelve igyekeztek a folyót nehezen átjárhatóvá tenni. Kérdés, hogy ezen 

bevágásoknak milyen viszonya volt a malmokkal. A felduzzasztott folyó alighanem 

ezeken a szakaszokon a malomra vezetett víz egyenletességét is növelte, ezáltal téve 

hatékonyabbá az rlést. 

A beledi malom felett a következ  talppont, egy a kora újkor végén is igen jól 

azonosítható természeti elem. Az 1543-ban Ásvány-Rábának (Rabam Asvan appellatam) 

nevezett folyóág a 18. században is létezett, és mint ahogyan a Nádasdy Tamás-féle 

felmérés idején, ekkor is Vitnyéd irányába folyt – a vizsgált kora újkori térképek „Ramus 

Arrabonis Wittnydiensis” néven (alias Balas-érként 1761-ben) hivatkoznak rá. A felmérés 

232 A felmérés idején a Csákiak birtokolták Mihályi nagyobb részét (Maksay Ferenc: Magyarország 
birtokviszonyai a 16. század közepén. II. [Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 16.] 
Budapest: Magyar Országos Levéltár, 1990. 670.). Erre részletesebben: Koppány Tibor: Egy XVI. századi 
Sopron vármegyei kastély és építtet je. In: U : A Castellumtól a kastélyig – Tanulmányok a magyarországi 
kastélyépítés történetéből. Budapest: Históriaantik Könyvesház Kiadó, 2006. 93‒106. (A tanulmány 
ugyanezen címen korábban megjelent: Soproni Szemle 34 [1980]: Ő6‒ő8.) A Csákiak által birtokolt 
településrészben, Kismihályiban említik a család kastélyát, amely nem azonos a Ládonyiak által épített 
kúriával. Koppány Tibor: Egy XVI. századi i. m. 98. 
233 A beledi és a folyón feljebb található, vicai malomról már igen korai, 1162-es említésünk van: „et in villa 
Vidta [Vica] similiter, in villa etiam Velene [Beled] unum pratum cum duobus molendinis” ‒ MNL OL DF 
201 635. Ehhez még: Mollay Károly: Pájer Imre: Rábaköz népének védekezése az áradások ellen 
1870‒1889. Csorna, 1990. [könyvismertetés]. Soproni Szemle 46 (1992): 383.; Simonkay Márton: „Áldott 
felszabadulás a féktelen vizek zsarnoksága alul” A Rába-szabályozás 1886 és 1893 közötti munkálatainak 
társadalmi megítélése. OTDK-dolgozat. Budapest: ELTE, 2013. 5. A vicai malomra lásd még: MNL OL DL 
90 957. 
234 Belitzky János: Sopron vármegye I. i. m. 801., 974. 
235 Turbuly Éva: Sopron vármegye közgyűlési II. i. m.75. 262. sz. (1601. június 17.) 
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tanúsága szerint az Ásvány-Rába felett ismét tölgyek dominálták a partokat. Nick felé a 

folyót rétek szegélyezték, de nem messze a Rábától erd k is voltak. Az Ásvány-Rába és a 

nicki malom között viszonylag nagy a távolság. Az itt felvett egyik mérési pont ismét egy 

nagy tölgyfa volt. A távolságok alapján lehetséges, hogy ez az egyik kora újkor végi 

térképen „Le vagot Tölgfa Szeglet” névvel jelölt kanyarulattal azonosítható. Az 1543-as 

felmérés nem tesz említést egy fontos itt található átkel r l. Alighanem a kés  

középkortól kezdve Lak falunál volt híd a Rába felett, és bár a 16. században nem 

működött folyamatosan az átkel , az 1ő9Ő. évi felmérés idején Nádasdy Ferenc – dacára 

annak, hogy valamivel korábban éppen  romboltatta le – ismét mint fontos védend  

pontra tekintett ezen építményre.236 

A nicki malom el tt egy, a kora újkori térképeken kevésbé látványosan megjelen  elem, 

egy sziget került feljegyzésre. Több kisebb sziget található a kora újkor végén Torok-

szegletnek nevezett területen, ahol a Kapuvári-Rába – amely mentén a felmérés eddig 

haladt – és a folyó Gy r felé tartó f ága elágazott. A Marsigli-féle térképen látható, s ott 

erd vel borított kis folyami sziget azonos lehet az 1őŐ0-es években feljegyzett szigettel, 

ugyanakkor itt jelent sebb morfológiai változások figyelhet k meg a 17–18. század 

folyamán, egyebek között az 1699. évi felmérés irányoz el  itt jelent sebb szabályozási 

munkákat.237 

A középkori eredetű, s a kora újkorban mindvégig működ  nicki malom még a folyónak a 

bifurkációja el tt feküdt, s miután az újkorban a malomhoz tartozó zsilip szabályozta a 

Kis-Rába vízszintjét, még a 19. század végi nagy folyószabályozások és gátrombolások is 

megkímélték azt.238 A nicki malmot követ en az els  felmérési talppont Újfalu malma 

volt. Utóbbi 1543-ban puszta malomként került feljegyzésre, azaz a folyón, ha itt volt is 

valamikor duzzasztás, az ekkor már nem volt meg. Újfalut követ en a felmérés következ  

pontja Asszonyfa volt. A falu malmát239 követ en ugyanakkor igen hosszan nincs mérési 

alappont, több mint hétezer passust tesznek meg a felmér k, amíg a következ  pontot 

elérik, amely a Gyöngyös-patak torkolata. Asszonyfalva malmánál igen fontos átkel  

üzemelt a kora újkorban, 1594-ben is védelmi pontként tekintett rá Nádasdy Ferenc. 

További gázlókról az els  felmérés nem tudósít, ugyanakkor az 1ő9Ő-es forrás számos 

236 Ehhez: Pálffy Géza: A császárváros védelmében i. m. 215.; Simon Erzsébet: Répcelak története. 
Répcelak: Önkormányzat, 1997. passim. 
237 Thaly Kálmán: Az Rába rectificatiójáról i. m. 158. 
238 A bizonyos feltételezések szerint római kori nicki r zsegátra: Ihrig Dénes (szerk.): A magyar 
vízszabályozás i. m. 25. (a vonatkozó rész Károlyi Zoltán munkája) 
239 Asszonyfalva határában egy malomhely a Rábán már 1385-ben említésre került. MNL OL DL 42 322. 
(1385. március 28.) 1441-ben a folyó a malomtól való elterelése kapcsán Asszonyfalvai Ost László és 
Kanizsai László. MNL OL DL 86 370. 
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átkelésre alkalmas, ezáltal védend  pontot említ a Sárvárig terjed  szakaszon. A folyó 

környezetér l e szakaszon kissé szűkszavú az 1őŐ3. évi felmérés, folyamatos erd ségeket 

említ, de sem a domináns fafajok, sem az esetlegesen kevésbé erd sült szakaszok nem 

kerültek lejegyzésre. A felmérés els  részének végpontját Nádasdy saját er ssége, Sárvár 

jelentette. Végpontként a Rábán álló hidat jelölték meg, alighanem a megszakadás miatt 

írták újra fel az 1543-as felmérési évszámot. 

Innent l kezdve a felmérés során nem vettek fel annyi mérési alappontot, mint tették azt a 

Kapuvári- avagy Kis-Rába mentén. A felmérési pontok csak ritkán lesznek néhány ezer 

passusnál gyakrabban, ennek ellenére a Rába környezetér l nincs sokkal kevesebb 

információnk, mint a Sopron vármegyei szakasz esetében, mert a környez  erd ségekre 

valamivel még szisztematikusabban is tér ki ezután a felmérés. A sárvári híd után a 

következ  pontokkal kapcsolatban vannak azonosítási kérdések. A „Meleer”-nek nevezett 

mérési pontot nem sikerült megnyugtatóan azonosítani. A Melér és a fok alighanem 

egymással kapcsolatos vízrajzi fogalmak lehetnek, azaz valamilyen a folyóhoz kapcsolódó 

egykori mederr l lehet szó, a forrás ennél azonban pontosabb azonosítást nem tett 

lehet vé. A szó eredete alighanem a mély ér szóösszetételben keresend .240 A következ , 

Újgátnak nevezett építmény a Rába egy kifejezetten duzzasztási célból emelt gátja 

lehetett, ugyanakkor nem tudunk róla, hogy malom is állt volna e folyószakaszon, s a 

vizsgált történeti térképekr l is hiányzik e tereptárgy, ezért alighanem egy a fenti 

példákhoz hasonló, vízszintemelési céllal épült gát lehetett. A következ  felmérési pont 

1543-ban az ikervári malom volt. A malomról középkori adatunk nincs ugyan, de a 16. 

század végére igen jelent s építmény lett, 1608-ban már hat kerékkel rendelkezett, 

amellyel a legnagyobb malmok egyike volt a Rábán.241 1594-ben a malom mellett híd is 

üzemelt a folyón Ikervárnál, amelyr l 1őŐ3-ból nincsen tudomásunk, de átkel  már az 

Árpád-kor óta létezett a településnél.242 A felmérés szerint a sárvári híd és az ikervári 

240 Ehhez: Kiss Andrea – Piti Ferenc: A fert i fok. Soproni Szemle 59 (2005): 164–184. A Melérre és a 
mélyérre: Pesty Frigyes: Békés megye Pesty Frigyes helynévgyűjtésében. Pesty Frigyes helységnévtárából. 
(Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 11.) Békéscsaba: Békés Megyei Levéltár, 1983. 117. (MNL 
OL DL 13 2Őő.); Török Enik : Küls -Szolnok vármegye, a Jászság és a Nagykunság Bél Mátyás műveiben 
és Mikoviny Sámuel térképein. Levéltári Szemle 50, No 1 (2000): 3–19., itt: 8–9., illetve Kiss Lajos: Víz-, 
hegy- és völgynevek a középkori Heves megyéb l. Magyar Nyelv 87 (1991): 73. (Az Alföld Miller vízneve 
erre a gyökre vezet vissza, ahogy Kiss Lajos és Török Enik  is erre rámutatott.) Általában e földrajzi 
köznévre: Ortvay Tivadar: Magyarország régi vízrajza i. m. I. 518. Ugyanakkor nem említ ilyen földrajzi 
nevet a legalaposabb Vas megyei helynévgyűjtés sem: Balogh Lajos – Végh József (szerk.): Vas megye 
földrajzi nevei. Szombathely: Vas megyei Múzeumok Igazgatósága, 1982. Köszönöm Laszlovszky 
Józsefnek a mellér szó azonosítására vonatkozó útmutatását. 
241 MNL OL E 156 Fasc. 47. No 56. 146. és 188–189. p. (Sárvár és tartozékai inventáriuma) 
242 Kiss Gábor: Topográfiai megfigyelések Vas vármegye kora Árpád-kori központjaiban. In: Kisné Cseh 
Julianna (szerk.): Központok és falvak a honfoglalás és kora Árpád-kori Magyarországon. Tudományos 
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malom közti területen is dominánsan erd k szegélyezték a folyót, de néhol távolabb voltak 

a fák, s inkább rétek és bozótosok voltak jellemz ek.243 Az ikervári és a Kovácsiban álló 

malom között ismét nincs mérési pont, ezen a szakaszon is vegyesen fordultak el  erd k, 

rétek és bozótosok a bal parton, míg a jobb part kopár volt, s nem álltak fák a közelben. 

1594-ben az akkori felmérés e szakaszon is átkel t, és ennek megfelel en szükséges 

rséget írt. 

A Kovácsi utáni következ  mérési pont a bal parti Meggyes irányába vezet  árok volt. Itt 

is említ az 1ő9Ő. évi felmérés átkel t, s t azt is hozzáteszi, hogy használta a török ezen 

gázlót korábbi hadjárata során. Ezután a rumi malom jelentette a következ  talppontot.244 

Ikervár és Rum között az eddigiekt l némiképp eltér  környezet került feljegyzésre, a 

domináns növényzet a cserjés, bozótos volt, amelyet csak néhol szakított meg néhány 

tölgy- és fűzfa. 

Rum faluban gázlót említett a felmérés. Már az Anjou- és Zsigmond-korból (1313-ból, 

1350-b l és 1Ő12-b l) ismerünk itt a folyón átkel t, az 1ő9Ő. évi felmérés pedig hidat 

jegyzett fel Rumnál.245 A Rum utáni felmérési pont a püspöki falunál található gázló volt, 

melyet a Molnári faluban található talppont követett. Ez a gázló látható a Marsigli által 

készített, már hivatkozott 1683. évi térképen is. Az els  felmérés sem Püspökiben, sem 

Molnáriban nem említett hidat vagy jelent sebb duzzasztást. Ehhez képest a középkori 

okleveles anyag alapján valószínűsíthet , hogy Molnáriban már a 1ő. században is állt 

valamilyen híd és malom.246 A folyó e szakaszán – Rum és Molnári közt – a bal parton 

erd k domináltak, melyeket néhol rétek váltottak fel, a jobb parton Rum és Püspöki között 

végig erd k voltak jellemz ek, majd Püspöki és Molnári között vegyesebb a felmérés által 

konferencia Tatabánya, 2001. július 30–31. (Tatabányai Múzeum Tudományos Füzetek 6.) Tatabánya: 
Tatabányai Múzeum, 2002. 255–272., itt: 262.; Vajk Borbála: Adalékok Ikervár korai történetéhez. Vasi 
Szemle 64 (2010): 698–710., itt: 704. Az 1594. évifelmérés Ökörvár néven említi a forrás a falut. 
243 Az itteni erd ségekre lásd: Juhász Lajos: A Vas megyei Farkaserd  a XVII–XVIII. században. Századok 
71 (1937) [Pótfüzet]: 553‒575. [37‒69.] 
244 Rumban álló malomhelyet említ már egy IV. László-kori adománylevél: MNL OL DL 49 548. Kiadása: 
Wenzel Gusztáv: Árpádkori új okmánytár / Codex Diplom. Arpadianus continuatus. I‒XII. Pest: 
Eggenberger, 1860‒187Ő. IX. 60‒61. 36. sz. 
245 A rumi hídra: Magdolna Szilágyi: The Árpádian-Age Road Network of Western Transdanubia. Doktori 
értekezés. Budapest: CEU, 2013. 166.; Slovenský Národný Archív Fasc. 27. No 33. (Magdolna Szilágyi: 
The Árpádian-Age i. m. 45ő‒Őő6. 110. sz.); MNL OL DL Ő2 777. (Magdolna Szilágyi: The Árpádian-Age 
i. m. 457. 114. sz.); MNL OL DL 108 101. (Mályusz Elemér – Borsa Iván – C. Tóth Norbert – Neumann 
Tibor – Lakatos Bálint (szerk.): Zsigmond-kori oklevéltár. I–XII. köt. [1387–1425] [A Magyar Országos 
Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 1., 3–4., 22., 25., 27., 32., 37., 39., 41., 43., 49., 52.] Budapest: 
Akadémiai Kiadó – Magyar Országos Levéltár, 1951–2013. 730. 3199 sz.) 
246 „ibique in eundem fluvium Rabae intrando per médium ipsius fluvii ad orientem ad pontem Molnárihid 
vocatum” – MNL OL DF 279 140. (Mályusz Elemér et al. [szerk.]: Zsigmond-kori oklevéltár i. m. III. 124. 
251. sz.) 
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rajzolt kép: itt egyrészt bozótosok voltak jellemz k, másrészt vegyes fatípusok jelentek 

meg, egyebek közt fűzfás vegyes erd k. 

Molnárinál 1543 végén véget ért a felmérés, de a következ  évben teljesen azonos elvek 

mentén folytatódott. Az els  talppont ekkor a vasvári újmalomnak nevezett, a Rábán álló 

építmény volt. Ezután Rábahídvég, és az itteni kastély következett. A vasvári malom és e 

folyószakasz között nem volt annyira erd sült a part, de helyenként fűzek kísérték a 

Rábát. Hídvégnél a felmérés 1544-ben nem említett ekkor működ  hidat, de ha ekkor 

éppen esetleg nem is, az átkel  gyaníthatóan általában működött.247 A hídvégi kastély után 

a felmérés a hollósi híd felé folytatódott. A Marsigli-féle mappán és a 18. századi 

térképeken is jól kivehet  a híd, amely állt 1544-ben, és kés bb is, ugyanakkor nem volt 

folyamatosan használatban – 1594-ben is említésre került ugyan, de ekkor már 

lerombolandónak ítélte Nádasdy. A Rum és Hídvég közti folyószakaszon az 1594-es 

felmérés három vagy négy gázló létét említi, ezek ugyanakkor fél évszázaddal korábban 

nem voltak mind láthatóak, 1544-ban egyedül egy, Molnári határában található gázló 

került feljegyzésre. Az els  felmérés idején a folyó Hídvég és Hollós közti szakasza sem 

volt mindkét parton erd sült. A bal parton csak ritkán álltak fák – füzek, körte, és néhol 

bozótos volt jellemz . A felmérés szerint a folyó jobb partján általában megfelel  helyen 

volt erd  – itt alighanem a védelmi funkciónak megfelel t kell ez alatt értenünk. A 

következ  mérési pont a közeli Molnaszecs d volt, a folyó bal partján itt is csak néhol 

álltak fák, s csak a jobb part volt erd sült. Molnaszecs d, Terestyén és Egyházasszecs d 

egymáshoz igen közeli településeit nem mérték fel, ugyanis a név szerint említett itteni 

földesurak – dacára a Nádasdy Tamás által írott parancslevélnek – nem járultak hozzá a 

felméréshez. Fels szecs d falutól kezdve tudták ismét felmérni a Rába partvonalát, 

innent l Körmendig nem említ összefügg  erd séget az irat, füzek és néhol rétek kísérték 

a folyót, mindkét oldalon, a jobb parton kiegészülve bozótosokkal. Körmend határában 

ekkor nem volt fa a Rábához kell  közelségben, a bal parti Dobogói erd  kivételt képzett, 

de e felett sem volt erd  a folyó mentén.248 Körmend felett a következ  mérési pont a bal 

parton Doroszló, a jobb parton Ivánc volt.249 E hosszú szakasz a folyó jobb partján 

b velkedett erd kben, amelyet a forrás szerint csak néhol szakítottak meg gazdag legel k. 

247 Sem híd, sem pedig malom nem került említésre pedig mind el bbi (MNL OL DL 67 922., 91 792.), 
mind utóbbi működésér l tudunk a középkorban (MNL OL DL 1Ő 761 [bár itt nem derül ki, hogy a Rábán 
álló malomról van szó] és MNL OL DL 67 944.). A hídvégi hídra lásd még: Magdolna Szilágyi: The 
Árpádian-Age i. m. passim.  
248 Körmendre és környékére alább részletesen kitérünk. 
249 Itt is tudunk malom működésér l már a 1Ő. század közepén a Rábán: MNL OL DL 103 269. (1346. 
március 22.) 
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A bal parton Doroszló felett Hásika, majd Csákány következett. Csákány felett megint 

nem engedélyezte a földesúr a folyó felmérését ennek megfelel en információnk a 

Gasztonyig terjed  folyószakaszról nincs, s hasonló okokból nem tudták megmérni a jobb 

partot Ivánc és Gyarmat között, amely területr l annyit tudunk meg, hogy általában erd k 

kísérték a folyót. A felmérés kés bb utal is rá, hogy a Batthyányak által birtokolt 

településeken – így Csákányban és Gasztonyban – nem végezhették el a munkát. A bal 

parton Gasztonyt követ en a felmérés Rátót falu felé haladt tovább, ahol szintén rétek és 

erd k szegélyezték a Rábát, ahogyan tovább haladva Szentmihály irányában is. A jobb 

parton Gyarmat felett az els  külön említett helynév „Bereghal” a kés bbi Csörötnek 

részét képez  Berekalja nevezetű dűl vel azonosítható. A felmérés a jobb parti 

településeket sorolja ezután, el bb Csörötnek, majd Lak, Háromház (e kett  Magyarlak 

falu) és Kéthely (Rábakethely, ma Szentgotthárd része) következett, melyet az utolsó 

felmért település Szentgotthárd követett.250 A bal partot Gyarmat felett nem tudták 

felmérni az említett Batthyány-birtoklás okán, de arra kitér a felmérés, hogy a 

Szentgotthárd és Gyarmat közti szakaszon számos átkel  volt, amelyek potenciális 

veszélyforrást jelentettek. Egyet külön is kiemelt az irat, a jobb parton található, a kora 

újkorban pusztává vált Lugos falu251 malmánál fekv  gázlót. Az erd kr l itt már kevésbé 

ír részletesen a dokumentum, a Szentgotthárd és Csörötnek közti szakaszon, a bal parton 

néhol facsoportok álltak, a jobb parton ugyanakkor kifejezetten ritka erd kkel 

számolhatunk a folyó Vas megyei fels  szakaszán. 

A felmérések kiválóan világítják meg, hogy a 16. század közepén és az azt követ  

században milyen konkrét földrajzi környezettel találkozhatott, aki a Rába mentén járt. Ez 

mindenképpen kivételes – a 16. századig keletkezett Kárpát-medencei útleírások hasonló 

részletességgel nemigen számoltak be egy-egy viszonylag szűk terület földrajzi 

környezetér l vagy növényvilágáról. Néhány mondatos utalásokból igyekszik a kutatás 

történeti környezeteket rekonstruálni.252 A felmérések számos történeti részdiszciplína 

számára szolgálhatnak tanulságokkal. Vitathatatlanul fontos adalékokkal szolgálnak e 

források a hadtörténet számára, publikálásukra jelen dolgozatban, ugyanakkor nem 

250 A települések a szentgotthárdi ciszterci apátság birtoktestjének részét képezték. Ezek birtoktörténetére 
nézve lásd: Kalász Elek: A szentgotthárdi apátság birtokviszonyai i. m. 
251 Lugos középkori falu a kora újkorban elnéptelenedett, de 1543-ban a jelek szerint még lakott volt. 
Lugosra: MNL OL DL 41 204. Kiadására: Nagy Imre – Tasnádi Nagy Gyula (szerk.): Anjoukori okmánytár. 
Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. I–VII. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvkiadó Hivatala, 1878–1920. VI. 61–62. 32. sz. 
252 Tóber Márta: Mennyiben tükrözi Bertrandon de la Brocquiére útleírása a középkori Homokhátság 
természeti viszonyait?. In: Füleky György (szerk.): A táj változásai a Kárpát-medencében: történelmi 
emlékek a tájban. Gödöll : Környezetkímél  Agrokémiáért Alapítvány, 2013. 309–314. 

80 
 

                                                 



els sorban ezért vállalkoztunk. E terület kutatói számára Pálffy Géza alapvet  munkái 

révén ismert lehetett e források szinte mindegyike. A felmérések és kapcsolódó felhasznált 

források – urbáriumok, nemesi közgyűlési jegyz könyvek, parancslevelek, stb. – 

ugyanakkor talán minden más ismert forrásnál jobban világítják meg, hogy határvédelmi 

szempontból mely tájelemek voltak kulcsfontosságúak, s, hogy a korabeli katonai vezetés 

hogyan gondolkodott egy terület oltalmazásának környezeti feltételeir l. A folyók által 

létrehozott környezet, a galériaerd k jelent ségét igen plasztikusan világítja meg az 1őŐ3–

44. évi felmérés. A fák és a folyó közös alkalmazása mellett kialakított védelmi rendszer 

az 1540-es évek elejét l kezdve egyértelműen meghatározta a Rába arculatát. Az els  

felmérés alapján magától értet d nek látszik, hogy miért találunk több tilalmasnak 

nevezett, a földesurak saját kezelésében tartott erd séget a folyó mentén.253 A fák 

kivágása komolyan veszélyeztethette a folyóparti települések életét, ennek megfelel en ezt 

minden eszközzel igyekeztek megakadályozni a környék földesurai. Az 1543–44-ben és 

1594-ben feljegyzett átkel k környezetében különös jelent sége volt a fákkal kísért 

folyóknak. Az itt kialakított rhelyek is igényelték a sűrű lombú erd ket, s a folyók 

gázlóinak lezárására is bármikor szükség lehetett, amelyet nagyon meggyorsítottak a 

közvetlenül vízparton álló erd k. 

Környezettörténeti szempontból ugyanakkor a források kiaknázása eddig egyáltalán nem 

történt meg, holott, mint arra igyekeztünk a fentiekben rámutatni, az 1543–44-es, és 

részben a kés bbi felmérés(ek) kiváló lehet séget kínálnak erre. Az id ben legkorábbi, és 

legrészletesebben elemzett Rába-összeírás a folyó kés  középkori – kora újkori 

környezetér l igen részletes képet ad, s a vízrajzi viszonyokról az id ben ezt követ  1ő9Ő. 

évi felmérés is fontos kiegészítés ehhez. Az 1699. évi felmérés mélyebb vizsgálatához 

egyrészt szükség lenne az eredeti iratra, másrészt a benne szerepl  egyes gátak magassági 

adatainak értelmezéséhez, a konkrét környezet vizsgálatára a malmok és gátak térségében, 

amelynek segítségével demonstrálni lehetne az építmények szerepét az árvizekben és a 

folyó környezetének elmocsarasodásában. Ennek híján is mindenképpen fontos e felmérés, 

mert egy legalább másfél évszázados folyamatnak a végpontját jelöli ki, amely során a 

Rába megváltozott szerepe és a korábbitól részben eltér  vízgazdálkodása jelent s 

környezeti átalakulást indukált. Szintén tanulságos lenne a Sárközi Zoltán és Dóka Klára 

által megemlített 1699. évi tervezetet követ  szabályozási munkák révén átalakuló 

hidrológiai viszonyok részletes elemzése. A következ kben az itt felvázolt környezeti és 

253 A tilalmas erd kre, lásd: Péter Szabó: Woodland and Forests i. m. 60‒62. 
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politikai helyzet helyi gazdálkodással való kapcsolatát igyekszünk megvizsgálni két 

választott területen, a körmendi uradalom, valamint a közeli Csákány térségében. Arra 

igyekszünk rámutatni, hogy települési szinten milyen környezeti problémák mutathatók ki, 

s ezek milyen összefüggésben állhatnak a nagyobb, regionális védelmi koncepcióval. 
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V. A körmendi uradalom és a vizek 
 

Mint arra a fenti fejezetben hosszasan kitértünk, a Rába határfolyó jellege alapvet  

befolyással volt a környez  települések életére. Célunk ebben, és a következ  fejezetben 

az, hogy két részben eltér  funkciójú település helyi gazdálkodási – f képp 

vízgazdálkodási – viszonyaiba betekintve, rámutassunk, hogy milyen problémákat okozott 

a folyó nem szokványosnak mondható 16‒17. századi szerepe. 

E nagyobb fejezetben Körmend kora újkori vízgazdálkodásába, és különösen a Rába által 

okozott gazdálkodási nehézségekre térünk ki. Bár helyenként utalunk a középkor 

id szakára – itt a forrásadottságok szűkössége miatt csak általánosabb megjegyzésekre 

szorítkozhatunk, s azon id szakkal foglalkozunk részletesebben, amely id szakban – mint 

arra már több helyütt utaltunk – a Körmendre vonatkozó iratanyag mennyisége rohamosan 

megn , azaz a 17. század els  éveivel kezd d  b  fél évszázadra. 

 

 

V.1. Körmend mezőváros 17. századi forrásanyaga 
 

Körmend középkori eredetű település, és bár nem rendelkezik jelent s forrásanyaggal 

ebb l az id szakból, az oklevelekben id r l id re látjuk a nevét felbukkanni. Els  

említése 1238-ból származik, amikor Pál fehérvári ispán újra a király, IV. Béla 

fennhatósága alá helyezi Körmend lakóit, a királyi hospeseket (terram populorum regis de 

villa Curmond, qui hospites regis dicuntur…).254 1244-ben ismét van forrásunk a városról, 

ugyanis a tatárjárást követ  egyik els  hospes-kiváltság Körmendhez köt dik. A király a 

települést ekkor a Hermán nembelieknek adományozza. A környék ezt megel z  

történetének forrásanyagára nem térünk ki, mert itt f ként a környez  területek 

birtokviszonyai alapján következtetnek a kutatók a korábbi helyzetre, és vizsgálatunk 

szempontjából ezen eredmények elhanyagolható jelent ségűek. IV. Béla regnálásától 

kezdve, ha nem is túlságosan b séges, de folyamatos forrásanyaggal rendelkezünk 

254 MNL OL DL 99 841. Átírva a vasvári káptalan 1433. március 27-én kelt oklevelében (MNL OL DL 
66 431). Kiadása: Hans Wagner – Irmtraut Lindeck-Pozza (szerk.): Urkundenbuch des Burgenlandes und 
der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. I–V. (Publikationen des 
Instituts für Österreichische Geschichtsforschung) Graz–Köln–Wien: Böhlau, 1955–2000. I. 255. Lásd még 
Bándi Zsuzsanna: Körmend a középkorban. (Körmendi Füzetek [Új sorozat]) Körmend: Körmend Város 
Tanácsa Végrehajtó Bizottsága, 1987. 7. Körmend korai kiadványaira lásd még: Lakatos Bálint Péter: 
Hivatali írásbeliség és ügyintézés a késő középkori magyarországi mezővárosokban, okleveleik tükrében. 
Doktori értekezés. Budapest: ELTE, 2013. Adattár. 
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Körmendre vonatkozóan. Ugyanakkor ezek a források csak a legritkább esetben 

szolgáltatnak információt a Rába és Körmend viszonyáról, vagy általában a város 

környezetér l. Az okleveles anyag legnagyobb része adásvételeket rögzít, ezen 

ügyletekhez kapcsolódóan a leghasználhatóbbak a határjáró oklevelek lesznek, amelyek ha 

nem is fenntartás nélkül, de alkalmazhatók bizonyos környezeti elemek vizsgálatára.255 A 

középkorra vonatkozóan gyakorlatilag kizárólag okleveles adatokra támaszkodhatunk, 

más írott források nem fognak jelent sen hozzájárulni a középkori Körmendr l alkotott 

képhez. Képi, térképi forrásokkal nem rendelkezünk ugyan, de a kora újkorból, Siklósi 

Gyula gondos gyűjtésének köszönhet en sok tucat térképet ismerünk.256 A legkorábbi 

hitelesnek elfogadott, Magyar Királyságot ábrázoló térkép, az 1528-as Lazarus-féle is 

ábrázolja Körmendet, de a 16. századi és a 17. század elejér l származó ország- és 

országrésztérképek szinte csak a Rábához részben kapcsolódó egyik építmény, a palánk 

ábrázolása miatt lesznek valamennyire érdekesek a város és a folyó viszonyának 

vizsgálatában.257 Siklósi a Kisari Balla György által megjelentetett, a hazai kutatásban 

kalsruhei váratlasz néven ismert gyűjteményben található térképet fogadja els  hiteles 

ábrázolásként, amelyet a gyűjtemény összeállításának id pontja alapján 1667-re datál.258 

Ennél ugyanakkor a helyzet sokkal kedvez bb. A Kisari által közölt városatlasz ugyanis 

nem a 17. század derekán készült térképeket tartalmaz. Az elmúlt évek kutatása, minden 

kétséget kizáróan rámutatott, hogy azok csaknem száz évvel korábban, az 1570-es 

években, annak is alighanem az els  felében készültek, s így Körmend városának 

ábrázolását is ekkorra keltezhetjük. Ennek azért lesz jelent sége, mert a térkép eszerint 

még a Batthyány-birtoklást megel z  helyzetet ábrázolja, nem pedig az Ádám halála 

255 Hasonló példaként lásd Laszlovszky József: „Dedi etiam terram, que adiacet circa aquam, que vocatur 
Tiza” (Adatok az 1075-ös garamszentbenedeki oklevél helyneveinek lokalizálásához). Zounuk l (1986): 9–
24; Andrea Kiss: Study on the Historical Geography i. m., vagy legújabban: Nógrády Árpád: Három Sáros 
megyei birtokról. In: Mikó Gábor – Péterfi Bence – Vadas András (szerk.): Tiszteletkör. Történeti 
tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 
407–420. 
256 Siklósi Gyula: Egy reményteljes kísérlet: történelmi térképeinken el tűnnek Körmend középkori emlékei. 
Kulturális Műhely. Körmendi Figyelő 12, No 2 (2004): 85–88. 
257 Lazarus Secretarius: Tabula Hungariae ad quatuor latera. Országos Széchényi Könyvtár, Régi 
Nyomtatványok Tára (OSZKK), Apponyi Metszet (App. M.) 126. 
258 „Kirment” városának ábrázolására. Lásd: Landesarchiv Baden-Württemberg: Generallandesarchiv 
Karlsruhe, Hausfideikommission, Planbände Bd. XIII. fol. 11. GI. 178. Megjelent: Kisari Balla György: 
Karlsruhei térképek a török háborúk korából. Kriegskarten und Pläne aus der Türkkenzeit in Karlsruher 
Sammlungen. Budapest: Kisari Balla György, 2000. 434. 
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utánit. Emellett külön említést érdemel, hogy ezen térkép, a számunka fontos topográfiai 

elemek közül többet is, így a hidat, a malmot és gátját is jelöli.259 

Az írott és képi források mellett a régészet is fontos adalékokkal szolgál Körmend város 

szerkezetét, a város és a vizek viszonyát illet en. Els sorban Siklósi Gyulához köthet  

ásatások során az elmúlt évtizedekben több, a Körmendet övez  vizekhez kapcsolódó 

építmény került részbeni feltárásra, ám e feltárások szinte egészükben publikálatlanok. 

Siklósi egyrészt a vizsgálatunk szempontjából kulcsfontosságú uradalmi malom helyén 

végzett ásatásokat, másrészt, és ez szintén érdekes lesz, a város körüli egykori vizesárok 

területén, amely, mint arra alább rámutatunk, szoros kapcsolatban állt a Rába vízállásával, 

s mint ilyen, ugyancsak szorosan kapcsolódott a folyón álló malomhoz és annak 

gátjához.260 

A 16. századra vonatkozó okleveles és egyéb írott anyag, bár folyamatosan egyre 

gazdagabbá válik, jellegében mégsem tér el gyökeresen a kés  középkoritól. A 

forrásanyag ráadásul sokkal kevésbé feltárt ezen id szakra nézve. A középkori említések 

összegyűjtését igen gondosan végezte el Iványi Béla, majd Bándi Zsuzsanna, ugyanakkor 

a Mohácsot követ , és a Batthyányak birtokszerzését megel z  mintegy nyolcvan 

esztend r l igen keveset tudunk. Ezt az id szakot tekintve még mindig az Iványi által 

felvázolt forrásbázis és Körmend-kép lesz a meghatározó.261 Tóth István György, 

Körmend Iványi utáni legfontosabb monográfusa is alig néhány oldalt szentel ennek az 

id szaknak. Utóbbi a korszak birtoktörténetét és gazdálkodását néhány bekezdésben 

tárgyalja, s csak egyetlen területr l, a művel désr l ír hosszabban, ezen aspektussal 

kapcsolatban tár fel nagyobb számú új forrást. Ennek köszönhet en gazdagabb 

ismeretanyaggal rendelkezünk a templomokkal és az iskolákkal kapcsolatban, mint amit 

például Iványinál olvashatunk.262 A birtoktörténetb l adódóan az Erd dy-család 

259 A karlsruhei gyűjtemény datálására lásd: Pálffy Géza: A haditérképészet kezdetei i m. 56–63.; Székely 
Zoltán: Nicolo Angielini 1566-os rajza Gy r váráról és Miksa császár táboráról. Arrabona 42, No 2 (2004): 
167‒182. (mindkett  további b séges irodalommal) A datálással korábbi pontatlanságomat is korrigálom. 
260 Siklósi Gyula: A körmendi uradalmi malom és az uradalmi molnár háza. Kulturális Műhely. Körmendi 
Figyelő 15 (2007): 3–6.; U : Körmend középkori er dítési rendszere. Fels - más néven Városkapu. In: 
Nagy Zoltán (szerk.): A Batthyányak évszázadai i. m. 341–348.; Siklósi Gyula: A középkori Körmend 
védelmi rendszere. (Testis Temporis 15.) Körmend: Körmend város önkormányzata, 2006.; illetve U : 
Körmend, Mónus Illés u. 15. Kisfaludi Judit (szerk.): Régészeti kutatások Magyarországon 2007. Budapest: 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2008. 239–240.  
261 Iványi Béla: Képek Körmend i. m. 21–28. 
262 Tóth István György: Jobbágyok, hajdúk, deákok i. m. 136–141. A 16. századi egyházi viszonyokhoz lásd 
még Erdélyi Gabriella: Egy kolostorper története: hatalom, vallás és mindennapok a középkor és az újkor 
határán. (Társadalom- és Művel déstörténeti Tanulmányok 38.) Budapest: MTA Történettudományi 
Intézet, 2005.; Erdélyi Gabriella (szerk.): The Register of a Convent Controversy (1517−1518). Pope Leo X, 
cardinal Bakócz, the Augustinians and the Observant Franciscans in Contest. (Collectanea Vaticana 
Hungariae II/1. – História Könyvtár, Okmánytárak 3.) Budapest–Roma: Gondolat, 2005. 
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levéltárának kutatása járulhatna jelent sen hozzá ahhoz, hogy komolyabban b vüljenek a 

16. századi Körmendre vonatkozó ismereteink.263 Az Erd dyek birtoklását követ  néhány 

éves átmeneti id szakban Joó János kezében volt Körmend, ám miután belekeveredik az 

Illésházy-féle hűtlenségi perbe, elveszti a várost.264 E szűk évtizedb l szintén igen kevés 

forrással rendelkezünk a városra vonatkozóan. Ezt követ en, 160Ő végén – az ekkor a 

török dúlás és a Bocskai-felkelés következtében igen rossz állapotú265 – körmendi 

uradalom266 egy rövid, Henckel Lázárnak történ  uralkodói zálogosítást követ en, a 

Batthyányak kezébe került.267 

Kés bbi vizsgálatunk szempontjából szintén igen fontos, hogy összesítsük, mennyi 

forrással rendelkezünk a Batthyány-birtoklás idejéb l. Mennyire egyenletes a vizsgált 

források évköre, milyen szezonalitást lehet kimutatni a fennmaradt forrásanyagot illet en. 

Mint arra fent utaltunk, vizsgálatunk els dleges bázisát ebben, és a következ  nagyobb, a 

csákányi viszonyokat tárgyaló fejezetében a misszilisek lesznek. Miután e forrásokból 

igyekszünk következtetéseket levonni a Rába vízrajzi viszonyaira, a folyó által okozott 

problémákra nézve, számunkra e források keletkezésének id beli eloszlása kitüntetett 

figyelmet érdemel. A kulcskérdés ezzel kapcsolatban, hogy mennyiben lehet a levelekben 

fennmaradt környezeti események, különösen az árvizek szezonalitása alapján 

következtetéseket levonni a tényleges árvízgyakoriságra vonatkozóan. 

 

263 A család levéltárának egy része a Magyar Országos Levéltárába került (MNL OL P 107), de a Körmendre 
vonatkozó, eleddig kutatatlan levéltári anyagok többsége az Österreichische Staatsarchiv Erd dy-anyagában 
lelhet  fel. (Familienarchiv Erd dy Lad. 83. Fasc. 1. 94., 95., 96. kt.) Az anyag ugyanakkor kisebb részben 
tartalmaz gazdasági jellegű iratokat, bírói és káptalani kiadványok vannak többségben. Ezúton szeretném 
megköszönni Péterfi Bence segítségét a bécsi anyagot illet en. 
264 Kaszaházi Joó Jánoshoz lásd: Nagy Gábor: „…én nem vagyok sem Isthvánffi, sem mágnás…”: források 
a kortörténetíró Joó János életéhez és korához. Fons 16 (2009): Ő71‒ő1Ő. Az életrajzára uo. Ő71‒Ő9Ő. 
Illésházyval való kapcsolatához: Károlyi Árpád: Illésházy István hűtlenségi pörére vonatkozó okiratok, 
1600‒1611: 1. közlemény. Történelmi Tár 5 (1882): 670‒696. passim. 
265 A politikai helyzetre: Dominkovits Péter: „Egy nemzetek lévén…” A Nyugat-Dunántúl Bocskai István 
1605. évi hadjárata idején. Budapest: Martin Opitz Kiadó, 2006. Egy 1604. évi kamarai fogalmazvány 
szerint a körmendi uradalom ekkor, a török annyira felégette, hogy most aligha ér 20.000 forintot. MNL OL 
E 15 (Expeditiones camerales) 1604. április 6. 17. sz. 
266 Az uradalom nem kizárólag Körmend városát jelentette, hozzá tartozott további három magyar és három 
horvát település, el bbiek: Molnaszecs d, Hidashollós és Egyházashollós, utóbbiak: Berkifalu, Harasztifalu 
és Horvátnádalja is, illetve a 17. század folyamán (f ként az 1630-as években) hosszabb-rövidebb ideig a 
Rába jobb partján fekv  további három település, Gy rvár, Boldogasszonyfa és Szentiván is részét képzte az 
uradalomnak. Tóth István György: Jobbágyok, hajdúk, deákok i. m. 11–17.; Koltai András: Batthyány Ádám. 
Egy magyar főúr i. m. 538., illetve az uradalom 1635. évi urbáriumát: MNL OL P 1322 Urbáriumok IV. 52. 
sz. Keörmend varnak az Urbariumia (1635. június). Harasztifalura lásd: Völgyes Ferenc: Harasztifalu a 
Batthyány család birtokában. Vasi Honsimereti és Helytörténeti Közlemények No 1–2 (1986): 96–106. 
267 Tóth István György: Jobbágyok, hajdúk, deákok i. m. 17–19.; U : Körmend a kora újkorban (1ő26–
1809). In: Szabó László (szerk.): Körmend története. Körmend: Önkormányzat, [1994]. 115–117. 
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3. ábra: A körmendi vonatkozású levelek számának éves eloszlása (1600–1659) 

 

A misszilisek havi és évszakos megoszlása (4. és 5. ábra) jóval egyenletesebb, mint azok 

évenkénti megoszlása. Az egyes hónapokból fennmaradt levelek száma, ha nem is teljesen 

kiegyenlített, a legnagyobb különbség sem több mint másfélszeres, ezért ha nem is 

fenntartások nélkül, de az árvíz-szezonalitás vizsgálata nem ütközik alapvet  akadályokba. 
 

 

4. ábra: A vizsgált körmendi vonatkozású misszilisek havi megoszlása (1600–1659) 
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A levelek évszakos eloszlása pedig kifejezetten kiegyenlített. A legszegényebb 

adatellátottságú sz id szakából alig 20%-kal rendelkezünk kevesebb levéllel, mint a 

leggazdagabb nyári id szakból. 

 

 
5. ábra: A vizsgált misszilisek évszakos megoszlása (1600–1659) 

 

Fent már részletesen utaltunk a Batthyány család körmendi levéltárát ért káraira. Amikor a 

misszilisek mennyiségér l, és azok id beli eloszlásáról van szó, erre mindenképpen ki kell 

térni, hiszen a fennmaradt misszilisek szezonalitása, és éves megoszlása bizonyosan nem 

reprezentálja a Körmendr l elküldött levelek valós évi, évszakos ritmusát. Alább 

táblázatban összesítettük azt, amit a körmendi vonatkozású misszilisek pusztulásáról 

tudunk. Az alábbi táblázat adataiahoz még egy dolgot fontos hozzátenni. A pusztulás 

mértékére vonatkozó ismereteink nem az eredend en keletkezett iratanyagra, hanem az 

1940-es évek els  felében lajstromba vetthez képest értend k, hogy a 17. század közepe és 

az 1940-es évek között a Batthyány Ferenchez, Ádámhoz vagy más családtaghoz írott 

levelek mekkora része semmisült meg, szinte egyáltalán nem ismert. 
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Iványi által idézett levélírók 
A második világháború 

előtt kutatható misszilisek 
száma (db) 

A második világháború 
után kutatható 

misszilisek száma (db) 

A háborús pusztulás mértéke 
(%) 

Babos Szabó György 17 17 0% 
Békássy Miklós 116 116 0% 
Bozay László 164 136 13% 
Falusy György 325 286 12% 

Francsics Gáspár 392 392 0% 
Gerdákovics Mátyás 426 285 33% 

Hall Gáspár 41 38 17% 
Hidasy András 350 242 31% 

Kelemen György 77 77 0% 
Lesecsics Mihály 27 23 15% 

Nagy Márton 3 0 100% 
Nemsem István 399 328 18% 
Rátky Menyhért 44 36 18% 
Ságodi István 156 156 0% 

Saly Imre 88 88 0% 
Somogy András 83 83 0% 
Svastics István 188 188 0% 
Szokoly Mihály 41 41 0% 

Tekeny s Márton 2 2 0% 
Zala és Somogy vármegyék 

közönsége 
3 2 33% 

Zala vármegye közönsége 21 23 (!) 0%* 

6. ábra: A körmendi levéltár körmendi vonatkozású missziliseinek pusztulása268 

 

A Batthyány archívumban nem kizárólag a levelezésanyag szolgál fontos adalékokkal. Az 

okleveles anyag mellett, amelynek száma nem kifejezetten jelent s a 17. század elejér l – 

els sorban kiváltságlevelekr l van szó –, a legfontosabb források a már említett 

urbáriumok lesznek, amelyekb l ugyanakkor több is fennmaradt a Batthyány család 

földesuraságának els  századából. Az 1600–1601 körül keletkezett (évszám nélküli) els  

ismert urbáriumot számos további, már többségében a Batthyányakhoz köt d  urbárium 

és házösszeírás követett: 1603-ból és 1609-b l is ismerünk el bbit, 1608-ból pedig egy 

házösszeírást. Ezek nemegyszer kitérnek az uradalomhoz tartozó malmokra és más, a 

vizekhez kapcsolódó építményekre. Jellemz , hogy Batthyány Ferenc idejében kevés ilyen 

dokumentum készült, ugyanakkor az 1630-as évtizedt l kezdve, amikor Batthyány Ádám 

veszi át az uradalom irányítását, újra számos urbáriummal találkozunk, így az 1635-ös 

összeírás igen részletesen ír egyebek között a malmokról is.269 1645-b l és a következ  

esztend b l is rendelkezünk összeírásokkal, míg 1649-b l két fontos forrásunk is van, 

amelyet feltétlenül használnunk kell kutatásunk során, egyrészt egy körmendi 

házösszeírás, másrészt egy majorsági földösszeírás. Az utóbbi forrásban említett földek 

268 Nagy Zoltán: Iványi Béla szerepe i. m. 261. után. 
269 Az urbáriumokról és házösszeírásokról általában lásd Koltai András: Batthyány Ádám. Egy magyar főúr 
i. m. 155. skk. 
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egy része a Rába közvetlen közelében terült el, ezért az összeírásnak kiemelt jelent sége 

lesz vizsgálatunk szempontjából.270 Az itt felsorolt urbáriumok közül nem egy elégett, s 

több közülük csak másolatban, mikrofilmen ismert. Gyakran csak egyes lapok vannak 

meg eredetiben, azok is megpörköl dött, alig olvasható állapotban. 

Összefoglalva elmondhatjuk a forrásokról, hogy Körmend környezetére vonatkozóan a 

középkori forrásanyag csak igen általános következtetéseket enged meg, míg a kora 

újkorból ennél jóval szélesebb forrásbázisra támaszkodhatunk, ezért is választottuk 

elemzésünk középpontjául ezt a periódust. Véleményünk szerint az 1600 és 1659 közti 

id szak részletes vizsgálata jelent s eredményeket ígér Körmend és környezete 

megismerése szempontjából. A levelek, különösen a tiszttartók által írott misszilisek 

alapján egészen sajátos kép bontakozik ki a város és a Rába viszonyáról, amelyet f ként 

az említett két építmény, a híd és különösen a malom, valamint gátja problémája mentén 

járunk körül. Miel tt részletes elemzésbe kezdenénk, röviden kitérünk a két f szerepl re, 

a Rába folyóra, és a szűkebb környezetre, a Rába és Körmend viszonyára. 

 

V.2. Az egyik főszereplő: a Rába – különös tekintettel a Körmend környéki 
szakaszokra 
 

„[Körmend] Rétjei igen kedvez  fekvésűek, mert a Rába és a Pinka szabályozatlan futása 

és ezeknek terjedésükhöz képest szűk medreikbe tavasz elején a Stájer országi hegyekb l 

b ven olvadó hó és rohanó es  víz által történni szokott áradások és kiöntések azokat 

szerfelett termékenyittik; de ellenben kés bb s’ némellykor takarulás idejében rohanó víz 

áradásak és kiöntések kártékony következést is hagynak magok után, […] olyannyira, 

hogy némely esztend kben a réteknek ily kedvez  fekvésük jóminéműsége mellett is 

szűkölködni kelletik a takarmányban.” – így írt a reformkor idején Bendekovics Mihály 

Körmend környékér l.271 Némileg kés bb, az 1820-as években készült leírás is igen 

hasonlóan emlékezett meg a Rába völgyér l: „A Stájerországból érkez  Pinka-folyó, 

miután a szép Pinka-völgyet elhagyja, itt szeli keresztül a síkságot, és fél órára 

Körmendt l, Horvátnádaljánál a Rábába ömlik, melynek egyik partja a nagy, szép 

körmendi hercegi kertet határolja. Ezek a vizek gyakran kilépnek a medrükb l, és a 

270 Az urbáriumok listáját lásd Tóth István György: Jobbágyok, hajdúk, deákok i. m. 188–189. 
271 Bendekovics Mihály tiszttartó és Harangozó János mérnök leírása Körmendr l. MNL OL P 1322 
Urbáriumok IV. Összeírások 97. cs. No 122. Kiadása: Kondicsné Kovács Éva (szerk.): 
Szemelvénygyűjtemény Körmend történetének tanulmányozásához. I–II. Körmend: Jubileumi Bizottság, 
1993–2002. I. 6–7. Szintén idézi: Tóth István György: Jobbágyok, hajdúk, deákok i. m. 123. 
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helység néhány részét elárasztják, a malmokban nagy károkat okoznak.”272 E két, a Rába 

komolyabb ármentesítési munkáit megel z en keletkezett leírás alapján magától 

értet d nek látszik, miért érdekes részletesebben foglalkozni a Rába és Körmend 

térségének környezetével, miért ezen példán keresztül mutatjuk be, hogy a 17. század 

elejének politikai viszonyai, milyen hatással lehetnek a gazdálkodásra. 

A 18-19. századi, jelent s méretű szabályozásokat megel z en, a Rába – akárcsak a 

Kárpát-medencei folyók többsége – sokkal kevésbé meghatározott mederrel rendelkezett, 

a folyókat, számos fattyú- és holtág kísérte, s áradások idején sok, az évnek csak igen kis 

hányadában vízzel telt mederbe került valamennyi, az árvizek szállította víztömegb l. 

Számos esetb l arra kövekeztethetünk, hogy gyakran fordult el , hogy a Rábán új 

medreket alakított ki egy-egy árvíz – erre alább körmendi példák kapcsán visszatérünk –, 

de arra is jócskán találunk példákat, hogy kisebb, korábban már létezett ágakba, 

ásványokkal terelnek vizet, alkalmasint akár a Rába f ágának folyását is 

megváltoztatva.273  

A vitatott terület távolabb fekszik ugyan az általunk vizsgált Körmendt l, Sopron 

vármegye déli peremén, mégis árulkodó lehet arra vonatkozóan, hogy a Rába vízrajza 

korántsem volt olyan meghatározott, mint a 18. századtól megkezd dött szabályozásokat 

követ en,274 s a folyó elterelése egy másik ágba, esetleg egy id r l id re a folyó áradásai 

által használt mellékágba nem volt különleges eset. Ennek megfelel en, amikor az alább 

közölt térképhez (7. ábra) hasonló ábrákat látunk, mind a Rába körmendi szakaszával, 

272 Magyar fordítás: Móricz Péter: A körmendi uradalom Kunits Mihály topográfiai leírásában. Körmendi 
Figyelő 10 (2010): 15–20. Eredeti német szövegét lásd Michael von Kunits: Topographische 
Beschreibungen des Königreiches Ungarn und seiner einverleibten Provinzen. Pesth: Ludwig Landerer 
Edlen v. Fűskút, 182Ő. Körmendre vonatkozó rész: uo. 136–137. Ehhez lásd még: György Tilcsik: Eine 
unbekannte topographische Beschreibung der Fürst Philipp Batthyányschen Herrschaft in Körmend aus der 
ersten Hälfte der 1820er Jahre. Zeitschrift des Historischen Vereins für Steiermark 101 (2010): 179‒19Ő. 
273 „…fluvium Rabe de pristino seu antiquo suo meatu seu alveo excipiendo contra ipsorum prohibiciones 
legitimas in alium meatum in desolacionem possessionum ipsorum videlicet Zyrak, Dyenysfalva, Chalad et 
Gyurov vocatarum ac ipsorum preiudicium per quamplurimas fossuras fodi fecissent; unde facta huiusmodi 
protestacione eosdem dominos Johannem archiepiscopum, Nicolaum et Stephanum fratres eiusdem et alios 
quoslibet adiutores et adherentes eorumdem a dicti fluvii Rabe de pristino suo meatu excepcione et in alium 
locum et meatum fodifacione prohibuit contradicendo et contradixit inhibendo publice et manifeste coram 
nobis testimonio presencium mediante…” – Nagy Imre (szerk.): Sopron vármegye története I. i. m. 555–
556.; Mályusz Elemér et al. Zsigmond-kori oklevéltár i. m. II/1. (1400–1410) 1444. sz., illetve MNL OL DL 
86 370. (Az ügyre lásd fent, 239. jegyzet) 
274 A kora újkori és újkori Rába-szabályozásokhoz lásd: Dóka Klára: A Rába-szabályozás i. m.; Fekete 
Kálmán: Visszatekintés a Rábaszabályozás történetére a társulat megalakulásának 70 éves évfodulóján. In: 
Pichler János (szerk.): Tanulmányok vízrendezési munkálatainkról. A központi bizottság 1943., 1944. és 
1947. évben tartott gyakorlati tájékoztató előadásai. (A Tisza-Dunavölgyi Társulat Központi Bizottságának 
kiadványa III. évf. 1. szám) Budapest: Magánkiadás, 1947. 145–152.; Sárközi Zoltán: Árvizek, ármentesítés 
i. m.; Szalacsy Lajos: A Rábaszabályozó Társulat története és műveinek leírása az 1896. évi ezredéves 
országos kiállítás alkalmából. Budapest: Légrády, [1896.]; Varga J. János: A körmendi uradalom i. m., 
illetve legfrissebben: Simonkay Márton: „Áldott felszabadulás a féktelen vizek zsarnoksága alul” i. m. 
Ezeken kívül lásd még: Thaly Kálmán: Az Rába rectificatiójáról i. m. 
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mind a folyó egy alsóbb szakaszával kapcsolatban, feltétlenül kétkedéssel kell fogadnunk, 

hogy a Rába ilyen pontosan meghatározható mederviszonyokkal rendelkezett volna. 

A Rába Körmend környéki viszonyaira vonatkozóan, ha kevés információval is, de 

rendelkezünk már a középkorból is. Az els  ilyen egy IV. Béla által 12őő. június 2ő-én 

kiadott privilégiumban maradt fenn. Ebben az oklevélben a király Hermán nembeli Dés 

comesnek adományoz három ekényi lakatlan várföldet egy Telekessel (ma is létez  falu 

Vas déli határában) határos Torvaj nevű birtokon. A diploma kitér az adomány céljára, 

amely az, hogy Dés comes befejezze, majd az épület elkészültét követ en tartsa fenn a 

Körmend toronyra vonatkozóan viszonylag sok forrással rendelkezünk, amelyek alapján 

nagy biztonsággal meghatározhatjuk annak helyét. A Körmend középkori topográfiáját 

ábrázoló, eredetileg Siklósi Gyula által tervezett térképen (7. ábra) ez a meghatározó 

épület a 2. számot kapta. Az építmény a karlsruhei városatlasz 1570-es évekbeli 

térképének tanúsága szerint a kora újkorban is az úgynevezett el vár részét képezte. Ami 

számunkra érdekesebb, hogy IV. Béla oklevele a torony mellett említi a folyót. Ez pedig 

arra utal, hogy valamilyen természetes vízfolyás övezte vagy haladt el a kés bbi 

er dítmény el várának szigete mellett. A térség hidrogeográfiai viszonyai alapján szinte 

bizonyosak lehetünk abban, hogy a víz nem származhatott máshonnan, csak a Rába 

vízrendszeréb l. Mint arra Bándi Zsuzsanna, Körmend középkorának kiváló monográfusa 

is rámutatott, nemegyszer el fordul, hogy bizonyos folyók adott település mentén fekv  

szakaszát magáról az érintett településr l nevezik el. Ennek alapján igen valószínűnek 

látszik, hogy az itt említett Körmend folyó a Rába egyik ágát jelentheti.275  

 

275 A kérdéshez lásd Bándi Zsuzsanna: Körmend a középkorban i. m. 17; Kiss Gábor – Zágorhidi Czigány 
Balázs: Víznevek névalkotó szerepér l – Vas megyei példákon. Helynévtörténeti Tanulmányok 3 (2008): 
111–120. 
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7. ábra: Körmend a középkorban (Siklósi Gyula térképe után, saját szerkesztés) 

 

A Rába szerteágazó vízhálózatára utal több, Tóth István György által hozott adat is. A 

szerz  Körmend topográfiai fejl désével foglalkozó írásában számos 17. századi 

határjárásra is kitért, melyek közül nem egy birtok a várostól északra lokalizálható, azaz a 

település azon részén feltételezhetjük ezeket, ahol a középkori Körmend folyó is lehetett. 

Ilyen, a 17. századból ismert egykori folyómedrek lehetnek például a Holt-Rába és a Sár, 

amelyek számos korabeli urbáriumban megjelennek.276 E források arra engednek 

következtetni, hogy a Rábának a kora újkor folyamán mindvégig több ága volt, 

amelyekben vagy állandóan, vagy id szakosan, de volt víz. Ugyanakkor nincs forrásunk 

arról, hogy a középkor vagy a kora újkor folyamán ezen Rába-ágakon malmok működtek 

volna, vagy akár malomhelyek lettek volna, ami arra utalhat, hogy bár a folyóágak nem 

voltak szárazak, jelent sebb vízáramlás ezekben nem volt. A Rába a kora újkor végi és az 

újkorban bekövetkez  szisztematikus emberi beavatkozások mellett az elmúlt ezer 

276 El bbi például: Körmend város urbáriuma 16Ő6. MNL OL P 1313 Majoratus Lad. 1. No 32. 10/a, 12/b p.; 
A körmendi majorság és örökségföldek összeírása, 1649. MNL OL P 1313 Majoratus Lad. 1. No 37. 290/b 
p.; Egyházmegyei Könyvtár Szombathely. 1.c. Canonica visitatio. Kazó-féle canonica visitatio. (1697) 
Elérhet : MNL OL Filmtár X 767 (ő2. doboz) Ő1ő., Ő16., Ő18., Ő20. p. Utóbbi például: MNL OL P 1313 
Majoratus Lad. 1. No 32 7/b, 8/a, 8/b, 9/b. p. 
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esztend ben igen nagy gyakorisággal változtatta medrét közvetlen emberi beavatkozás 

nélkül is.277 

Tóth István György fent hivatkozott mérvadó, a város topográfiáját vizsgáló tanulmánya is 

kitér arra, hogy a folyó, kiérve a síksági területre több ágra szakadt, s szintén  utal arra, 

hogy a települést l északra található, a 17. században „ó árok”-nak nevezett meder is 

szinte bizonyosan a Rába egyik ágát jelentette valamely korábbi évszázadban. Hogy 

Körmend térségében mennyire nem magától értet d  az, hogy a kora újkorban a Rába 

f medre – amelynek partján az uradalmi malom állt – merre haladt, arra az általunk 

vizsgált anyagban több levél is támpontot ad. Hidasy András körmendi vicekapitány egy 

1637-ben írott levelében említette, hogy a Rába a híd és a malom közötti szakaszán a 

folyó „tulso”, azaz jobb partján bedöntötte a partfalat, és fél , hogy ha még egy áradás 

vonul le rajta, a Rába, a malmot ezzel elkerülve, egy másik tartós medret hoz létre.278 

Néhány évvel kés bb, 16Ő1-ben hasonló problémával kellett szembenéznie Körmendnek. 

Ismét Hidasy egy levele említi, hogy a Rába, ezúttal a híd feletti szakaszán, ki akart lépni 

a medréb l, hogy más utat válasszon magának.279 Hidassy néhány nappal kés bbi 

misszilise szerint a f  probléma már nem is az volt, hogy a folyó új medret talál magának 

vagy, hogy esetleg egy új ágat hoz létre, hanem az, hogy a kiásott árkok akadályozzák a 

közlekedést – nem lehetett rajtuk átkelni, amíg azokat fel nem töltik.280 Francsics 

Gáspár281 1646-ban kelt üzenete is igen hasonló problémát említ. A tavaszi árvíz a híd 

fölött szakította ki a Rába partját, s így a folyó új irányba vette magát.282 Nemsem István 

körmendi tiszttartó Batthyány Ádámhoz írott levele egy 1650 februárjában levonuló 

áradás leírása kapcsán azt említette, hogy a Rába valahol a malom feletti szakaszon olyan 

277 Vö. Gellén Zsolt: A Rába i. m. passim; Károlyi Zoltán – Somogyi Sándor: Felszíni i. m. 
278 „Ez mostanj ár majd az Raba az malom es híd között az Raba tulso felen nagj szakasztast tett, ugi annira 
hogi hordani nem veszik ugian keleötte […] ha ária lenne, féleö hogi epenseggel el keruli az ki az molnat, S 
mostis bizonj feleö másikat veszen el…” – Hidasy András levele Batthyány Ádámhoz, 1637. április 16. 
MNL OL P 1314 No 19 159. 
279 „Hanem it az Ar Víz anjra vagyon hogy az híd elöt igen kj vetek az Raba, el akaria az hidat kerülny 
masut akarja magat kj szakasztanj. Nagod küldene onnent föliül segetseget hogy mivel tudnank megh 
oltalmaznj mert igen nagy karos leszen ha megh nem jobotjuk Az malomak is igen nagy artasara leszen.” – 
Hidasy András levele Batthyány Ádámhoz, 1641. március 3. MNL OL P 1314 No 19 233. 
280 „Az elöb is irtam vala nagysagodnak az viznek allapatja felöl, nem tudom ha jútótte az Nagod kezehez az 
level vagy nem, nagysagod küldetene segestseget mert az Hídon kjvül olj nagy arkokat mosot hogy sem 
lovas sem szekeres at nem mehet migh megh nem töltik, s ha egy az víz leszen, megh az malomnakis nagy 
kart teszen ha nem epetnek…” – Hidasy András levele Batthyány Ádámhoz, 1641. március 10. MNL OL P 
1314 No 19 235. 
281 Róla részletesen lásd Ladányi-Benedikt Ildikó: Mindennapi élet a körmendi várban – Francsics Gáspár 
körmendi kapitány levelei 1648–1650-ben. In: Nagy Zoltán (szerk.): A Batthyányak évszázadai i. m. 205–
216. 
282 „Az itvalo Hidon alol tull az Raban ollj nagj árkoth assoth az Ar víz, ha mindjart eleieth nem keltik eppen 
az Raba az folliassabull kj megjen es az malom szarazon marad…” – Francsics Gáspár, 1646. március 13. 
MNL OL P 1314 No 15 085. 
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árkot ásott, hogy amennyiben nem temetik be, azon a szakaszon nem újítják meg a 

partfalat, a víz el fogja kerülni a malmot.283 Ez a néhány adat is arra enged következtetni, 

hogy a Rába folyása – a nyomokban már a kora újkorban is kimutatható vízszabályozási, 

árvízvédelmi munkálatok ellenére is – igen bizonytalan volt. Azaz a vízgyűjt t érint  

környezetváltozások mellett a lokális környezetnek ugyanúgy alapvet  jelent sége lehetett 

abban, hogy – mint arra alább igyekszünk rámutatni – a Rába nagy gyakorisággal okozott 

károkat Körmend malmában, a malom gátjában, a hídban és a palánkban. 

 

 

8. ábra: Körmend és környezete (Tóth István György [1992] nyomán) 

 

Noha Iványi Béla fent említett, alapvet  jelent ségű írása, és Gellén Zsolt egy tanulmánya 

is foglalkozott a Rába kora újkori árvízviszonyaival, egyik sem tér ki részletesebben arra, 

hogy milyen lehetett a folyó arculata ebben az id szakban. Írásaik els sorban a korszak 

áradásaira hívják fel a figyelmet, Gellén tanulmánya pedig a Rába egy másik aspektusára, 

283 „Mivel az Raba igen megh aradot, hogy Csötörtökön, s, Penteken az hidon tul az ép földben oly nag 
szakasztast tett, hogy ket szaz szeker agal es, negyven szal vórogh feniö fa karoival alig tudgyuk véghéz 
vinny, s, ha mostan segetsegel az csinalasan nem leszűnk az molnat el kerülj az Raba, mivel mostanis meg 
arra foly az Raba, s mostanis mind mossa, oly mely arkoth asot, hogy kopliavalis az ember alig erne…” – 
1650. február 19. MNL OL P 1314 No 33 770. 
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a folyóra mint határra összepontosít. Ugyanakkor e problémák szisztematikus 

forrásvizsgálaton alapuló elemzését nem adja, annak ellenére sem, hogy – mint arra a 

következ kben rá kívánunk mutatni – Körmend esetében egy hasonló vizsgálat jelent s 

eredményekkel kecsegtet. 

 

V.3. A szenvedő alany? – Körmend városa és vízhez kapcsolódó építményei 
 

Körmend a Rába bal partján jött létre IV. Béla uralkodása idején. A középkorból, ha nem 

is nagyszámú, de viszonylag jelent s mennyiségű okleveles adattal rendelkezünk a 

várossal kapcsolatban.284 Ezek elemzése egyrészt túlmutat a jelen dolgozat keretein, 

másrészt dolgozatunk ezen alfejezetének célja az, hogy megvizsgáljuk a folyó és a város 

viszonyát meghatározó városszerkezeti elemeket. A legfontosabb ezek közül, hogy 

feltételezhet en a kés  középkor folyamán (valamikor a 1ő. század középs  évtizedeiben) 

a várost palánkokkal vették körbe.285 Siklósi véleménye szerint a város palánkját akkor 

vették körül vizesárokkal, amikor Kanizsa elestét követ en Körmend a határszakasz egy 

pontjává vált. Ennél ugyanakkor valószínűleg már korábban elkészült a vizesárok, 1ő80-

ban, egy a vasvári káptalan levéltárában fennmaradt irat már utal ennek létezésére.286 

Szintén igen fontos, és a levelekben sűrűn említett, vízhez kapcsolódó építmény a város 

hídja. A Rábán a középkor óta jó néhány híd állt.287 Ezek újjáépítéseinek kimutatása 

mindenképpen hozzájárulhat elemzésünkhöz, mert az ezeket ért károk szinte minden 

esetben az árvizekhez köt dnek. Körmenden, bár a középkori hídra vonatkozó adatok 

hiányoznak, a kora újkorban már biztosan átívelte a folyót egy ilyen építmény. 

A Rába és a város viszonyában a legmeghatározóbb tényez t a település malma(i) és az 

ahhoz (azokhoz) tartozó gát jelentik. A körmendi uradalmi malomról már a korai id kt l 

kezdve rendelkezünk írott forrásokkal, és a városról készült, fent említett 16. századi 

284 Körmend középkori történetéhez lásd Bándi Zsuzsanna: Körmend i. m.; U : Újonnan el került források 
Körmend középkori történetéhez. Vasi Szemle 48 (1994): 257–260.; Dénes József: Körmend a középkorban. 
In: Szabó László (szerk.): Körmend története i. m. 32–98.; Érszegi Géza: Körmend középkori pecsétje és 
címere. Vasi Szemle 33 (1979): 347–358.; Kóta Péter: A 7ő0 éves Körmend történetéb l. Vasi honismereti 
és helytörténeti közlemények No 2 (1994): 17–19.; Tóth István György: Körmend alapítása i. m. 643–658.; 
Iványi Béla: Képek Körmend i. m. 4–21.; Iványi Béla: Körmend története a római kortól a mohácsi vészig. 
Körmend: Csaba József Honismereti Egyesület, 1999.; Siklósi Gyula: Körmend középkori er dítési 
rendszere i. m.; U : A középkori Körmend i. m. 
285 Siklósi Gyula: Körmend középkori i. m. 341. 
286 MNL VML XII. 1. Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalan Hiteleshelyi Levéltára, Jegyz könyvek 1ő80. 3. 
sz. IX. 67. (1580. november 3.) 
287 Körmend környékén is nem egy híddal találkozunk a forrásokban: Hollós, Sárvár, Hídvég. A többi hídra 
lásd a fent elemzett, 1őŐ3‒ŐŐ. évi és az 1ő9Ő. évi felmérést, s azok közlését a dolgozat függelékében: X.2.1. 
fejezet. 
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térképekr l sem hiányzik a malomgát és a malom. Miel tt kitérünk a települést elért 

árvizekre, részletesebben foglalkozunk ezen, vízhez kapcsolódó építményekkel. 

 

 
9. ábra: Körmend városa az úgynevezett karlsruhei várostérképen 

 

V.3.1. Körmend palánkja és a vizesárok 
 

Körmend középkori er dítésér l viszonylag kevés forrással rendelkezünk. A 16. század 

elejét l ismerünk olyan adatot, amely említi a falakon kívüli Szent Márton-templomot,288 

288 Siklósi Gyula: A középkori Körmend i. m. 7.  
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és Lazarus 1528-as Magyarország-térképén is fallal körülvett településként ábrázolja 

Körmendet.289 Ezek nyomán arra lehet következtetni, hogy a középkor végén már 

valamilyen er dítéssel rendelkezett a város. Siklósi Gyula feltételezi, hogy a várost már a 

14. században sövénnyel vették körül, ugyanakkor erre vonatkozóan semmilyen írásos 

bizonyítékkal nem rendelkezünk.290 A kora újkorban számos átalakuláson esett át a város 

palánkja és a hozzá kapcsolódó, bár valószínűsíthet en valamivel kés bb épült vizesárok. 

Az 1580-ban már biztosan működ  vizesárok alapjai feltehet en Tarnócziak idején vagy 

Erd dy Péter földesurasága alatt, az 1őŐ0-es évtizedben készültek el. 1546-tól kezdve a 

források rendszeresen distinkciót tesznek a küls  és a bels  város között, a suburbium, 

exterius oppidum és a kwlsew waras kifejezésekkel egyaránt találkozunk, amelyek mind 

arra utalnak, hogy ekkorra egyértelműen elkülönült a palánkon kívüli és az azon belüli 

város.291 Vizsgálatunk szempontjából az igazán fontos az lesz, hogy a kora újkorban már 

bizonyosan valamilyen fal és vizesárok vette körül a várost. 

A vizesárok a vizét kizárólag a Rábáról nyerhette, így annak vízszintje nem volt független 

a folyótól, s t nem egy esetben az áradásokhoz kapcsolódóan nemcsak a folyóban álló 

vízépítmények voltak kitéve a levonuló víz pusztító hatásának, hanem a vizesárok mellett 

álló palánkok is. A kora újkori levelek tanúsága szerint ez nemegyszer okozott gondot. Így 

különösen érdekes lesz számunkra az, hogy milyen anyagból épült a városfal, azaz hogy a 

vizek és más természeti elemek – viharok, szél – mennyiben pusztították azt. A palánk két 

különböz  anyagból állt. Bizonyos szakaszain, mint a Fels  kapu és a vár közötti 

szakaszon, téglából készült; más szakaszokon, mint arról számos 17. századi levélben is 

olvashatunk, fából és sárból épített palánkokkal találkozunk. Ezen szakaszokat igen 

komolyan veszélyeztette a Rába, és id r l id re az árvizek miatt jelent s újjáépítésre volt 

szükség. 

 

V.3.2. A körmendi Rába-híd 
 

Körmend hídjáról igen kevés korai forrással rendelkezünk, pedig már évezredek óta 

átkel ként szolgálhatott a város tágabb környezete. A római id szakban valahol a 

289 Lazarus Secretarius: Tabula i. m. 
290 Siklósi Gyula: A középkori Körmend i. m. 7. 
291 Koppány Tibor: Körmend városának építéstörténete. (Körmendi Füzetek [Új sorozat]) Körmend: 
Körmend város tanácsa és végrehajtó bizottsága, 1986. 27.; Siklósi Gyula: A középkori Körmend i. m. 9. 
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település térségében haladt el a Borostyánk út292 – az út és a rábai átkel  pontos helyét 

korábban nem ismertük, csak igen kés i adatból következethetünk a helyére. Római kori 

adatok (f ként a Tabula Peutingeriana itinerárium-térkép) szerint a folyón egy Arrabona 

(Arrabone) nevezetű település mellett kellett átkelni.293 A Rába római kori nevéb l 

származtathatjuk ezt a nevet, hisz annak kelta eredetű latin neve Arrabo volt. Arrabona 

helyére vonatkozóan ugyanakkor nem csak a Tabula Peutingeriana utal, utalhat. Iványi 

Béla lejegyzett egy – id közben eltűnt – 1845-ös, Körmendet és környezetét ábrázoló, 

egykor a Batthyány levéltár részét képez  térképen szerepl  adatot. Eszerint az akkori 

körmendi hídtól (ez néhány tucat méterrel feljebb van a Rábán, mint a kora újkori, a 

karlsruhei várostérképen is szerepl  híd) keletre, mintegy két kilométerre hosszú töltés 

volt megfigyelhet , amelyre az alábbit írták a térkép készít i: „a római út nyomdoka.”294 

Arrabonát a történészek, régészek több településsel – Körmenddel, Csákánydoroszlóval, 

Katafával – igyekeztek azonosítani az elmúlt évtizedekben. Ugyanakkor, ha összevetjük 

az Iványi által hivatkozott térképi adatot az általunk ismert térképekkel, akkor 

egyértelműen az utóbbi, Cserményi Vajk és Tóth Endre által is valószínűsített azonosítást 

kell elfogadnunk.295 

Iványi ezen adatának helyességét egy másik térképi forrás is mindenképpen meger síteni 

látszik, és ráadásul az átkel  jellegére vonatkozóan is adalékokkal szolgál. Egy, a 

Helytartótanács térképei között fennmaradt – a tervezett Rába-szabályozáshoz 

kapcsolódó,296 18. század végi Rába-mappáció az Iványi által ismertetett térképhez igen 

hasonló helyen, egy másik, ugyancsak a római korból megmaradt tereptárgyat ír le (lásd 

10a-b. ábra).297 Körmendt l keletre, a Rába valamivel alsóbb, de a városhoz igen közeli 

szakaszán a kéziratos térképre az alábbi, igen tisztán olvasható szöveg került felvezetésre: 

„a régi római kori híd maradványai” (vestigia antiqua Pontis tempore Romanorum). A 

térkép szerint a római kori híd maradványai, ha nem is pontosan két kilométerre találhatók 

az újkori híd helyét l, de megközelít leg ilyen távolságra vannak. Az Iványi által említett 

292 Tóth Endre: Körmend vidéke római kori történetéhez. Vasi Szemle 33 (1979): 342–346.; Kiss Gábor – 
Zágorhidi Czigány Balázs: A Lapincs–Rába-vonaltól délre es  terület Árpád-kori történeti földrajzához: a 
megyetörténet műhelyéb l. I. rész. Vasi Szemle 64 (2010): 711–721. 
293 Mócsy András – Szilágyi Mária: Úthálózat. In: Mócsy András – Fitz Jen  (szerk.): Pannónia régészeti 
kézikönyve. Budapest: Akadémiai, 1990. 118–124., különösen 119. Ehhez lásd még: Cserményi Vajk – Tóth 
Endre: Der Abschnitt der Bernsteinstrasse in Ungarn. Savaria 16 (1982): 288.; Tóth Endre: Itineraria 
Pannonica – Római utak a Dunántúlon. Budapest: MNM, 2006. 
294 Iványi Béla: Körmend története i. m. Lásd még Koppány Tibor: Körmend városának i. m. 8.; Tóth Endre: 
Körmend i. m. 
295 Cserményi Vajk – Tóth Endre: Der Abschnitt i. m. 288; Tóth Endre: Itineraria i. m. 21–22. 
296 Ehhez lásd Dóka Klára: A Rába-szabályozás i. m. 
297 Mappa fluvii Arabonis ex mondato ex Consilii Locumtenentialis Regii. [18. század vége] – MNL OL S 
12 (Helytartótanácsi térképek) Div XI No 0125. [1/3. részlet]. 
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térkép és ez az adat mindenképpen alátámasztja egymást, és feltételezhetjük, hogy a 

Borostyánk út a várostól valamivel keletre futhatott, s a római kori Arrabona település is 

valahol itt terülhetett el. 

Felmerül még egy kérdés: honnan tudhatjuk, hogy a híd romjai valóban ókori eredetűek-e? 

Erre csupán közvetett bizonyítékkal rendelkezünk. Ugyanis nem tudunk arról, hogy a 

térképen szerepl  szakaszon a középkor folyamán bármikor út haladt, amelyen híd 

vezetett volna át. Településnyomok sincsenek a közvetlen környezetben, amibl arra 

következtethetnénk, hogy valószínűleg a magyar középkort megel z  id szakban épített 

és kés bb pusztulni hagyott hídról van szó. Az ugyanakkor némiképp meglep , hogy a 

római kori hídnak még ekkor is ilyen látványos nyomai voltak. Mint arra a kora újkori híd 

kapcsán még kitérünk, a Rába árvizei igen nagy gyakorisággal komoly pusztításokat 

okoztak a hidakban. Ennek megfelel en az, hogy a római híd maradványai láthatóak lettek 

volna még a 18. században, feltéve, ha épít anyaga az lett volna, ami a középkor és kora 

újkor nagy részén a hidaknak, azaz fa, igen meglep  lenne. Ezért gondolhatjuk, hogy 

legalább a híd pillérei vagy azok bizonyos részei nem fából, hanem k b l készülhettek. Ez 

esetben valamivel érhet bb, hogy a híd bizonyos elemei hogyan maradhattak fenn 1500 

éven keresztül. 

Még két kérdéskörrel kapcsolatban fontos a római kori híd. Egyrészt ez esetben hitelt 

érdeml en bizonyítani tudjuk, hogy a középkori úthálózat nem, vagy legalább helyenként 

nem követi az ókorban kialakult úthálózatot. Annak ellenére sem, hogy ha valóban k b l 

voltak a térképen látható híd pillérei, sokkal könnyebb lett volna állandó hidat kialakítani 

ott, mint kés bbi helyén, Körmendnél.298 

A másik ok, amiért dolgozatunknak igen értékes forrása ez a tereptárgy, az az, hogy 

közvetlen információt szolgáltat a Rába ókori mederviszonyára vonatkozóan. Azaz annak 

ellenére, hogy mint fent tárgyaltuk, a Rába Körmend környéki vízrajza korántsem mutat 

olyan állandó képet, mint a szabályozásokat követ en, azon szakaszán, ahol a híd állt, a 

meder futása jelent sen nem változott, nem változhatott a római kor és a 18. század 

között. 

 

298 Erre részletesen lásd: Glaser Lajos: A Dunántúl középkori úthálózata. 1‒2. közlemény. Századok 63 
(1929): 138‒167., 2ő7‒28ő.; Magdolna Szilágyi: The Árpádian-Age Road Network i. m., és legutóbb: u : 
Római utak a középkori Dunántúlon. Az utak nevei és szerepük a középkori térszervezésben. Történelmi 
Szemle 56 (201Ő): 1‒26. 
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10a. ábra: A körmendi Rába-szakasz a római kori híd maradványaival 

 

 
10b. ábra: A körmendi Rába-szakasz a római kori híd maradványaival 

 

A kés  Árpád-kori úthálózat ugyanakkor minden kétséget kizáróan Körmenden haladt át, 

amit Glaser mértékadó eredményein túl Szilágyi Magdolna újabb kutatásai is 

meger sítenek. Utóbbi szerz  meggy z  pontosságú rekonstrukciója szerint Körmend már 

a kés  Árpád-korban is fontos közlekedési csomópont volt, amit alátámaszt a város 
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kifejezetten nagy méretű piactere és korai vásári kiváltságai.299 A középkor ezen 

id szakából azonban nincs forrásunk arról, hogy a városnak lett volna hídja. Szilágyi 

feltételezése szerint annak ellenére, hogy a Nyugat-Dunántúl legfontosabb kereskedelmi 

útja a városon haladt át, híd nem feltétlenül állt a folyón.300 Adatolni disszertációjában 

csak három Árpád-kori Rába-hidat tud, Hídvégnél, Rumnál és Ikervárnál.301 Ugyanakkor 

rendelkezünk egy, ha nem is minden kétséget kizáró, de lehetséges bizonyítékkal arra 

nézve, hogy Körmendnek a legkorábbi id kt l volt hídja: a település neve. Palkó István 

Körmend sokszerz s, eleddig legteljesebb helytörténeti feldolgozásában kimutatta, hogy a 

név számos lehetséges etimológiája közül az egyik legvalószínűbb szerint a település neve 

összefüggésben lehet a híd, átkel  ótörök szóalakjaival.302 

A kora újkori hídról valamivel több forrásunk van, s többé-kevésbé biztosan 

feltételezhetjük, hogy az egyes károkat követ  id szakokon kívül a híd folyamatosan 

működött ezen id szakban. Mint arra a fent elemzett Rába-felmérések kapcsán 

rámutattunk, mind 1544-ben, mind pedig 1594-ben működött a Rábán híd Körmendnél. 

Nemkülönben erre utal, egy a Batthyány levéltárban fennmaradt, a Tarnóczyak körmendi 

földesuraságának idejéhez kapcsolódó kérvény. Eszerint a körmendiek feladatai közé 

tartozott – egyéb terhek mellett – a hidak és a városi malom reparálása.303 A 17. századi, 

vizsgálatunk fókuszát jelent  évek levelezéseib l az építmény több tucat említését 

ismerjük. S t a Batthyány-uradalom többi, a Rábán álló hídja is megjelenik ezekben a 

levelekben. A felmérések, misszilisek és urbáriumok szerint Körmend hídja mellett ekkor 

már az itt szintén tárgyalásra kerül  Szecs dnek is van hídja, ahogyan a környékbeli 

Hídvégnek, Csákánynak és a Nádadyakhoz tartozó Sárvárnak is. 

A körmendi hídra vonatkozó adataink szinte kivétel nélkül annak felújítására utalnak. Az 

építmény kora újkori kinézetér l semmilyen leíró forrással nem rendelkezünk, ugyanakkor 

miután a misszilisekb l egyértelműen az rajzolódik ki, hogy a híd, szerkezetével 

egyetemben fából volt – viszonylag egyszerű cölöphidat képzelhetünk el. E hidak 

299 Erre részletesebben lásd: Szilágyi Magdolna: Városok, utak, kereskedelem. Az úthálózat szerepe Vas 
megye városi fejl désében a 13‒1Ő. században. Savaria 36 (2013): 223‒2Ő1. Körmendre uo: 226‒228., 
illetve Katalin Szende: Towns Along the Way. Changing Patterns of Long-Distance Trade and the Urban 
Network of Medieval Hungary. In: Hubert Houben – Kristjan Toomaspoeg (szerk.): Towns and 
Communication. 2. Communication between Towns. Proceedings of the Meeting of the International 
Commission for the History of Towns (ICHT) London 2007 – Leeds 2008. Galatina: Mario Congedo Editore, 
2011. 161–22ő., itt Körmendre: 196‒198. 
300 Glaser Lajos: A Dunántúl középkori i. m.; Magdolna Szilágyi: The Árpádian-Age Road Network i. m. 
301 Uo. 198. 
302 Palkó István: Körmend névtudományi vizsgálata. In: Szabó László (szerk.): Körmend története i. m. 11–
17., különösen 12. 
303 MNL OL P 1313 Úrbéri iratok 203. rsz. 90. p. (1548) 
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gyakorlatilag teljes egészükben ki voltak téve az áradások és a jég pusztításának. 

Alighanem hasonló volt a Rába hídja ahhoz, ami egy, a Rábánál valamivel nagyobb 

folyón, a Traunon ívelt át Wels városánál (11. ábra). Ez a híd azért érdekes, mert a kés  

középkortól kezdve folyamatos adataink vannak a felújítására vonatkozóan. 

 

 
11. ábra: A Traun hídja Wels városánál, Matthäus Merian rézmetszete (1649)304 

 

Christian Rohr dolgozta fel a több mint tízezer fóliónyi (!), a hídmesterekt l származó 

számadást, amelynek alapján azt mondhatjuk, hogy több-kevesebb felújítást évr l évre 

szükségessé tettek az árvizek, és különösen – mint az a felújítás er s szezonalitásából is 

nyomon követhet  – a jég. Olyannyira lehetett számítani arra, hogy a híd faanyagának egy 

részét pótolni kell, hogy a hídmester évr l évre rendelt bizonyos mennyiségű faanyagot 

függetlenül attól, hogy bekövetkezett-e már valamilyen kár az általa kezelt építményen 

vagy sem.305 A felújítás igen er s szezonalitása azért is lesz különösen érdekes, mert ha 

err l nem is beszélhetünk egyértelműen a körmendi híd esetében, az alább tárgyalandó 

malommal és gátjával kapcsolatban mindenképpen hasonló jelenséget látunk. Amint azt az 

ábráról leolvashatjuk, a hídfelújítások hossza er sen különbözik, bár kezdete 

meglehet sen szűk id beli korlátok közé szorul – a jég és a tavaszi árvíz levonulását 

304 Christian Rohr: Measuring the Frequency and Intensity of Floods of the Traun River (Upper Austria), 
1441–1574. Hydrological Sciences Journal 51 (2006): 836. 
305 Christian Rohr: Measuring the Frequency i. m. 834–847. 
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követ en a lehet  legkorábban megkezdték a híd felújítását, úgy a Traunon, mint a Rábán, 

ahogyan arra alább még részletesebben kitérünk.306  

 

 
12. ábra: A welsi Traun-híd felújításának kezdete és id tartama a hídmester számadásainak tükrében (1ő21–

1574)307 

 

Saly Imre tiszttartó 1612-ben kelt levele a legkorábbi olyan vizsgált misszilis, amely 

megemlíti Körmend városának hídját.308 Ezt követ en az 1660-as évekig minden 

évtizedb l jelent sebb számú levéllel rendelkezünk a hídra vonatkozóan. 162Ő-ben 

Hagymássy Kristóf Zalaszentgróton kelt misszilisében azt ígérte urának, hogy az árvíz 

ellenére megkísérli a Rábán való átkelést – mint az kiderül írásából, többek között a 

körmendi hídon teszi ezt meg.309 Bozay László körmendi tiszttartó számos levele szintén 

említi a hidat.310 1637-ben egy üzenetben a hídmester is megjelenik, akivel a Batthyány 

Ádámnak levelet küld  Bozay készült éppen az aktuális árvíz okozta károkról 

egyeztetni.311 Gerdákovics Mátyás, Hidasy András és Francsics Gáspár az 1640-es 

években szintúgy megemlékeznek a hidat ért károkról, a következ  évtizedben pedig 

Nemsem István és Svastics István üzeneteiben jelenik meg többször az építmény. A hidat 

306 Párhuzamul szolgálhat még a jóval nagyobb, de a jéggel és az árvizekkel kapcsolatban a 
városkönyvekben szintén sokat említett pozsonyi híd (hidak) problémája. Ehhez lásd Király János: A 
pozsonyi nagy-dunai vám- és révjog története. Pozsony: Drodtleff, 1890. 44–104. A problémához lásd még: 
Vadas András: „A Dunára én bizon nem megyek, mert még nem akarok meghalnom” i. m. 
307 Christian Rohr: Measuring the Frequency i. m. 840. 
308 Saly Imre levele Batthyány Ferenchez, 1612. november 30. MNL OL P 1314 No 40 803. 
309 „Az raba vizenek arja miat igen felek raita hogi sehol altal nem mehetek, mind azon altal megh probalom 
az Nagod hidgiait, mind Hollosnal K rmendnel es Csakannal…” – Hagymássy Kristóf levele Batthyány 
Ádámhoz, 1624. március 20. MNL OL P 1314 No 108 673. 
310 Ezeket lásd alább az egyes levelek elemzésénél. 
311 Bozay László levele Batthyány Ádámhoz, 1637. április 23. MNL OL P 1314 No 7588. 
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a számos kár ellenére is mindig újjáépítették, és alighanem folyamatosan működött 

Körmendnél a Rábán híd a kés  középkortól kezdve. Legalább öt esztend ben 

adatolhatunk jelenet sebb felújítást,312 de könnyen lehet, hogy amikor a malmokat újjá 

kellett építeni, a hídon is szükségesek voltak kisebb-nagyobb munkák. Erre utal az a már 

idézett 1548. évi adat, amely a körmendi robotosok terhei között egyebek mellett a híd 

felújítását említi.313 

A körmendi híddal kapcsolatban kevés forrással rendelkezünk ahhoz, hogy formájára 

vonatkozóan messzemen  következtetéseket vonhassunk le. A karlsruhei térképen 

halványan kirajzolódni látszik, hogy egy viszonylag sok pillérb l álló fahídról van szó; a 

pillérek száma alighanem a híd stabilitását szolgálta a gyakran komoly árvizeket levezet  

folyón. 

A híd, az uradalmi malomhoz képest szűkös forrásbázis ellenére is mindenképpen fontos 

építmény jelen vizsgálatban, minthogy szerves részét képezi a körmendi Rába-szakasz 

környezetének, és habár a források alapján úgy tűnik, nem is els sorban ezen építmény 

fenntartása emésztett fel jelent s összegeket, felújításának problémája id r l id re 

megjelenik a vizsgált levelekben. 

 

 

V.3.3. Körmend malmai 
 

Egy Körmend városa által 1358. május 8-án kiadott oklevélben már megjelennek a város 

malmai. A diploma szerint Roch István monyorókeréki bíró leányával, Kozma özvegyével 

együtt eltiltotta bizonyos körmendi kúriák, malmok és sz l k (curia, molendina et vineas 

suas) használatától Churtyan körmendi polgár özvegyét, azzal a hivatkozással, hogy ezek 

nem t, hanem leányát illetik hitbér és nászajándék címén. Az oklevél szerint ezeket éppen 

Churtyan özvegye adta át Roch bíró leányának, amikor az Kozmához, Churtyan 

özvegyének rokonához ment férjhez. Az oklevél semmi egyéb részletet nem közöl a 

malmokat illet en, nem derül ki, hogy ezek a Rábán működtek-e, illetve az sem biztos, 

hogy valóban több malomról van szó. Ugyanis az okleveles anyagban az egynél több 

kerékkel rendelkez  malmok szinte mindig többes számban szerepelnek, azaz itt is 

312 1612 (MNL OL P 1314 No 40 803.), 1635 (MNL OL P 1314 No 7531.), 1637 (MNL OL P 1314 No 
7588.), 1641 (MNL OL P 1314 No 19 244; No 16 076.), 1650 (MNL OL P 1314 No 33 771). 
313 MNL OL P 1313 Úrbéri iratok 203. rsz. 90. p. (1548) 
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könnyen elképzelhet , hogy egyszerűen többkerekes malom került említésre.314 Egy 1435-

ös Körmend környéki határjárás említ egy bizonyos Telmolna nevezetű malomhelyet (!) 

Tótfalu település el tt (locum molendini Telmolna ante possessionem Totfalu…).315 A 

malomhely valószínűleg nem a Rábán, hanem az attól valamivel délre futó Csörnöc-patak 

mellett terült el, de Körmendhez való közelsége miatt érdemes utalni a létezésére. 

1458-ból és az azt követ id szakból több, a körmendi malmokra utaló adattal is 

rendelkezünk. Egy szövevényes birtokügylettel kapcsolatban ugyanis jó néhány 

oklevélben megemlítésre kerül egy, a Rábán álló malom. 1458. április 25-én kelt 

diplomájában Mátyás, a néhai Körmendi vagy Salamonvári Salamon fia János által a 

településen birtokolt három és fél sessiót, amelyen egy elhagyott k ház is állt, továbbá egy 

szintén elhagyott malomhelyet a Rába folyón, Nádasdi Darabos Lászlónak és általa 

Nádasdi Darabos Jakab fiainak, Gergelynek, Balázsnak és L rincnek adományozott.316 A 

királyi ajándékozás ugyanakkor nem az egyetlen forrás ebb l az id szakból err l a 

malomról. Az 1458-as oklevélben említett telkekre a Nádasdi Darabosok mellett egy 

másik család, az Ellerbachok is szemet vetettek.317 Nem tudjuk biztosan, de 

valószínűsíthet en részben sikert is értek el, ugyanis a Nádasdi Darabosok oklevélben 

tiltakoztak az Ellerbachok ezen birtokba való beiktatása ellen. Ekkor az oklevél 

malomhelyet említ (loci molendini in dicto fluvio Raba).318 Az Ellerbachok er feszítéseit 

végül, úgy tűnik, siker koronázta, mert 1Ő62. szeptember 30-án a vasvári káptalan el tt 

Nádasdi Darabos László eladta nekik az említett telkeket, s a következ  évtizedben k 

bírták a malmot is. 

A 15. század derekától a malom az Ellerbachok tulajdonát képezte, miután ugyanakkor 

hosszabb ideig nem képezte vita tárgyát az építmény, nem tudunk működésér l semmit, 

egészen a 15. század utolsó évtizedéig, pontosabban Ellerbach János vasi ispán 1499. 

április 16-án kelt végrendeletéig.319 E végrendelet nem is egy malmot említ Körmenden, 

314 Körmend város oklevele, 1358. május 8. MNL OL DL 91 514. 
315 MNL OL DL 100 641. 
316 „…in quarum faciebus quedam domus lapidea existere dicuntur ac uno loco molendini, similiter deserto, 
in fluvio Raba sito” – MNL OL DL 100 755. Lásd Iványi Béla: Körmend története i. m. 25–26. A családhoz 
lásd legújabban: Benczik Gyula – Zágorhidi Czigány Balázs: A Vas megyei Nádasdi Darabos család 
birtokainak és levéltárának Esterházy kézre kerülése. In: Márkusné Vörös Hajnalka (szerk.): Az Esterházy 
család cseszneki i. m. 15–30. 
317 A családról lásd Reiszig Ede: A monyorókeréki Elderbach (Ellerbach) család. Turul 54 (1940): 33–34. 
318 Iványi az oklevelet elveszettnek hitte, s csak a kora újkorban készült Batthyány elenchus vonatkozó 
bejegyzésére hivatkozik (MNL OL P 1313 Majoratus Lad. 6. No 5. 269. p.). Az 1462. május 11-én kelt 
oklevél ugyanakkor fennmaradt. Lásd: MNL OL DF 259 127. (1462. május 11.) 
319 MNL OL DL 19 ő10. Az oklevél datálásán 1Ő89 szerepel, de mint arra Bándi Zsuzsanna (U : Körmend a 
középkorban i. m. 38.) rámutat, az oklevél 1499-ben kelt; ismert, közel egykorú átiratán rosszul szerepel az 
évszám. 
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egyrészt kitér a Rábán álló, iskola melletti malomra, másrészt egy szintén a folyón 

elhelyezked , István deák által bírt malomra is.320 Az oklevél továbbá említi a szecs di 

malmot is, amellyel alább részletesen foglalkozunk, és végül, bár erre az oklevél eddigi 

elemz i nem tértek ki, egy, a Pinkán álló malomról is végrendelkezik János (molendinum 

[…] in fluvio pïnka). A testamentumban Ellerbach (a város délkeleti részén fekv 321) az 

iskola alatti és a szecs di malom jövedelmének 10%-át a körmendi Szent Erzsébet-egyház 

oltárára hagyta, alighanem anyja rendelkezése szerint. Ennek fejében a plébánosnak napi 

egy misét kellett tartania az oltár el tt. István deák körmendi malmával – amely malom 

nagy biztonsággal azonosítható a kés bbi uradalmi malommal – kapcsolatban mást rendelt 

a vasi ispán, ez esetben az oltárigazgatóra hagyta a malomjövedelem 10%-át, de azt is 

kikötötte, hogy ha a plébánoshoz jutna ez a jövedelem, annak káplánt kell tartania az oltár 

el tti misézésre.322 Ez bizonyosan azt jelenti, hogy jelentékeny hasznot hozott a malom, 

ha jövedelmének 10%-a a testáló szerint elégséges lehetett egy káplán eltartására. 

Az Ellerbach végrendeletében megjelen  malmokat több kés bbi említésb l is ismerjük, 

bár hozzá kell tenni, hogy általában nem ezen a néven, ami gyakran megnehezíti az 

építmények megkülönböztetését. Ugyanakkor valószínűnek látszik, hogy a 16. század els  

felében is ott állt a malom, ahol a középkorban, és ahol a kora újkor folyamán mindvégig 

találjuk. Ezt látszik meger síteni, hogy néhány évvel ezel tt Siklósi Gyula régész 

vezetésével megtalálták egy malomépület romjait a Rába egykori partján, azon a helyen, 

ahol a középkori malmot is feltételezték a korábbi kutatások. Az épület régészeti 

feltárásának eredményeit ugyanakkor sajnos ez idáig annak ellenére sem publikálták, hogy 

a fontos leletre immár öt évvel ezel tt bukkantak egy építkezés során. Kisebb, 

ismeretterjeszt  írásokból tudjuk, hogy a megtalált épület alapja középkori, faanyaga 

pedig jóval kés bbi, a 18. század közepén került beépítésre – a faanyag dendrokronológiai 

vizsgálata alapján az 1760-as években épülhetett. A Batthyány Lajos rendelésére épített új 

320 „…item iterum legamus decimam partem omnium proventuum nostrorum tam de molendinis nostris in 
opido Kermend in fluvio Raba infra scolam ac in possessione nostra Zechewd similiter in fluvio Raba 
decurrentem nobis evenire debentium altari beate Marie virginis in ecclesia parochiali Zenthelsebeth vocata 
in eadem Kermend fundata constructo sicuti eciam prius genetrix nostra carissima legaverat ante obitum 
suum, ita videlicet quod rector altaris predicti vel plebanus eiusdem ecclesie, qui scilicet ipsorum ipsam 
decimam partem dictorum proventuum molendinorum ipsorum percipiet cottidie debeat et teneatur cantare 
unam missam in predicto altari beate virginis, insuper similiter decimam partem proventus nostri de 
molendino circumspecti Stephani literati in eadem Kermend habito nobis evenire debentem legamus eidem 
rectori altaris eiusdem, qui scilicet dictam missam celebraverit, hoc tamen adiecto, quod si plebanus 
pretactus percipiet dictos proventus, extunc debeat tenere capellanum ad serviendum Deo et celebrandum 
super dictum altare…” – MNL OL DL 19 510. Az oklevél részben kiadva: Bándi Zsuzsanna: Körmend i. m. 
72. 108. jegyzet. 
321 Siklósi Gyula: Körmend középkori i. m. 343. 
322 Dénes József: Körmend i. m. 66. 

107 
 

                                                 



malom, ez az ötkerekes, fűrészmalomként is funkcionáló épület a feladatát ellátni már nem 

tudó régi, középkori eredetű malmot váltotta fel.323 Az Ellerbach végrendeletében említett 

malom tehát azonosnak tekinthet  azzal, amely az általunk elemzend  misszilisekben is 

gyakran megjelent, s amelyet – számos alkalommal átépített formájában – a 19. századig 

használtak. 

 

 
13. ábra: Körmend városa a 16. században (Tóth István György és Siklósi Gyula nyomán, saját szerkesztés) 

 

Arról, hogy a 16–17. században hogyan nézett ki a malom, kevés forrással rendelkezünk, 

nem maradt fenn sem konkrét épületleírás, sem metszet, sem bármilyen egyéb kép. A 

malomépület anyaga, ha nem is egészében, de felépítményében alighanem fa volt. Az 

épületre utaló sok tucat forrás egyikében sem említenek jelent sebb k -, vagy más 

alapépítményt, ugyanakkor Siklósi Gyula az említett feltárás során középkori 

habarcsnyomokat talált. A malom tehát feltehet en rendelkezett valamiféle k alapozással, 

de meghatározó része fából készült, amit meger sítenek a malomépülethez rendelt 

anyagok is. Az írott források alapján szinte kizárólag fáról van szó, egy esetben 

323 Bajdó Bettina: El került a régi malom. [Interjú Siklósi Gyula régésszel]. http://www.vasnepe.hu/ 
fokuszban/20070615_elokerult_a_regi_malom/print, illetve Siklósi Gyula: Körmend, Mónus Illés u. 15. 
i. m. 
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találkozunk azzal is, hogy fémelemeket rendelnek a malom építéséhez, de ezek alighanem 

csak a faelemek rögzítésére szolgáltak. 

Alább a körmendi malmok teljesítménye kapcsán még részletesebben kitérünk arra, hogy 

hány kereke lehetett a körmendi uradalmi malomnak, és összesen hány malom 

működhetett a kora újkor általunk vizsgált id szakában a városban és környezetében. 

 

 

V.3.3.1. A kora újkori vízimalmok teljesítménye – eddigi kutatási eredmények 
 

A középkori és kora újkori vízimalmok több típusa is jellemz  a Kárpát-medencében.324 A 

folyó sebességét l, a vízjárástól, a levezetett víz mennyiségét l, f ként környezeti325 és 

társadalmi tényez kt l (vízhasználati jogok), valamint számos egyéb körülményt l 

függ en találunk felül- és alulcsapós malmokat, illetve a Kárpát-medencén belül f ként 

Erdélyben horizontális vízimalmokat.326 A Rába folyó adottságai miatt a felülcsapós és a 

horizontális malmok létesítése lehetetlen lett volna. A vízfolyás jellege, vízb sége, a folyó 

esése, a gát léte egyértelműen azt bizonyítja, hogy mind a körmendi uradalmi, mind az 

alább részletesebben tárgyalandó szecs di és csákányi malmok esetében alulcsapós 

szerkezetűr l van szó. A malom jelent ségére vonatkozóan csak becsléseink lehetnek, de 

bizonyosan komoly rlési teljesítménnyel kellett rendelkeznie, hogy feldolgozza az 

uradalom gabonatermésének akár csak kisebb részét is. 

Viszonylag kevés, és igen eltér  számítással rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy egy 

átlagos vízimalom milyen mennyiségű gabonát tudott meg rölni naponta.327 Ez számos 

tényez t l függött, kezdve attól, hogy a folyó milyen vízjárású, mennyire b vizű, 

figyelembe véve azt hogy milyen malomtípusról van szó – alul, vagy felülcsapós, netán 

horizontális szerkezetűr l – tekintettel arra, hogy az adott év során hány napig lehetett 

rölni a malomban. Nemkülönben fontos, hogy milyen típusú és min ségű malomkövek 

324 Az Árpád- és Anjou-kori malmokra vonatkozóan lásd Vajda Tamás: Okleveles adatok i. m.; Vajda 
Tamás: Hazai vízimalmaink i. m. 193–213.; U : 1326 és 1344 közötti okleveles adatok a hazai 
vízimalmokról. In: P. Kiss Attila – Piti Ferenc – Szabados György (szerk.): Középkortörténeti Tanulmányok 
7. A VII. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2011. június 1–3.) előadásai. Szeged: Szegedi 
Középkorász Műhely, 2012. 37ő–410.  
325 Ehhez lásd Vajda Tamás: Árpád- és Anjou-kori vízimalmaink i. m. 59–75. 
326 A malomtípusokról és azok jellemz  megjelenési helyeir l lásd Ozsváth Gábor Dániel: Patakmalmok a 
Kárpát-medence keleti felében. Budapest: Terc, 2011.; Ferenczi László: Vízgazdálkodás a középkori 
Magyarországon i. m.; U : Vízgazdálkodás a középkorban i. m. Lásd erre még a 90. jegyzetet. 
327 Jelent s nyugat-európai kutatások zajlottak e téren a 20. század második felét l, els sorban angliai 
példákat elemezve. Ezek összefoglalására lásd: John Langdon: Mills in the medieval economy: England, 
1300‒1540. Oxford: Oxford University Press, 200Ő. (b séges francia és angol irodalommal) 
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vannak a malomban,328 továbbá nem elhanyagolható kérdés az sem, hogy éppen milyen 

típusú gabonát rölnek az adott keréken. A különböz  szerz k igen eltér  rlési 

teljesítménnyel számolnak. A mez gazdaság-történeti kutatások egyik meghatározó 

alakja, Marc Bloch úgy vélekedett, hogy a vízimalmok teljesítménye akár a 150 

kilogrammos óránkénti teljesítményt is elérhette.329 Sajnos nem derül ki, hogy  itt hány 

kerekű, és pontosan milyen malomról ír, de alighanem ez a maximális becslés lehet, egy 

viszonylag b vizű, gyors folyású folyón álló, többkerekű malom esetében. Az utóbbi 

id ben több francia történész is foglalkozott a kérdéskörrel; k jelent sen módosítottak 

azon, amit a nagy el d gondolt a 11–12. századi francia területeken fekv  vízimalmokról. 

A témában legutóbb Mathieu Arnoux írt hosszabban, aki mértéktartó módon meg sem 

próbált számadatokat hozni arra vonatkozóan, hogy a korszak nyugat-európai vízimalmai 

milyen mennyiségű gabona rlésére voltak alkalmasak.330 A hazai szakirodalomban 

mértékadó tanulmányt közölt a témában Makkai László, aki hozzávet leg 1ő kilogrammos 

óránkénti és kerekenkénti (!) rlési teljesítménnyel számolt egy átlagos méretű vízimalom 

esetében. Ez természetesen széles határok között mozgott, mint alább látjuk, egy, a Pinkán 

álló malom teljesítménye alig több mint harmada a Rábán épült körmendi vagy szecs di 

uradalmi maloménak. 

A hazai kutatók között Selmeczi Kovács Attila tért ki els ként részletesebben Bloch 

becsléseire – és egy, a kézimalmok teljesítményére vonatkozó tanulmány kapcsán komoly 

kritikával illete ezt a számot.331 Mind , mind saját kutatási eredményei alapján Vajkai 

Zsófia, Makkai becslését tartja elfogadhatóbbnak.332 Vajkai Kubinyi András egy alapvet  

jelent ségű munkájának adataiból indul ki. Az 196Ő-ben megjelent, Budafelhévíz 

topográfiáját feldolgozó, monografikus igényű tanulmányában Kubinyi egy 1ő10-es 

malomperre tér ki, amelynek során nemcsak az derül ki, hogy hány garletát333 röltek 

meg adott id  alatt az itt álló malmok, hanem hogy ez mint változott egy új malom építése 

328 Sok tucat levél panaszkodik mind a körmendi, mind pedig a szecs di malom rl köveit illet en. Többek 
között lásd MNL OL P 1314 No 13 278., 13 279., 13 280., 16 123., 16 125., 54 774., 33 781., 33 829., 
15 996., 43 749., 33 647., 33 735., 33 736/a., 33 737., 33 745., 33 755., 33 860., 33 914. stb. 
329 Marc Bloch: Avènement et conquête du moulin à eau. In: U : Mélanges historiques I–II. Paris: 
S. E. V. P. E. N., 1963. I. 800–821., különösen 801. skk. (A tanulmány korábban megjelent: Annales 
d’histoire économique et sociale 7, No 36 [1935]: 538–563.) 
330 Mathieu Arnoux: Les moulins à eau en Europe occidentale (IXe–XII e siècle) : aux origines d’une 
économie institutionelle de l’énergie hydraulique. In: L’acqua nei secoli altomedievali: Spoleto, 12–17 
aprile 2007. I–II. Spoleto: Fondazione Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, 2008. I. 693–746. 
331 Selmeczi Kovács Attila: Kézimalmok. Történeti rétegek – technikai regresszió. Ethnographia 92 (1981): 
204–232., különösen 221. 
332 László Makkai: Östliches Erbe i. m. 44–45. 
333 Egy garleta 915 kilogrammot tesz ki. Vö. Bogdán István: Régi magyar mértékek. Budapest: Gondolat, 
1987. 95. 
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során.334 Ennek alapján Vajkai arra a következtetésre jutott, hogy a budafelhévízi malom 

teljesítménye óránként 30,5 kilogramm volt. Ugyanakkor ez a malom kétkerekes volt, 

azaz a malom kerekenkénti teljesítménye ennek fele, körülbelül 15 kilogramm/óra lehetett. 

Ez az adat megfelel a Makkai által feltételezett mennyiségnek. Szintén Vajkai tér ki egy, a 

mai Szlovákia területén végzett kutatásra: Hanusin a 18. századi malmokat összegyűjtve 

kísérel meg bizonyos következtetéseket levonni a középkori malmok teljesítményére 

nézve.335 Miután a középkori és kora újkori malmok technikai színvonala csak igen kevés 

változáson ment keresztül, a 18. századi adatok, ha nem is teljesen megbízhatóak, de 

reprezentatívak lehetnek a kora újkorra nézve. Ez a kutatás a malmok napi teljesítményét 

66 és 250 kilogramm közé helyezi. Ha 12 órás napi teljesítménnyel számolva felszorozzuk 

Vajkai és Kubinyi, illetve Makkai adatait, akkor 180–200 kilogramm közti napi 

teljesítménnyel számolhatunk, ami beleesik a Hanusin által feltételezett tartományba. 

A magyar szakirodalom másik végletét Perjés Géza és Ila Bálint képviseli.336 Perjés 

érdekl désének központjában els sorban az élelmezési és ellátási kérdések álltak. Részben 

demográfiai adatokból kiinduló vizsgálatában egy átlagos falusi vízimalom 

teljesít képességét napi 1000 kilogrammban határozza meg, azaz 12 órás átlagos 

üzemid vel számolva valamivel több, mint 80 kilogrammra becsüli óránként, ami 

körülbelül ötszöröse annak, amit Kubinyi, Makkai és Vajkai nyomában az újabb 

szakirodalom – például Ferenczi László – képvisel.337 (Persze megint csak nem 

egyértelmű, hogy mit nevezhetünk átlagos „falusi malomnak”.) Ila példaszerűen részletes 

vizsgálatából az derül ki, hogy a borsodi malmok közül 50 malomból 31 – azaz az összes 

építmény 61%-a – egykerekes. Ha ebb l indulunk ki, az „átlagos falusi malom” alighanem 

egykerekes lehet.338 Természetesen Ila is kitér arra, hogy számos tényez t l függ egy 

malom teljesítménye, és bár kisebb módosításokkal ugyan, de elfogadja Perjés mennyiségi 

becslését. 

334 Kubinyi András: Budafelhévíz topográfiája és gazdasági fejl dése. Tanulmányok Budapest Múltjából 16 
(1964): 85–180., különösen 135. (A tanulmány újra megjelent: U : Tanulmányok Budapest középkori 
történetéről. I‒II. [Budapest F város Levéltára Várostörténeti Tanulmányok] Budapest: Budapest F város 
Levéltára, 2009. 11ő‒182.) A vonatkozó oklevél: MNL OL DL 22 014. regesztája: Knauz Nándor: A budai 
káptalan regesztái 1148–1649. Magyar Történelmi Tár 12 (1863): 77. sz. 
335 Vajkai Zsófia: Középkori malmaink i. m. 
336 Perjés Géza: Mezőgazdasági termelés, népesség, hadseregélelmezés és stratégia a XVII. század második 
felében: 1650–1715. (Értekezések a Történeti Tudományok Köréb l. Új sorozat, 29.) Budapest: Akadémiai, 
1963. 47., 53.; Ila Bálint: Vízimalmok teljesít képessége a XVII. század végén. Agrártörténeti Szemle 6 
(1964): 415. 
337 Ferenczi László: Vízgazdálkodás a középkori i. m. 128. 
338 Ila Bálint: Vízimalmok i. m. 419. 
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A kora újkori malmok teljesítményével számos írás foglalkozott tehát az elmúlt 

évtizedekben, és a számokat illet en konszenzusra nem jutottak ugyan, de a kutatók 

többsége elfogadhatónak tartja a történész számításait. Ahogyan ez általánosságban is 

igaz, a körmendi uradalmi malom – és a többi, az uradalomhoz tartozó, hasonló építmény 

– teljesítményét is nagyban meghatározza, hogy hány kerekes, hogy ezek a kerekek az 

rlési id szakban tudnak-e működni, általában az év mely részében és naponta hány órát 

rölnek, hány malomk vel teszik mindezt és így tovább.339 

Az uradalmi malom kerékszámának ügyében nem ad pontos támpontot a levelezésanyag, 

de ebben segítésünkre vannak a f ként Batthyányak által készíttetett körmendi 

urbáriumok. Már a 16. századból van adatunk az uradalmi malom kerékszámára nézve – 

1589-ben a rábai uradalmi malomnak három kereke volt.340 Az urbáriumok közül az els , 

a még a Batthyány-birtoklást megel z , 1603. évi, amely az egyik legrészletesebb a 17. 

századból fennmaradt összeírások közül. Eszerint a Rábán álló uradalmi malomnak négy 

kereke volt.341 Ugyanakkor mást olvasunk a város 1635 júniusában keletkezett 

urbáriumában: ekkor már öt gabona rl  és egy kása rl  kereke van az építménynek.342 

Azt is ki kell emelni ugyanakkor, hogy a malom állapotát érint  sok tucat panaszos 

levélb l igen gyakran az derül ki, hogy a malom egyik kereke sem jár, vagy jobb esetben 

is csak egy-két kerék működik.343 Az itt felvetett problémáktól egy id re eltekintve – ha 

csak hipotetikusan is – érdemes eljátszani a gondolattal, hogy mekkora volt a körmendi 

uradalomban meg rölhet  gabona mennyisége, ha minden malom minden kereke 

működött. A Rábán álló malom mellett a 17. század els  felében még az alább tárgyalandó 

szecs di malom négy kerekével kell számolni. Az uradalom két legnagyobb malma 

mellett – amint ezt egy datálatlan urbáriumból tudjuk – a Körmendhez tartozó 

Horvátnádaljának is volt malma. A dokumentum az Országos Levéltár adatbázisa szerint a 

16. század végén keletkezett ugyan,344 Tóth István György a tartalma alapján azonban 

bizonyította, hogy a 17. század elején, de biztosan a már említett 1603. évi urbárium után 

339 Uo. 
340 „ultra praedictum fluvium Raba transitus, et ibidem prope oppidum Kermendh super fluvio Raba 
molendinum trium rotarum” – MNL VML XII.1. Jegyz könyvek 1ő89. 8ő. sz. 123. fol. 
341 „Habetur hic Molendinum in fluvio Raba quatuor rotae…” – A körmendi uradalom urbáriuma, 1603. 
MNL OL E 156 Fasc. 11. No 27. 26. p. (eredeti lapszámozás). Az urbárium szinte szó szerinti másolatát lásd 
MNL OL P 1313 Majoratus Lad. 1. No 16. 21. p. 
342 „Item egi malom az Varosban az Raban ő kerek, es hatodik a kása te re ” – MNL OL P 1322 
Urbáriumok IV. 52. sz. 9. fol. 
343 Például: Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1646. május 2. MNL OL P 1314 No 33 640. 
Részletesen lásd alább. 
344 MNL OL E 156 Urbaria et Conscriptiones. Online adatbázis: http://mol.arcanum.hu/urbarium/ 
opt/a101112.htm?v=pdf&a =start 
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jött létre.345 Ez a Pinkán álló malom 1589-ben három, 1603 utáni, év nélküli urbárium 

szerint négy kerékkel rendelkezett, melyek közül az egyik kölestörésre szolgált.346 E 

datálatlan urbárium két további, igen érdekes adatot tartalmaz a malommal kapcsolatban. 

El ször is megjelenik benne, milyen teljesítményre képes: rendes körülmények között 120 

körmendi köböl rlésére volt alkalmas.347 A körmendi köböl nagyságával tisztában 

vagyunk, ez 91,44 liternek felel meg,348 ugyanakkor azt, hogy ez milyen hosszú id  alatti 

rlést jelent e gabonamennyiség esetében, homály fedi. Másodszor, ami érdekes, hogy bár 

a malom teljesítményét 120 körmendi köbölben határozza meg az összeírás ismeretlen 

szerz je, a forrás kitér arra is, hogy a katonaság és az árvizek pusztításai (!) miatt ez 

jelenleg kevesebb, csak 80 köböl: „Nunc vero dum a palantibus militibus et aquarum 

inundationibus vexabantur constituerunt prouentibus circiter tritici cub[ulos]. 

Keor[mendienses]. 80.”349 E forrás egyrészt arra utal, hogy valamilyen változás 

következett be, azaz a teljesítmény állandósuló csökkenést mutat a megel z  id szakhoz 

képest, aminek egyik okát az alább részletesen elemzend  árvizek problémájának tudja be 

az információt szolgáltató, feltehet en helyi molnár, s nyomán az urbárium szerz je. 

Külön érdekes megjegyezni még, hogy a város 1603. évi összeírása más adatot hoz: 

eszerint 1Őő körmendi köböl rlésére volt alkalmas a malom.350 Ez a malom alighanem 

megegyezhet azzal, amelyet 1635-ben „kis malom” néven említenek.351 A Pinkán álló 

malom teljesítményére utaló két adatot még értékesebbé teszi, hogy az 1603. évi urbárium 

kitér mind a körmendi, mind pedig a szecs di malom hasonló teljesítményére is. Meglep  

lehet, hogy eszerint a körmendi ugyanennyi id  alatt 200, míg a szecs di malom ennél is 

többet, 2ő0 körmendi köblöt tudott meg rölni.352 

345 Tóth István György: Jobbágyok, hajdúk, deákok i. m. 8. 
346 „molendinum unum trium rotarum in fluvio Pÿnka ad item dominium Kermend pertinentem.” – MNL 
VML XII.1.  Jegyz könyvek 1ő89. 8ő. sz. 120. fol. és „Est hic in fluvio Pinka ad arcem pertinens quatuor 
rotae…” – MNL OL E 156 Fasc. 95. No 1. 3. p. Lásd még Tóth István György: Jobbágyok hajdúk, deákok 
i. m. 45. 
347 „…cedentes faciunt, quieto ac pacifico tempore circiter cub[ulos]. Keormend[ienses] 120.” – Uo. 
348 Tóth István György: Jobbágyok hajdúk, deákok i. m. 186. 
349 MNL OL E 156 Fasc. 95 No 1. 3. p. 
350 „Praeterea habetur in fluvio Pinka molendinum quatuor rotarum Arci proptium, de cuius proventibus 
cedit tertia pars molitori pro Suo labore, dua autem reliquia partes Domino Terrestri et faciunt quotannis 
circiter Körmendiensis Cubulos 145. ad cuius Conservationem Dominus Terrestris ligna et adseres 
Suppeditat. Molitor autem reparationi operam Suam gratis impendit.” – MNL OL E 156 U et C Fasc. 11. No 
27. 45–46. p. (eredeti lapszámozás), illetve MNL OL P 1313 Majoratus Lad. 1. No 16. 24. p. 
351 „Item Berki falu es Nadallia ke ze t vagion egi malom, melliet kÿs malomnak hivnak, ezis a varhoz valo 
volt, de Uram e  Nagam Franchicz Uraimeknak kaufenalta…” – MNL OL P 1322 Urbáriumok IV. 52. sz. 9. 
fol. Szintén említi a malmot Nagy Mihály 1612. január 8-án kelt levele: „Az Var meleth valo Malomhaz es 
az kÿs malom varason feleul kÿ vagyion Pinkan nem forogh…” – MNL OL P 1314 No 33 392. 
352 MNL OL E 156 Fasc. 11. No 27. 25. p., illetve 41. p. (eredeti lapszámozás), illetve MNL OL P 1313 
Majoratus Lad. 1. No 16. 21., 32. p. 
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Az 1603. évi urbáriumban megjelenik még egy, úgynevezett Rábán túli malom, amely 

ugyanakkor alighanem pusztán állt.353 Emellett további malmokat, malomhelyeket 

említenek a kés bbi urbáriumok. Az 163ő-ös kitér egy úgynevezett „Zsindelyes malom”-

ra, illetve egy Berkifalu és Horvátnádalja között fekv re; utóbbi lehet, hogy azonos az 

1603-ban Horvátnádaljához tartozó malommal, amely ugyanakkor 1635-ben éppen 

pusztán állt.354 Az 1640-ben keletkezett inventárium szerint az 1633-ban még biztosan,355 

1635-ben pedig esetlegesen, bár nem bizonyíthatóan működ  Zsindelyes malom már 

szintén puszta volt.356 Az összes malom számbavételéhez meg kell még említeni a 

gy rvári malmot, amely település bár nem sokáig, de az 1630-as évekt l folyamatosan a 

körmendi uradalom része volt, s amely településnek szintén volt malma, egy 1640-es 

inventárium szerint két kerékkel.357 Egy 1654-ben íródott Nemsem István-levelet kell még 

itt megemlíteni. A körmendi tiszttartó egy, szeptember 10-én kelt üzenetben kéri 

Batthyány Ádámot, hogy küldessen a „tartományba” – nyilván a körmendi uradalmat érti 

ez alatt – malomkövet. Levele szerint a tartomány három (!) malmába összesen tizennégy 

malomk re lenne szükség.358 

Ennek megfelel en kell kiszámolnunk, hogy vajon mennyi gabonát rölhettek meg a 

malmok a körmendi uradalomban. Az urbáriumok és a magánlevelek fényében 

számolhatunk tehát egy négy-, majd egy ötkerekű körmendi, egy négykerekes szecs di, 

háromkerekű horvátnádaljai malommal, illetve egy vagy két kisebb, pusztán álló, csak 

id legesen az uradalomhoz tartozó egy-, esetleg kétkerekes malommal. Ez összesen 

körülbelül tizenhat állandó malomkereket jelent az uradalom területén. Ez az adat annak 

fényében, hogy Zimányi Vera kutatásai szerint a területre ugyan jóval nagyobb, de 

mez gazdaságilag semmiképpen sem el nyösebb fekvésű rohonc-szalónaki uradalomban 

húsz-huszonöt darab volt (és ez malomra, nem kerékszámra vonatkozó adat!), igen 

kevésnek tűnik.359 Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy a Zimányi által elemzett 

rohonci uradalomban nem találunk olyan teljesítményű malmokat, mint a körmendi vagy a 

353 MNL OL E 156 Fasc. 11. No 27. 21. p. (eredeti lapszámozás). 
354 „Item Magiar nadallia hataraban egi sindeles nev  malom, melliet most ide az varhoz biznak melli ennek 
elött magiar nadallin leve  Segedek joszagahoz valo volt, melliet annak utana Franchicz Uraimnak adanak 
Urak e  Nagnak az Horvath nadallia es Berki falu ke ze t valo puszta malom helet.” – MNL OL P 1322 
Urbáriumok IV. 52. sz. 9. fol. Keörmend varnak az Urbariumia (1635. június). 
355 MNL OL P 1322 Inventáriumok 36. sz. 1633. április 12. Kiadása: [Zimányi] Mráz Vera: Inventáriumok a 
körmendi Batthyány levéltárból. Néprajzi Közlemények 2, No 1–2 (1957): 288–302. 
356 „Az Sindeles Malom puzta.” – MNL OL P 1322 Inventáriumok 39. sz. Kiadása: Uo. A malmokra 
vonatkozó rész: itt: 298–300. 
357 Uo. 300. 
358 Nemsem István Batthyány Ádámhoz, 1654. szeptember 10. MNL OL P 1314 No 33 945. 
359 Zimányi Vera: A rohonc-szalonaki uradalom és jobbágysága a XVI–XVII. században. Budapest: 
Akadémiai Kiadó, 1968. 
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szecs di, nincsen olyan méretű vízfolyás ebben a térségben, ami ilyenek kialakítását 

lehet vé tette volna. 

Érdemes megvizsgálni ezek után, hogy a körmendi körülbelül tizenhat kerék milyen rlési 

teljesítményre lehetett képes. Napi tizenkét órás működéssel és évi körülbelül háromszáz-

háromszáztíz olyan nappal számolhatunk, amikor elvileg dolgozhattak (vasárnap és más 

ünnepnapok mindenképpen kizárva), figyelmen kívül hagyva például az árvizes, 

jégbefagyásos id szakokat. Feltételezve a fentiek alapján a 15 kilogrammos – a Rába 

sodrásához és vízhozamához képest inkább visszafogottnak tűn  – átlagos óránkénti rlési 

kapacitást, az uradalomban évente hozzávet leg 900 ezer kilogramm gabona rlését 

oldhatták meg.360 

Szerencsés helyzetben vagyunk, mert a körmendi uradalom korabeli gabonatermelésér l is 

rendelkezünk bizonyos adatokkal. Ezeket számadások alapján gyűjtötte össze Tóth István 

György. Elemzéséb l az derül ki, hogy a termelés ugyan igen széles határok között 

mozgott, az általa vizsgált három év (1617, 1633, 1688) mindegyikében felülmúlta a 270 

ezer kévét. 1617-ben félmilliónál is több kévét arattak le, a három esztend  átlaga pedig 

megközelíti a 400 ezer kévét.361 Ugyanakkor a gabonatermést kévéb l kilogrammra 

átszámítani igen nehéz, ezért aligha lehet egyértelműen meghatározni, hogy ezt a 

mennyiséget meg tudta-e rölni a helyben lév  néhány vízimalom. Bogdán István 

alapvet  munkájában kitért a kéve problémájára.362 A kéve nem utal közvetlenül a gabona 

tömegére, összekötözött gabonacsomót jelent, melynek tömege a Bogdán által vizsgált 

források szerint igen tág határok között mozgott: 5 és 17 kilogramm között volt. 

Ugyanakkor ez a teljes csomó tömege, nem az rlend  gabonáé. A gabonafélékben 

található gabonaszemek és az egyéb növényi részek arányának meghatározása több mint 

spekulatív. Egy néhány évvel ezel tti, az Egyesült Államokban végzett kutatás szerint a 

ma használt hibrid (!) búzafélék 45%-a a gabonamag, a maradék 55%-ot a növény egyéb 

részei teszik ki.363 Ha ebb l indulunk ki, a búzakéve szűk fele lehetett az rlend  gabona. 

360 Valóságban az rlési napok számát 300-nál alacsonyabban határozhatjuk meg. Angliában – ahol a 
folyókbefagyása kevésbé akadályozta az rlést – is csak 240–250-nel számol a kutatás: John Langdon: Mills 
in the medieval economy i. m.141. 
361 Számos bizonytalansági tényez  mellett jut ezen eredményekre: Tóth István György: Jobbágyok, hajdúk, 
deákok i. m. 55–56. 
362 Bogdán István: Magyarországi űr-, térfogat-, súly- és darabmértékek 1874-ig. Budapest: Akadémiai, 
1991. 408–409. 
363 Don Wysocki: Wheat Residue Composition, Decomposition and Management. In: Conservation Tillage 
Handbook Series. University of Idaho, 1990. Online változata: http://pnwsteep.wsu.edu/tillagehandbook/ 
chapter3/031690.htm. 
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Ez azt jelenti, hogy ha a kéve ezen a vidéken 5 kilogrammot jelent, az évente átlagosan 

meg rlend  gabona tömegét az alábbi módon számíthatjuk ki: 
 

400 000 kéve átlagos gabonatermés × 5 kilogramm × 0,45 (mag/maradvány arány) = 900 000 kilogramm 
 

A fels , 17 kilogrammos széls értékkel számítva pedig: 
 

400 000 kéve átlagos gabonatermés × 17 kilogramm × 0,45 (mag/maradvány arány) = 3 060 000 kilogramm 
 

Amint arra fent kitértünk, a vízimalmok feltételezett rlési kapacitása igen közel van a 900 

ezer kilogrammos számhoz, amelyet minimális mennyiségként jelöltünk meg a kévére 

vonatkoztatott termésadatok alapján. A fels  határt jelent  3 millió kilogrammos adat 

ugyanakkor igen távolinak tűnik attól, amit a helyi malmok meg rölhettek. 

Mint arra fent rámutattunk, továbbra is számos bizonytalansági tényez  maradt, kezdve a 

vízimalmok kerekenkénti teljesítményét l – melyek között, mint az uradalmi adatok 

alapján is láttuk, többszörös különbségek voltak –, a malom üzemnapjain át az uradalmi 

terméseredményekig, a kéve tömegéig és gabonaszem-tartalmáig. 

Kérdés természetesen az is, hogy helyben kellett-e meg rölni a körmendi uradalomban 

learatott összes gabonát. Erre enged következtetni, hogy több levél szerint a gabonatárolók 

nem elégségesek a gabona tárolására,364 és több forrásunk van arról is, hogy rölt lisztet 

visznek a többi Batthyány-uradalomba, Újvárra, Rohoncra és Szalónakra. Nemkülönben 

nagy mennyiségű kenyeret vittek a Batthyányakhoz tartozó várakba és uradalmakba 

Körmendr l. Ugyanakkor Tóth István György is felhívja arra a figyelmet, hogy 

jelent sebb mennyiséget vihettek el röletlenül is Körmendr l. Így például 1635-ben a 

neuburgi herceg nagyobb mennyiségű bor-, illetve gabonavásárlásról állapodott meg 

Batthyány Ádámmal. Szekereken rölt gabonát is szállítottak: tudunk Sopron, Bécs, 

Pozsony és Graz városába történ  eladásról egyaránt.365 Ez pedig azt jelenti, hogy az 

uradalom gabonatermésének nemcsak a helyben elfogyasztott részét kellett tehát helyben 

rölni, hanem a kenyér és liszt formájában elküldött gabonát is.366 

E jelent s gabonamennyiség rléséhez szinte bizonyosan nem volt elegend  az említett 

négy-öt vízimalom. Ennek megfelel en vagy működtek további vízimalmok az uradalom 

területén – bár erre a fennmaradt, igen részletes forrásanyagból adódóan kisebb az esély –, 

vagy pedig, és ez tűnik valószínűbbnek, számos kisebb-nagyobb kézi- és szárazmalom is 

364 Például lásd Gerdákovics Mátyás levelét Batthyány Ádámhoz, 1644. április 17. MNL OL P 1314 No 
16 162; Iványi Béla: Képek Körmend i. m. 56–57. 
365 Err l lásd például Bozay László számos levelét (pl. MNL OL P 131Ő No 7ő03., 7ő32., 7őŐŐ., 7őŐ8. stb.). 
Lásd még Tóth István György: Jobbágyok, hajdúk, deákok i. m. 57–58. 
366 Vö. Iványi Béla: Képek Körmend i. m. 121. 
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megtalálható volt.367 Ugyanakkor még így is igen nehezen érthet  meg, miként működött 

a gabona feldolgozása a helyi malmokban, hacsak nem volt a Rábán álló kerekeknek 

többször akkora rlési teljesítményük, mint a budafelhévízi vagy a Hanusin által 

összegyűjtött felvidéki malmoknak. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a körmendi és, mint még alább kitérünk rá, a szecs di 

malom teljesítménye körül legalább annyi kérdés, mint válasz van, mindenesetre azt kell 

feltételeznünk, hogy számottev  malmokról van szó, melyeket hosszabb ideig nem 

nélkülözhetett az uradalom. 

 

 

V.3.3.3. A körmendi uradalmi malom és a malomgát 
 

A körmendi malom gátja több szempontból szintén kulcsfontosságú építmény volt. 

Egyrészt ez biztosította a malom folyamatos működéséhez a kell  mennyiségű vizet, 

másrészt pedig, bár erre csak a földrajzi‒hidrográfiai viszonyokból következtethetünk, a 

gát biztosította, hogy a várárokban is folyamatosan legyen kell  mennyiségű víz. Kelenik 

József hadtörténész is egyértelműen azt állítja a Körmendet körülvev  vizesárokkal 

kapcsolatban, hogy annak vízellátását a Rábán épített malomhoz tartozó gát biztosította.368 

Ezt er sítheti meg az a tény is, hogy hasonló helyzetet látunk a közeli – szintén a Rábához 

kapcsolódó – csákányi er dítmény vizesárkainak esetében is.369 Ugyanakkor a Kelenik 

által hivatkozott levelek, bár kitérnek a gát és a város védelmi rendszerének problémájára, 

nem említik, hogy közvetlen kapcsolat lenne a gát folytonos emelése és a vizesárok 

vízellátása között. Ett l függetlenül a topográfiai viszonyok mindenképpen arra engednek 

következtetni, hogy ez lehetett a helyzet. Magáról a malomgátról keveset tudunk, szinte 

kizárólag onnan vannak információink, hogy a vizsgált levelezésanyagban a 

karbantartáshoz kapcsolódóan említik anyagát és szerkezetét. Jelent sebb k felépítményt 

nem említenek a levelek, de a gát alapjában biztosan volt valamennyi k . A felújítások 

367 Lásd ehhez: Selmeczi Kovács Attila: Kézimalmok i. m. Például a körmendi várban is működött ilyen, 
feltehet leg igen kis rlési teljesítményű malom. 
368 Kelenik József: Körmend a hadtörténelemben i. m. 63–64. 64. jegyzet. 
369 Lásd alább, illetve: Gellén Zsolt: A Rába védelmében i. m. 236–237. 
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során ugyanakkor ehhez a legritkább esetben kellett nyúlni, egyetlen, 1640-ben kelt levél 

említi, hogy követ is kell a gát alapjába hordani.370 

A sok tucat felújítás során rendelt anyag alapján a gát a k talapzaton felül gyaníthatóan 

f ként méretes feny karókból állt, amelyek közé nagy mennyiségű gallyat tömtek. E 

gallyak között tömörítésre és tömítésre sarat használtak, mely egyrészt az építmény 

tömegét növelte, másrészt vízzáróként funkcionált. Ezt a folyó jege, az árvizekkel 

levonuló víztömeg, s a Rába esetében különösen jelent s mennyiségű lebegtetett és 

görgetett hordalék id r l id re komolyan károsította. A 17. század eleji források alapján 

úgy tűnik, a gáton legalább kisebb munkákat kivétel nélkül minden esztend ben kellett 

végezni.371 Nem minden naptári évben volt ugyanakkor zökken mentes e munkálatok 

véghezvitele, mert ehhez egyrészt jelent s mennyiségű robotmunkára volt szükség, 

aminek biztosítása Körmenden folyamatos gondot okozott, másrészt a pótlásra 

használandó gallymennyiséget gyakran messzebbr l – f ként az rségb l – kellett 

beszerezni, s a szállítás nemegyszer komoly késedelmet szenvedett. A körmendieket nem 

lehetett jelent s mértékű robotra kötelezni. Ugyanakkor nem véletlenül, a település lakói 

már 16. század közepén – a Tarnóczyak földesuraságának idején – is, az évi negyven nap 

robot mellett, háromszor kötelezhet k voltak a malomgát újjáépítésére.372 Ennél a város 

lakói szempontjából kevésbé kedvez  a 17. század eleji állapot, amikor Batthyány Ferenc 

földesurasága kezdetén a korábbinál sokkal komolyabb robotterhet rendelt el. Ez az igény, 

bár a körmendiek heves ellenállásával találkozott, Batthyány politikai pozíciója révén 

sikeresnek bizonyult, s a helyiek így a 17. század folyamán legalább heti egy nap 

gyalogosrobottal tartoztak. Számos alkalommal feltűnik a robot problémája a levelekben 

is,373 de ami különösen sok nehézséget okozott a Batthyányak idején, az nem els sorban a 

robot, hanem az egyre növekv  katonabeszállásolás. 

370 „Tudositanam Nagodath, hogy micsoda munkasok kellenenek az malom gatra […] gialogok kellenenek 
az kik az Gatba karokat […] köveket hordani…” – Gerdákovics Mátyás levele Batthyány Ádámhoz, 1640. 
december 4. MNL OL P 1314 No 16 040. 
371 „Ngodnak akaram ertesre adnom, […] nagy szakasztasokat tett az Raba, mind az Malom gattian, es azon 
kiv lis, melynek megh csinalasanak es megh toltesenek mostan vagion ideje […] Az Varast kólól keritennÿ 
Palankkal, annakis most volna ideje…” – Bozay László levele Batthyány Ádámhoz, 1637. május 11. MNL 
OL P 1314 No 7593. 
372 Tarnóczy Farkas körmendi jobbágyainak urbáriuma, 1561. MNL OL P 1313 Úrbéri iratok 203. rsz. 
39Ő‒39ő. p. A valmivel korábbi, 1őŐ8. évi urbéri terhekre lásd: MNL OL P 1313 Urbéri iratok 203. rsz. 90. 
p. Még 1700-ban is felsorolják a körmendiek robotterhei között a malomgát újjáépítésébenvaló segítséget: 
MNL OL P 1313 Majoratus Lad. 2. No 119. 88‒91. p. Az 1700. évi kontraktusra: Varga J. János: 
Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései századaiban, 1556–1767. Budapest: Akadémiai Kiadó, 
1969. 299. Az egyéb robotterhekre nézve: Tóth István György: Körmend a kora újkorban i. m. 117–121. 
373 Nemsem István 1649. február 28-án kelt levele félnapos robotot említ ugyan (MNL OL P 1314 No 
54 886.), de gyaníthatóan itt igás robotról van szó, mert egy 1641-es és egy 1649-es levél is egy napot említ 
(MNL OL P 1314 No 16 083., illetve No 33 726.) 
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Nemegyszer el fordul, hogy bár áradások vagy más környezeti esemény miatt a gátat, a 

malmot, vagy akár a hidat kár érte, és jobbágyokkal kellett volna meghordatni azt, fát 

vágni hozzá, ez hetekig, néha hónapokig nem történik meg, mert az aratás, vagy más 

halaszthatatlan idénymunka általában prioritást élvezett. Ezen alkalmakkor a tiszttartók 

igen gyakran kérnek más uradalmakból – az rségb l, Németújvárból – gyalogokat vagy 

szekeres jobbágyokat, e kéréseket sokszor meg kellett ismételni, mire bármi is történt. 

Ezen id szakokban rendszeresen állt pusztán a malom. A tiszttartók némi nyomást 

gyakorolva urukra sokszor említik, hogy a malomkerekek egy helyben állása „nem kevés 

kárára vagyon” a birtoknak s tulajdonosának.374 

Az eddig említett nehézségek mellett ki kell emelni, hogy megfelel  id járási 

körülményekre is szükség volt ahhoz, hogy az elkerülhetetlen munkákat elvégezzék. Így a 

Rába vízállását sem lehetett figyelmen kívül hagyni: magasabb vízállás esetén nem 

lehetett megközelíteni a gátat, azt nem tudták meghordani ágakkal.375 A malmot a tél 

folyamán, majd a tavaszi áradások idején érte a legtöbb kár. Ezt követ en lehetett 

megkezdeni a malom és gátja újjáépítését az egyes években. Ennek id szaka általában – 

érthet  módon – az aratást megel z  id szakra esett, illetve a levelek tanúsága szerint 

f ként a tavasz végére, a nyár legelejére.376 A malomgát szintje bizonyos id  után, 

alighanem akkor is, ha nem volt jelent s áradás, er sen megsüllyedt,377 faanyaga 

elrohadt.378 A gáthoz tartozó faanyag beszerzése nem egy esetben gondot okoz. A 

374 Többek között MNL OL P 1314 No 16 123., 16 183., 33 643., 33 644., 33 750. 
375 Például: „…Az malomhozh valo segitseget Ngod mostan rendellie megh, might egieb dolgok eleó 
jónnek, hogÿ az gatat megh tolthessek es Gialogh emberek Kik azt be rakjak, mivel mostan az Rábán kicsin, 
mostan munkalkodhatnanak raita…” –Bozay László levele Batthyány Ádámhoz, 1637. június 9. MNL OL P 
131Ő No 7ő9ő. Illetve mindkét tényez  – azaz a Rába alacsony vízállása és a jó id járás jelenik meg egy 
másik, 1649. szeptember 20-i, Nemsem István által Batthyány Ádámhoz írott levélben: „…Kegmes uram 
Nagodnak csak azzon dologh felöl akaram megh talalnom mivel mostan az Raba kicsin, s, Istennek hala az 
idois io. kerem Nagodath mint Kegmes Uramath, az iöv  hetre rendelien Nagod az Ujvarj tartomanybul 1ő 
avagy 16 szekeret hat hordatnok agot az itt valo malom gat toltesere, mert most szinten io ideie volna…” – 
MNL OL P 1314 No 33 748. Utóbbi esetben a segítség csak lassan érkezhetett, mert (bár a levél kitér arra, 
hogy Batthyány ígéretet tett) még egy október 13-i levél szerint is pusztán áll a malom, várva az újjáépítést: 
„…Kerem ezeert Nagdath mint kegmes uramat parancsollia megh S[i]monicsnak hogy jövö hetre küldgie 
ala az szekereket mert igen kar illien kerge ideöben, az malomnak pusztan allany…” – MNL OL P 1314 No 
33 750. 
376 Példaként lásd MNL OL P 1314 No 15 974. (Gerdákovics Mátyás levele Batthyány Ádámhoz 1638. 
június 13.), No 16 010. (Gerdákovics Mátyás levele Batthyány Ádámhoz 1639. július 7.), No 16 178. 
(Gerdákovics Mátyás levele Batthyány Ádámhoz 1644. június 19.), No 54 775. (Gerdákovics Mátyás levele 
Batthyány Ádámhoz 1643. május 28.), 43767. (Somogy András Batthyány Ádámhoz 1620. május 26.), No 
33 640. (Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz 1646. május 3.) 
377 „…Az itt valo malom gattia annÿra el sülliedt, hogÿ czak aligh megien az vÿz az malomra, az kövek 
ninczenek egÿ teniernÿ vastagok ugÿ elvastak…” – Falusy György levele Batthyány Ádámhoz, 1658. július 
27. MNL OL P 1314 No 13 280. 
378 „Az minemö Ágall valo töltesth tsinaltunk volt, az Raba mellett, es az Palank közben, imar mind el ault, 
es el rothattak…” – Francsics Gáspár levele Batthyány Ádámhoz, 1651. március 10. MNL OL P 1314 No 
15 301. 
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karókhoz gyakran jó min ségű feny re volt szükség. Ehhez nemegyszer a körmendi fent 

már említett egyik tilalmas erd  fáját kellett felhasználni – a körmendi jószágtartók ez 

ügyben sokszor fordulnak kéréssel földesurukhoz.379 A vizsgált források alapján alapvet  

problémát okoztak a település életében az árvizek, ezért a következ kben ezek részletes 

elemzését kívánjuk adni. 

 

 

V.4. Árvizek Körmendnél – a misszilisek tanulsága 
 
Gellén Zsolt már többször hivatkozott tanulmányában Iványi Bélát követve felsorol 

néhány árvizet, amelyek a 17. század els  felében a Rábán levonultak, s amelyek 

valamilyen formában érintették a várost, majd kiemeli, hogy az „1630-as évek közepétl 

az 1650-es évek végéig a körmendi malom minden évben többször is a Rába áldozata 

lett”.380 Gellén ezen megállapítása több szempontból is elgondolkodtató. Egyrészt, bár 

valóban  maga is említ néhány áradást, és Iványi megel z  írása is közzé tett néhány 

ilyen esetet, ezek meg sem közelítik a Gellén által sugallt számot. Másrészt szintén fontos 

kérdés, hogy minek tulajdonítható, hogy a Rábán ilyen gyakorisággal vonul le jelent s 

áradás. A Rába a 20. században is az áradásos folyók közé tartozott, gyakran igen 

széls séges vízszintingadozás jellemezte – és ha csak a 2009-ben, majd 2012‒201Ő-ben 

levonult négy igen jelent s rábai árvíre utalunk, jellemzi ma is –, ugyanakkor nem 

valószínű, hogy olyan területen alapítottak volna IV. Béla uralkodásának els  éveiben 

hospestelepülést, s építettek volna a középkorban malmot, amelyet ilyen nagy 

gyakorisággal károsíthatott a Rába.381 Ezért két kérdést érdemes szem el tt tartani: vajon 

valamilyen lokális, vagy a vízgyűjt  fels bb szakaszát érint  környezetváltozás (például 

erd sültségváltozás) következtében váltak egyre gyakoribbá (és súlyosabbá) az árvizek a 

Rábán, vagy esetleg valamilyen klimatikus változásnak lehet ezt tulajdonítani?382 Esetleg 

379 Példaként lásd Nemsem István levelét Batthyány Ádámhoz, 1651. március 21. MNL OL P 1314 No 
33 801. 
380 Gellén Zsolt: A Rába i. m. 249. 
381 Az alapításra, lásd: Tóth stván György: Körmend alapítása i. m.; Bándi Zsuzsanna: Körmend a 
középkorban i. m. A korai városkiváltságokra: Szende Katalin: A magyar városok kiváltságolásának 
kezdetei. In: Bárány Attila – Papp Klára – Szálkai Tamás (szerk.): Debrecen város 650 éves. Várostörténeti 
tanulmányok. (Speculum Historiae Debreceniense – A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai 
7.) Debrecen: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata – Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2011. 
31‒ő6., itt Körmend: 37., Őő. 
382 Rácz Lajos 2001-ben publikált csapadékrekonstrukciója nem mutat pozitív csapadékanomáliát a vizsgált 
id szakban, s t ezen id sor szerint kifejezetten csapadékszegény id szak lenne feltételezhet  a 17. század 
els  felében és középs  harmadában. Lásd: Rácz Lajos: Magyarország éghajlattörténete i. m. 297–298. 
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lehetséges-e, hogy semmilyen változás nem áll a háttérben, egyszerűen csak – bár err l 

kevés forrás maradt fenn – a középkorban és a 16. század folyamán is hasonló 

gyakorisággal jelentek meg komoly, az építményekben jelent s károkat okozó árvizek 

Körmendnél? Nem ismerjük nagy részletességgel, hogy milyen léptékű környezetváltozás 

ment végbe a kora újkor els  századában a Keleti-Alpok térségében, de feltétlenül fontos 

feltenni a kérdést, hogy vajon a régió egyéb folyóin tapasztalható-e hasonló 

árvízgíakoriság, vagy valami okból a Rába kivételes lehet. 

A Rába áradásairól már a 11. század óta vannak adataink, bár az 1600-ig terjed  id szak 

forrásanyaga nem enged részletesebb betekintést a folyó vízjárásának alakulásába. Mégis, 

egyrészt középkori oklevelekb l és elbeszél  forrásokból van néhány adatunk, másrészt a 

16. századból származó misszilisekb l is. Már 1őŐ3-ból ismerünk olyan levelet, amely azt 

említi, hogy egy, a Rábán álló malom – Ikervár falu határában – a folyó árvize miatt nem 

járhatott.383 A folyót ért árvizek további 16. századi levelekben is megjelentek – a 

misszilisek ezek kapcsán a vizen való átkelés problémájára utalnak,384 de olyan eset is 

el fordul, amikor a levélírók lejegyzik, hogy a folyó egy-egy falu lakosságát veszélyezteti. 

Utóbbi történt 1556 májusában, amikor Csányi Ákos Nádasdy Tamáshoz írott egyik levele 

szerint Csány lakóinak épsége érdekében kell védekezni az árvíz ellen.385 

Mint arra utaltunk a Körmendet és általában a Rába-vidéket érint  levelezések száma 

ugrásszerűen megn , amikor Kanizsa említett elestét követ en a térség határszakasszá 

válik, és részben a Batthyányak kezébe kerül, akárcsak maga Körmend városa (160ő). S t, 

a zsitvatoroki béke megkötését megel z  tervekben, Körmendnek fontos szerepet szánt a 

Habsburg katonai vezetés a Kanizsával szembeni területek oltalmazásában.386 Emiatt a 

város kapitánya és f képp vicekapitánya igen élénk levelezésbe kezdett a városok aktuális 

földesuraival, a település gazdasági ereje miatt pedig tiszttartók kerültek a városba, akik 

napi, heti gyakorisággal tettek jelentést eleinte Batthyány Ferenc, majd f képp Ádám, 

ritkábban el bbi felesége, Lobkowitz Poppel Éva számára. A szisztematikusan vizsgált 

383 Mályusz Elemér: Az Országos Levéltár Nádasdy-levéltárának magyar levelei: IV. közlemény. Levéltári 
Közlemények 3, No 1 (192ő): 76. 69. sz. MNL OL E 18ő [Farkas L rinc levelei Nádasdy Tamáshoz (1ő31–
1543)] 38–41. p. 
384 Például: Horváth Márk levele Nádasdy Tamáshoz. 1557. május 1. Pozsony. MNL OL E 185 [Horváth 
Márk levelei Nádasdy Tamáshoz (1548–1561)] 115–116. p. Kiadása: Szalay Ágoston (szerk.): Négyszáz 
magyar levél a XVI. századból, 1504–1560. Pest: [Landerer és Heckenast], 1861. 231. CCXLVII. sz., illetve 
Bejczy Ambrus Batthyány Boldizsárhoz. 1569. április 21. (ismeretlen keltezési hely). A levél elveszett, 
hivatkozik rá: Iványi: Képek Körmend i. m. 101–102. 
385 ze Sándor (szerk.): 500 magyar levél a XVI. századból. I–II. Budapest: MNM, 1996. I. 224–225. 124. 
sz. (MNL OL E 185 7359–7960.) 
386 Körmend lett volna az úgynevezett Kanizsával szembenvetett végvidék (gegen Kanischawärts ligende 
Grenze, confinia Canisae opposita) Sárvár melletti másik központja. Pálffy Géza: A török elleni i. m. 
20Ő‒20ő. Erre lásd: MNL OL P 1313 Memorabiliák No 237. 
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levelezésanyag (a levélírókhoz lásd a függelék: X.3. fejezet) szinte egésze is erre az 

id szakra esik (1600–1659). A következ kben e jelent s forrásanyag alapján igyekszünk 

áttekinteni, hogy Körmendet és térségét milyen gyakorisággal sújtották az árvizek, és ezek 

milyen problémákat okoztak, milyen válaszokra ösztönözték a helyi adminisztrációt és 

Körmend lakóit. 

A 17. századból az els  forrásunk arról, hogy a Rába áradásai gondot jelentenek, nem is 

misszilis levélb l ismert, hanem egy urbáriumból. A többször említett 1603. évi 

(november 25-én befejezett) urbáriumban arról olvashatunk, hogy a hidashollósi híd nem 

működik, mert azt az árvizek megrongálták. Nem tudjuk, hogy ez mely évszakban történt, 

de alighanem, egy az urbárium készültének évében, 1603-ban történt árvíz vagy árvizek 

pusztítására utal a forrás, amely bár nem közvetlenül Körmenden történt, mégis fontos 

lehet számunkra, lévén hogy Körmendhez igen közeli településr l van szó.387  

A Körmendr l való els  17. századi adat 1606-ból származik, amikor is Hidasy János 

hívta fel Batthyány Ferenc figyelmét arra, hogy ha áradás érné el az uradalmi malom 

gátját, elszakítaná azt, ezért ágat kell rá hordani. Itt alighanem arról van szó, hogy a Rába 

jege elvonulásakor gyakran komolyan megrongálta a gát szerkezetét, különösen akkor, ha 

annak anyaga kevésbé volt masszív, illetve nem volt er sen megtömve. Ez nem egyedi 

jelenség, számos hasonló levelet küldtek a tiszttartók a következ  évtizedekben. 

Somogy András egy 1611-ben kelt levele már nemcsak egy áradás esetleges veszélyér l 

tett említést, hanem konkrét, az árvíz által okozott károkról is beszámol. A tiszttartó 

levelében arról panaszkodott, hogy a víz lehetetlenné tette az aratás megkezdését. Érdekes, 

hogy ez július 10-én már problémaként jelenik meg, tekintve, hogy a 17. század els  

felében ennél valamivel kés bb, általában július 20-a környékén kezdeti meg az aratást az 

uradalomban az aktuális tiszttartó. Ezt magyarázhatja ugyanakkor, hogy a közép-európai 

h mérséklet-rekonstrukciók szerint ekkor a tavasz (a svájci területeken széls ségesen) 

meleg id t hozott, miképp a június is (svájci, német és cseh területeken).388 Somogy 

András leveléb l nem derül ki, hogy az árvíz milyen kapcsolatban van a gabona 

aratásának kezdetével, azaz olyan területekr l van-e szó, amelyet a víz elzárt, vagy esetleg 

a probléma részben az, hogy a Rába el is öntött bizonyos földeket. A gabonatermést 

387 „Habetur hic Pons Super fluvio Raba, a quo dum currus transferunt, Soluntur a Singulo denarius 4 qui 
nunc propter inundationem fluvii destructus est.” – MNL OL P 1313 Majoratus Lad. 1. No 16. 27. p., illetve 
MNL OL E 156 Fol. 11. No 27. 33. p. (eredeti lapszámozás). 
388 Petr Dobrovolný et al.: Monthly and Seasonal i. m.; a nyers adatokat lásd 
ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/historical/europe/dobrovolny 2010temperature.txt 
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nemcsak az áradás veszélyeztette – a levél arra is kitér, hogy a még kalászon lév  

gabonaszemeket az es  elfonnyasztja.389 

A következ  esztend kb l ismét több adattal rendelkezünk mind az áradásról, mind a 

malmokat érint  egyéb problémákról. Nagy Mihály egy 1612. január 8-án kelt levele két 

szempontból is igen értékes. Egyrészt beszámol arról, hogy a malom nem forog, másrészt 

azon kevés forrás egyike, amely nem csak a körmendi és a kés bb tárgyalandó szecs di 

malomról ír. Az uradalmi malom épületén kívül megemlíti a Pinkán forgó, úgynevezett 

„kis malmot”, amelyr l a többi misszilis egyáltalán nem emlékezik meg. Sok esetben 

említenek ugyan a levelek többes számban „molnák”-at, vagyis malmokat, de a 

legtöbbször ezek a körmendi uradalmi és a szecs di malomra vonatkoznak, vagy e két 

malom egyikének több kerekére.390 Szintén Nagy Mihály levele számol be egy árvízr l az 

1612-es év szén. Az esemény pontos dátumát nem tudjuk, de szeptember 27-én kelt 

levele szerint a Rába áradása miatt, hátrahagyva egyéb teend it, minden jobbágynak a 

malmok (!) felújításán kellett dolgoznia.391 Az árvíz után hosszúra nyúlt az újjáépítés. Saly 

Imre tiszttartónak november 30-án még mindig arról kellett értesítenie urát, hogy a hidat 

bármikor elviheti a víz, mert oly mértékben meggyengült a szerkezete. Természetesen ez 

még nem teszi egyértelművé, hogy áradás utáni újjáépítésr l van-e szó – nemegyszer estek 

például tűz áldozatául a város épületei, különösen faépítményei –, de nagy 

valószínűséggel az sz eleji árvíz tette szükségessé a munkákat.392 

A Rába két évvel kés bb, 161Ő-ben is bizonyosan elöntött földeket. Blaskovics István azt 

panaszolta, hogy a folyó árterében lév , alighanem jó min ségű legel k helyett a 

marhákat parlagon kellett legeltetni. Különösen nagy gondot okozott, hogy bár, mint írta, 

kevés a katona Körmenden, a helyi polgárok és az itt állomásozók állatai számára nem 

bizonyultak elégségesnek a legel k, és szükség volt további földek legeltetésbe való 

bevonására – Blaskovics ehhez kért engedélyt urától.393 1615. tél végén–tavasz elején 

alighanem ismét jelentékeny áradás vonult le a Rábán. Ezt szintén csak közvetett adatból 

ismerjük, a már említett Saly Imre fát hozatott a hollósi erd b l több épület, köztük a 

malom felújítására. Március 28-án kelt a levél, amely éppen a hóolvadást és a jég 

389 Somogy András levele Batthyány Ferenchez, 1611. július 10. MNL OL P 1314 No 43 755. 
390 Nagy Mihály levele Batthyány Ferenchez, 1612. január 8. MNL OL P 1314 No 33 392. 
391 Nagy Mihály levele Batthyány Ferenchez, 1612. január 8. MNL OL P 1314 No 33 393. 
392 Saly Imre levele Batthyány Ferenchez, 1614. november 30. MNL OL P 1314 No 40 803. 
393 „Kegielmes uram Nagisagodat kellietek megh talanom, sz kathonak az mi kivesen vadnakis et 
ke rmenden nem tudnak holot fiuelnie, mivelhogi az polgarsaghnak az hol effele parragok volt, mind f l 
k lt iobbaea immar, raita vesz ttek marhaiokkal a sok az vizek miat Nagisagod rendelne valahol Egÿ 
darabot a ki is kótózhetnenek.” – Blaskovics István levele Batthyány Ferenchez, 1614. május 11. MNL OL P 
1314 No 6834. 
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levonulását követ  – áradásokban er sen felülreprezentált – id szak végét jelenti, ezért 

nem lehetetlen, hogy valóban itt is a tavaszi áradás vitte el a malmot, legalábbis egy 

részét, s tette szükségessé az újjáépítést. Egy néhány hónappal kés bbi, július 2-án kelt 

levélb l tudjuk, hogy a malom felújítása megtörtént. Saly ebben a Batthyány Ferenchez 

küldött, sajátos hangnemű levelében visszautasította azokat a szerinte teljesen légb l 

kapott híreket – melyekr l nyilván egy elveszett levelében Batthyány Ferenc írt 

tiszttartójának –, miszerint a malom kerekei nem működnek. Saly biztosította urát, az 

akkori dunántúli f kapitányt és soproni f ispánt, szinte kikérve magának, hogy 

tökéletesen működik a malom, mióta újjáépítették azt. Külön kiemelte, hogy az áradás 

most nem tehet kárt a gátban.394 

Egy 1620-ban keletkezett levél ismét jelent s Rába-áradásról tanúskodik. A folyó több 

helyen alámosta a vár alatti földek mentén a partfalat, ezért csuszamlások keletkeztek, s 

föld csúszott a folyó medrébe. A levél azt is említi, hogy a város palánkjait meg kellene 

sározni. Ahogyan erre már utaltunk, a munkálatra általában az évnek ebben az 

id szakában került sor (lásd 14. ábra), valamikor a tavaszi áradások elmúltával, az aratás 

megkezdését megel z en.395 A palánkok alapvet en karókból, vessz b l és sárból álló 

építménye er sen ki volt téve az id járás szeszélyének. Egyrészt az er dítés azon részeit, 

amelyek a Rába f sodrához közel estek, az árvizek igen er sen pusztították, másrészt a 

vizesárok miatt a palánk gyakorlatilag végig érintkezett vízzel. Emellett a fagyok, a szél és 

az es k is pusztították ezt az építményt. Ami ugyanakkor feltétlenül érdekes, hogy az 

id r l id re szükségessé váló sározásra mikor került sor. A forrásokból egyértelműen az 

bontakozik ki, hogy e munkálatokra valamikor a tavasz folyamán, de feltétlenül a 

hóolvadáshoz kapcsolódó áradás és az aratás között került sor. Valószínűsíthet , hogy 

ennek a munkálatnak is megvolt a maga többé-kevésbé állandó évi ritmusa. Számunkra 

különösen érdekes, hogy ezt éppen a tavaszi áradás utánra id zítették. A tavasz folyamán 

számos egyéb mez gazdasági munka közé ezt is be kellett sűríteni. Ennek több oka lehet, 

az egyik, hogy a fagy gyakorlatilag lehetetlenné tette a sározást, de a másik, ami ennél is 

fontosabb, hogy a tavaszi árvizek olyan jelent s rombolást vittek véghez nemcsak a 

hídban és a malomgátban, hanem a palánkokban is, hogy feleslegesnek tűnhetett azt 

megjavítani az évi áradás elvonulta el tt. 

 

394 „Az malmom felöl Nem tudom kegelmes uram ki tudta Nagodnak azt mondanj fel l , hogyi nem 
foroghat, megh hidgie Nagod hogi bizon igen forogh…” – Saly Imre levele Batthyány Ferenchez, 1615. 
július 2. MNL OL P 1314 No 40 832. 
395 Somogy András levele Batthyány Ferenchez, 1620. május 26. MNL OL P 1314 No 43 767. 
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14. ábra: A gátemelési, gát- és palánkfelújítási munkálatok id pontja az egyes esztend kben 

(szürkével kiemelve a legjellemz bb, jégelmenetel és aratás közti id szak) 

 

A következ , 1621-es esztend b l is van forrásunk a Rábát érint  problémáról. Különösen 

pontosan datálható a jég elolvadása és az ehhez kapcsolódó ár levonulása, valamint jellege 

egy, március 28-án kelt, Kondoray György által írott levélb l. Az üzenetben Kondoray a 

dobrai borok elszállításáról írt, s ennek kapcsán említette urának, hogy nem vihették el a 

hordókat Körmendr l, mert a „vizek mind most indultak meg”. A március közepi‒végi 

olvadás nagyon kés i, de nem lenne példa nélküli a Kárpát-medencei folyók esetében. 

Más forrásból tudjuk, hogy ez év februárjában jégpáncél borította a Siót is,396 és igen 

hideg esztend re enged következtetni egy Körmendt l a Sióhoz hasonlóan nem nagyon 

távol kelt márciusi levél is: március 10-én egy Nagyszombaton kelt misszilis arról ír, hogy 

az id  éppen csak elkezdett „kinyílni”, és ez lehet vé és szükségessé teszi egy korábban 

elhunyt nemesasszony tisztességes eltemetését, testének földbe tételét.397 E két forrás 

alapján joggal gondolhatjuk, hogy az 1621-es tél Közép-Európa más területeihez 

396 Ötvös Ágoston: Bethlen Gábor fejdelem levele Szövérdi Gáspár János portai követeihez 1621. február 
10-r l. In: Gróf Mikó Imre (szerk.): Erdélyi Történelmi Adatok, I. Kolozsvár: Evangélikus Református 
F tanoda, 18ő5. 351. 
397 „Mostan pedig az üd nek kinilását és melegedését látván, testének [Judit asszony] tovább a föld kívül 
való tartását mind alkolmatlannak s mind illetlennek tudván, reménységem vagyon, hogy mind király urunk 
s mind az országok dolgaitól, ha csak postaképen lehet is haza érkezhetem szerelmes atyámfia testének 
tisztességesen való eltakarítására [március 31-én]” – Magyar asszonyok könyvtárának levélmásolat-
gyűjteménye. OSZKK Fol. Hung. II. 377. Ezúton köszönöm meg Várkonyi Gábornak, hogy e gyűjteményre 
felhívta figyelmem. 
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hasonlóan a Kárpát-medencében is igen hideg volt, amit csak meger sít, hogy a jég igen 

kés n, március második felében tűnt el a folyóról.398 Ennek ugyanakkor némileg 

ellentmond, hogy a Murán és a Dráván ennél jócskán el bb, március 6-án már vonultak le 

a tavaszi árvizek.399 A rábai jégzajlás, mint azt a kés bbi levelekben látni fogjuk, gyakran 

komolyan veszélyezteti a hidat és a malom gátját, ugyanakkor ez esztend ben a jég 

meglep  módon megkímélte a vízépítményeket.400 

A következ  esztend ben a tavaszi áradás már nem hagyta érintetlenül a malmot. Falusy 

György 1622. április 30-án kelt misszilise a malomban tett komoly károkat említette.401 A 

reakció nem késett a körmendi adminisztráció részér l – két nappal kés bb, május 2-án 

Kondoray a malom újjáépítésére Hegyhátról hívandó gyalogokról írt.402 Iványi Béla hívja 

fel a figyelmet egy 1624. március 20-án kelt levélre, amelyben Hagymássy Kristóf 

Szentgrótról azt írta Batthyány Ferencnek, hogy bár mindent megtesz azért, hogy 

átkelhessen a Rábán, erre valószínű, hogy nem tud sort keríteni, mert az áradások miatt a 

Batthyányak hídjain (Csákány, Hollós, Körmend) nem lehetett átjutni.403 1625-ben is 

okozott bizonyos károkat a Rába. Március 17-én kelt levelében a tiszttartó Falusy az 

áradás mellett a körmendi malmon szükségessé vált építési munkálatokra is kitér.404 Arról, 

hogy a következ  esztend ben ismét végeztek javításokat a malomgáton, ezúttal a 

szokottnál valamivel kés bb, júniusban értesülünk Falusy egy leveléb l.405 

Az 1626 és 163Ő közötti id szakból nem rendelkezünk levelezéssel, amely részletesebben 

kitérne a malomra, vagy a Rába problémájára. Általában is viszonylag kevés misszilis 

levelet ismerünk ebb l az id szakból – fent kitértünk, ennek okára –, ezért nem tudhatjuk, 

hogy valóban kevésbé gyakoriak a jelent sebb árhullámok a Rábán, és a malmot, hidat 

érint  károk enyhülnek ezen esztend kben, vagy egyszerűen a relatív forrásszűkösségnek 

tudhatjuk be a híradások elmaradását. Ezzel szemben az 1634-gyel kezd d  huszonöt éves 

398 Petr Dobrovolný et al.: Monthly i. m. A nyers adatokat lásd ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/ 
historical/europe/dobrovolny 2010temperature.txt 
399 Szentgyörgy Gáspár levele Batthyány Ádámhoz, 1621. március 6. MNL OL P 1314 No 47 095. 
400 „Podar/Povar Gergelÿ es molnar imar el mentenek Györe. Az dobraÿ/vobraÿ borokath megh el nem 
kildhetem mivel hogÿ az Vizek mind mostan indultanak megh, az jegis mindenestül el menth In 
segetesegeböl az Hidakban es az molnakban nem teth semmÿ karth…” – Kondoray György levele 
Batthyány Ferenchez, 1621. március 28. MNL OL P 1314 No 27 172. 
401 Falusy György levele Batthyány Ferenchez, 1622. április 30. MNL OL P 1314 No 13 030. 
402 Kondoray György levele Batthyány Ferenchez, 1621. március 28. MNL OL P 1314 No 27 181. 
403 Hagymássy Kristóf levele Batthyány Ferenchez, 1624. március 20. MNL OL P 1314 No 108 673. A 
levelet említi Iványi Béla: Képek Körmend i. m. 101–102.; Gellén Zsolt: A Rába i. m. (utóbbi helytelen, 
1634. március 20-i dátum alatt hozza a levelet). Vö. Vadas András: Árvizek a kora újkori i. m. 188–189. 44. 
sz.  
404 Falusy György levele Batthyány Ferenchez, 1625. március 17. MNL OL P 1314 No 13 063. és a 
következ  levelek. 
405 Falusy György Batthyány Ferenchez, 1626. június 12. MNL OL P 1314 No 13 074. 
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id szakból minden évb l b séges forrásanyaggal bírunk, ami egészen kivételes 

részletességű vizsgálatot tesz lehet vé a folyó áradásviszonyait illet en. Rögtön az 163Ő-

es esztend  els  napjából fennmaradt egy levél Bozay Lászlótól, aki azért írt urának, hogy 

értesítse t: a körmendi malomban igen komoly károkat okozott a Rába áradása. Kiemelte, 

hogy nemcsak, hogy a malom szárazon maradt, de a víz, kilépve medréb l, a híd mindkét 

oldalán betört a városba, alighanem a palánkokban is komoly károkat okozva – bár ez 

utóbbira közvetlenül nem utal a forrás.406 Ugyanez év május 30-án Bozay és Hidasy 

András közös levele ismét azt említette, hogy „A mostani árviz is [!] az malom körül nagy 

szakasztást tett”.407 Ez alighanem újabb áradást jelez; kevéssé valószínű, hogy levelük az 

el z  év végén esett áradást értené mostani alatt. Arra is felhívják uruk figyelmét, hogy a 

palánk – amely alighanem a télen sérült meg – még mindig félkészen áll.408 A nyár 

folyamán ismét megáradt a folyó: július 24-én kelt levelében Bozay arról tesz említést, 

hogy a Rába újabb áradása sok munkát tett szükségessé a malom körül. Különösen 

problémássá teszi az id szakot, hogy a levél szerint az id járás igen es s volt, ami komoly 

károkat okozott a gabonában, s alighanem ellehetetlenítette az aratás megkezdését.409 

Arról, hogy itt nem a korábbi, májusi áradásról van szó, hanem egy újabb árhullámról, egy 

néhány nappal kés bbi levélb l tudhatunk biztosat. Augusztus ő-én a tiszttartó a széna 

árvíz általi teljes pusztulásáról számolt be urának.410 Gellén Zsolt utal Körmend 

polgárainak szeptember 3-i kérelmére, amelyben a beszállásolás nehézségeit említik, 

aminek f  oka, hogy az árvíz elvitte a gabonát.411 

163ő els  feléb l három levél is jelent séggel bír vizsgálatunk szempontjából. Egy január 

20-i misszilis – alighanem egy rövid felmelegedéshez kapcsolódóan – téli jegesárról 

számol be, amely a híd szerkezetét „el törte”, és darabjait elvitte.412 Bozay László egy 

héttel kés bb, február 1-jén azt is hozzáteszi, hogy a hidakon (a körmendi, a hollósi és a 

406 Bozay László levele Batthyány Ádámhoz, 1634. január 1. MNL OL P 1314 No 7514. Vö. Iványi Béla: 
Képek Körmend i. m. 102. A levél teljes szövegét lásd a függelékben: X.2.2. fejezet 1. levél. 
407 A Magyar Országos Levéltár által a Batthyány Levéltár missziliseir l Künstlerné Virág Éva vezetésével 
készült jegyzékben (http://www.mol.gov.hu/bal_menusor/hasznalat/kiadvanyok/kiadvanyok/segedletek_ 
repertoriumok/batthyany_leveltar_missilis_gyujtemenyenek_mutatoja.html (a levél 1644-es dátummal 
szerepel, hibásan). 
408 Bozay László és Hidasy András levele Batthyány Ádámhoz, 1634. május 30. MNL OL P 1314 No 
19 312. 
409 „Az Rabanak mostan uÿabban valo megh arradasa, ismegh sok szántalan munkat szerzet az malom 
körniöl… es az gabonanak keson valo le aratasa igen nagy karos lezen…[P.S.] az sok esse s id  miat sok 
kár esik az gabonaban” – Bozay László levele Batthyány Ádámhoz, 1634. július 20. MNL OL P 1314 No 
7522. 
410 Bozay László levele Batthyány Ádámhoz, 1634. augusztus 5. MNL OL P 1314 No 7525. 
411 A hibás jelzet miatt nem találtuk meg az említett dokumentumot. Lásd Gellén Zsolt: A Rába i. m. 243. A 
beszállásolás problémájára: Tóth István György: Jobbágyok, hajdúk, deákok i. m. 21–27. 
412 Hidasy András levele Batthyány Ádámhoz, 1635. január 20. MNL OL P 1314 No 19 113. (Iványi Béla: 
Képek Körmend i. m. 102. 1635. január 10-i datálással, helytelenül.) 
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szecs di hidat érti ezek alatt) kívül a jég eltörte a malom gátját, s annak több kerekét is.413 

Mind Hidasy, mind pedig Bozay faanyagot kért az újjáépítéshez, amelyet alighanem meg 

is kaptak, mert utóbbi április 5-én utóbbi immár kijavított körmendi hidakról (!), s építés 

alatt álló hollósi átkel r l írt.414 

A következ  esztend b l egyetlen forrás számol be áradásról a Rábán, s ezt is csak 

közvetett formában ismerjük. Iványi Béla, sokat hivatkozott munkájában idéz egy 1636. 

január 25-i, id közben megsemmisült misszilist, amelyben Hidasy András azt írta minden 

bizonnyal Batthyány Ádámnak, hogy a körmendi híd lábánál álló házat alámosta a Rába 

áradása, s az bármikor összed lhet.415 1637-ben ismét több áradás vonult le a Rábán. 

Lehetséges, hogy a tavaszi ezúttal valamivel kés bb érkezett a szokásosnál: Hidasy fent 

említett levelében csak április 16-án írt a Rába által okozott károkról.416 Bozay egy héttel 

kés bb, április 23-án számolt be el ször urának az árvízr l. utóbbi Batthyány elnézését is 

kéri, amiért csak most írt, de mint arra kitért levelében, el bb a molnárral és a hídmesterrel 

akarta tisztázni, hogy milyen károk érték az építményeket.417 Az újjáépítés nem mehetett 

gyorsan, mert hetekkel kés bb, május 11-én is még csak arról levelezik a tiszttartó és 

Batthyány, hogy utóbbi rendelje le az újvári sáfárt, hogy megkezdhessék az építkezéseket. 

Ekkor már nemcsak a Rábában álló két építményr l van szó, hanem a palánk építésér l is, 

amelynek Bozay szerint „most volna ideje”. A tény, hogy sáfárra volt szükség, azt 

jelentheti, hogy a hídon és/vagy a malmon a szokottnál nagyobb mértékű javításokat 

kellett elvégezni.418 A munkálatok alighanem ezt követ en sem indultak meg kell  

intenzitással, mert Bozaynak június 9-én még mindig a gát megemelésének problémája 

ügyében kellett intézkednie. Külön kiemelte, hogy az id  most alkalmas a gátemelésre, 

mert a Rába alacsony.419 Nem tudjuk, hogy elkészült-e a felújítás, de júliusban ismét 

megáradt a folyó, és károkat okozott a malomépületben. A víz er sen alámosta azt, s kis 

413 Bozay László levele Batthyány Ádámhoz, 1635. február 1. MNL OL P 1314 No 7534. 
414 Bozay László levele Batthyány Ádámhoz, 1635. április 5. MNL OL P 1314 No 7539. 
415 „Az Rába vize az Váras feleöl az partot igen kezdette szaggatni, anynyira, hogy az hidnál az mely 
házacskában az hajduk strásálnak, annak immár alája mosott s tsak két ár vízzel is az malomház fölött való 
töltésben kezd, amelyet hamar el is hordhat” – Hidasy András levele, 1636. január 2ő. Eltűnt levél, idézi: 
Iványi Béla: Képek Körmend i. m. 102. [A levelet az Iványi által alkalmazott átírásban közöljük.] 
416 Vö. 278. jegyzet 
417 „Az mjnem  szakajtast az Raba tetth, az bizzonios Ngos Uram, hogj igen nagj munkat szerzet, oka az, 
hogj addigh Ngodk nem jrtam, akartam els ben, az Molnar, es Hidmesterekel fel le, szollanj es discurralnj 
hogj mint vehessek eleÿtt…” – Bozay László levele Batthyány Ádámhoz, 1637. április 23. MNL OL P 1314 
No 7588. 
418 „Ngodnak akaram ertesre adnom, nilvn vagion Ngod ele t minem  nagj szakasztasokat tett az Raba, 
mind az Malom gattian, es azon kiv lis, meljnek megh czinalasanak es megh t ltesenek mostan vagion 
ideje… Az Varast kólól keritennÿ Palankkal, annakis most volna ideje…” Bozay László levele Batthyány 
Ádámhoz, 1637. május 11. MNL OL P 1314 No 7593. 
419 Bozay László levele Batthyány Ádámhoz, 1637. június 9. MNL OL P 1314 No 7595. 
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híján beled lt a folyóba.420 Ezen áradás is szükségessé tette a küls  segítséget, a tiszttartó 

augusztus 27-én hatvan gyalogot és negyven szekeret kért urától, ami a megszokotthoz 

képest kiugróan magasnak mondható, s komoly károkat feltételez.421  

Ritkaságszámba megy, de 1638-ból nincs adatunk arról, hogy tavasszal károkat okozó 

áradás vonult volna le a folyón. Ez év nyarán, június els  felében ugyanakkor jelent s 

árhullám érte el Körmendet, amely károkat okozott a körmendi és a szecs di malomban 

egyaránt. A szecs diben nagyobb károkat tett, de Körmendé is komoly veszélyben volt, 

ezért kért Gerdákovics Mátyás tiszttartó segítséget.422 Másnap ismét írt ez ügyben urának, 

aki ezúttal, a szokottól eltér en, alighanem küldött embert, mert június 22-i levelében 

Gerdákovics azt jelentette, hogy a malomgátat éppen csináltatja, s most már ki fog tartani, 

ha nem jön újabb árhullám.423 

A tiszttartó 1639. március 2-án újra áradásról számolt be. A malomgátat komolyan 

megkárosította a gyors víz és a jég, olyannyira, hogy ha nem tesznek valamit, Gerdákovics 

szerint el fog pusztulni.424 Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy nem kivételes a malom 

teljes pusztulásával való fenyegetés, a tiszttartók ebben látták annak lehet ségét, hogy 

segítségnyújtást csikarjanak ki a földesúrtól.425 Hogy mennyire súlyos a helyzet, jól 

példázza, hogy a tiszttartó alig két nappal kés bb, március Ő-én megismételte levelét, 

kérve urát a segítségnyújtásra.426 Ez év nyarán egyszerre több problémát kellett elhárítani 

a malomnál. Nem elég, hogy július elején valamikor kigyulladt az épület, egy áradás is 

jelentkezett, körülbelül ugyanebben az id ben.427 Gerdákovics segítséget kért urától, hogy 

420 Bozay László levele Batthyány Ádámhoz, 1637. július 27. MNL OL P 1314 No 7600. 
421 Bozay László levele Batthyány Ádámhoz, 1637. augusztus 27. MNL OL P 1314 No 7603. 
422 „Ez el mult napokban az Szecz dj malomnal igen nagy kart tett az viz mert az feie aliat mind fotigh el 
szakasztotta, ha az kathona; haidú es jobagiokat hirtelen ra nem haitottam volna, az töltestis el szakasztotta, 
Hasonkkeppen az itt valo körmendj malonak feie aliat akaria szakasztani, elege vagyok raita, de keves az 
jobagysagh es keves szolgal” – Gerdákovics Mátyás levele Batthyány Ádámhoz, 1638. június 12. MNL OL 
P 1314 No 15 973. Egy részét idézi: Iványi Béla: Képek Körmend i. m. 102–103. 
423 „P. S. Az malmok Gatiat Istennek hala io mograval [?] veghöz viszem, ha valamj Ar viz nem artana nekj, 
kitül In megh menczen eztendeig megh tart.” – Gerdákovics Mátyás levele Batthyány Ádámhoz, 1638. 
június 22. MNL OL P 1314 No 15 976. 
424 „Kegmes uram az mostani telbelj viznek sebesege es jege az malom gatian sok kart tett az mely maid el 
keltene pusztulni ha Ngod Gondiat nem visely…” – Gerdákovics Mátyás levele Batthyány Ádámhoz, 1639. 
március 2. MNL OL P 1314 No 16 003. 
425 Többek között MNL OL P 1314 No 7603., 13 285., 16 056., 16 178., 16 183., 16 197., 16 201., 33 642., 
33 643., 33 725. 
426 „Az mi az malom körül valo dolgot illetj Nagnak azt irhattom, hogy az mostani rabai jegek es sebes viz 
az malom gattiat igen megh szaggata, az melyet haladek nelkül megh köllene czinalni…” – Gerdákovics 
Mátyás levele Batthyány Ádámhoz, 1639. március 4. MNL OL P 1314 No 16 005. 
427 „Nagod elöt niluan vagyon, hogy az it mult napokban minemo szerenczetlensegh essek raitunk az malom 
megh egese felöl, az melynek föl valo epiteset kezzel labbal ejel es napal azon voltam hogh megh 
epithessem […] Tovaba aztis akaram Nagodnak megh irnom hogy az itten valo körmendj malot az czak az 
In tudgya mikeppen tartottam megh az viz szakasztasatul” – Gerdákovics Mátyás levele Batthyány 
Ádámhoz, 1639. július 7. MNL OL P 1314 No 16 010. 
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a zsilip és a gát megépítésével végezhessenek. Az év ezen szakaszában már koránt sem 

vol érdektelen, hogy a malom elkészült-e az aratás miatt, azaz el lehet-e kezdeni id ben az 

rlést. A nyár ezen része igen csapadékos lehetett a Rába vízgyűjt jén – s t alighanem a 

Keleti-Alpokban általában428 –, mert alig húsz nappal kés bb, július 27-én ismét az 

áradások fenyegetését említette a tiszttartó, hozzátéve, hogy különösen azért nagy a baj, 

mert még a július eleji áradások által okozott károkat sem csinálták meg.429 A levélben az 

áradások problémája mellett az aratás megkezdésével kapcsolatos nehézségek is 

el kerültek. Az aratást az áradások és talán az es k miatt nem lehet megkezdeni, 

ugyanakkor, mint arra felhívta ura figyelmét, fél , hogy a már érett gabonaszemek, ha er s 

szél támad, kipereghetnek a kalászból.430 Nem tudni, hogy a következ  esztend ben 

jelentkezett-e komolyabb árvíz a folyón, Gerdákovics azonban – igen szokatlan módon – 

még december elején is a malom újjáépítésével volt elfoglalva, jobbágyokat kért, hogy a 

gátat karókkal és kövekkel töltsék meg. Az, hogy kövekre is szükség van – amelyeket 

feltehet leg a malomgát alapzatába építettek be –, alighanem arra utal, hogy 1640-ben 

szintén jelent s árvizek érték el Körmendet, melyet a szokottnál er sebben megtépázták a 

gát szerkezetét.431 

Szemben az 1640-essel, a következ  esztend  a leginkább adatgazdag évek közé tartozik, 

s egyben az áradások szempontjából talán a legterheltebb is. A tél végi árvíz er sségét jól 

mutatja, hogy Hidasy tiszttartó levele szerint a víz annyira feltorlódott a híd mögött (a 

jeges áradások során a hídszerkezet vízben álló részei komolyan feltorlaszthatták a jeget, 

megemelve a folyó szintjét az építmény feletti szakaszon), hogy – mint arra fent többek 

között e példa kapcsán is kitértünk – a víz átmenetileg másik utat választott magának, a 

veszélyeztetve malom vízellátását.432 Hidasy egy héttel kés bb megismételte segítségre 

vonatkozó kérését, mert üzenete szerint a korábbi árvíz olyan mély árkokat ásott, hogy 

428 A június legvégén a heves es zések miatt, megáradt több dél-német folyó, köztük Lech folyó is. Az 
adatokra lásd a Freiburgi Egyetem Földrajzi Intézete (Rüdiger Glaser f szerkesztette) által kezelt történeti 
árvíz-adatbázist: https://www.tambora.org 
429 „Az malomnak valo segitseget kertem Pal Deak Uramtul de nem ad im keglmed naponkent vizek aradnak 
azt sem tudom mely oraba el viszi az viz nket kit In ne adgyon…” – Gerdákovics Mátyás levele Batthyány 
Ádámhoz, 1639. július 27. MNL OL P 1314 No 16 012. 
430 „Felek peniglen gonosz es szeles idöktül mert ha sél tamad… az Ngodnak iszoniu nagy karara 
következik” – Uo. 
431 „Tudositanam Nagodath, hogy micsoda munkasok kellenenek az malom gatra azert Ngk azt irhatom, 
hogy gialogok kellenenek az kik az Gatba karokat vernenek, Tekerrnöket hoznananak Gatra követh hordani 
valokat. Szekerek az kik követ hordananak csavarokat, piszkakat, feiszeket hoznanak magokal, hogy Ágot 
vagnanak es hordananak…” – Gerdákovics Mátyás levele Batthyány Ádámhoz, 1640. december 4. MNL OL 
P 1314 No 16 040. 
432 MNL OL P 1314 No 19 233. Vö. 279. jegyzet. 
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azon sem lóval, sem szekérrel nem lehet menni.433 A segít  kezek nem a várt számban 

érkeztek, err l Gerdákovics egy március végi levele tanúskodik, aki szerint ha ura nem 

küld embert, miután a körmendi malomban szolgáló molnárlegények munkája nem 

elegend  a malom újjáépítéséhez, az épület elpusztul.434 Április közepén, nem tudjuk, 

hogy az építkezésekhez kapcsolódóan vagy sem, de a földesúr, Batthyány Ádám a 

városban járt. Hidasy néhány nappal ezt követ en arról írt urának, hogy bár ottlétekor 

láthatta, hogy a folyó éppen levonulóban lév  áradása milyen károkat okozott, azóta a 

vízszint még inkább megn tt, immár fenyegetve a hidat és a malmot.435 Az áradás 

alighanem más folyókat is érintett; ugyanezen levélben azt is megemlíti Hidasy, hogy 

néhány nappal Batthyány Keszthelyre való távozását követ en a tiszttartó egy embert 

küldött utána, aki urát Keszthelyen túlra már nem tudta követni az áradások miatt. Nem 

tudjuk, hogy hová távozott Batthyány Keszthelyr l, de itt alighanem nem, vagy nem csak 

a Rába áradása akadályozta a közlekedést. 

Bár az említett árvizek is okozhattak károkat, több körmendi egybehangzó véleménye 

szerint az 1641 szeptemberének elején levonuló áradás messze nagyobb volt az 

el z eknél, s t nemcsak az az évieknél, hanem a megel z  esztend k, évtizedek 

áradásainál is. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert mind Hidasy, mind Gerdákovics 

páratlan részletességű adatokat szolgáltat az eseményekre vonatkozóan. Hidasy 

szeptember 1-jén kelt levelében számolt be az eseményekr l el ször. A levélnek csak 

viszonylag terjedelmes utóiratában jegyezte le a történteket, ami abból adódhat, ahogy 

mint az a levélben is szerepel, az árvíz csak a nap folyamán vált jelent ssé, reggel, amikor 

a levelet íratta, még nem volt különösebben magas a folyó vízszintje. Azt, hogy a víz 

milyen gyorsan n tt meg, kitűn en érzékelteti, hogy a földekre kihajtott marhák a 

csordással együtt a víz ágai közé szorultak. Az árvíz által okozott károkat a levél szerint 

ekkor még nem lehetett felmérni, mert sem a hídnak, sem a malomnak még csak a 

közelébe sem lehetett menni a sodrás sebessége miatt. Az árvíz betört a városba és 

elöntötte a „portapiacot”, a küls  város piacterét. A víz elérte Hidasy gabonatárolóit, s 

433 „Az elöb is irtam vala nagysagodnak az viznek allapatja felöl, nem tudom ha jútótte az Nagod kezehez az 
level vagy nem, nagysagod küldetene segestseget mert az Hídon kjvül olj nagy arkokat mosot hogy sem 
lovas sem szekeres at nem mehet migh megh nem töltik, s ha egy az víz leszen, megh az malomnakis nagy 
kart teszen ha nem epetnek…” – Hidasy András levele Batthyány Ádámhoz, 1641. március 10. MNL OL P 
1314 No 19 235. 
434 „Az it valo malom es az it valo molnar legÿnek miat maid elis fogna pusztulni, mert nem elegek hoza…” 
– Gerdákovics Mátyás levele Batthyány Ádámhoz, 1641. március 29. MNL OL P 1314 No 16 056. 
435 „Nagnak izenj akarom az mjnt Nagod it leteben az híd eleje meghlatta, az mint az víz megh szaggatta 
volt, most is megh anjra megh arrat, hogj sem lovak sem szekereket altal nem mehet rajta, tudom hogy 
megent jobban el mossa, mínd az malomnak az mynd az hidnak karos leszen ha megh nem jobbitjűk…” – 
Hidasy András levele Batthyány Ádámhoz, 1641. április 17. MNL OL P 1314 No 19 244. 
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Falusy házáig ért.436 Falusy ugyan három házat is bírt Körmenden, de egy 1649-es 

körmendi házösszeírás a Kapitány utcában (lásd 7. ábra) említi Falusy árváinak házát, ami 

azonos lehet az itt említett épülettel.437 Hidasy els  levele után két hétig hallgatott, s csak 

ezután írt újra. Ekkor már meg lehetett közelíteni a hidat, illetve annak maradványait, mert 

mint levelében közölte urával, azt pillérest l elvitte a Rába. A hidat sürg sen újjá akarták 

építeni, mert a folyón nem lehetett átkelni; Hidasy arra kéri urát, hogy a Rába bal partján 

fekv  tilalmas erd b l (vagy a Dobogóiból, de ennek vízrajzi helyzete miatt inkább a 

másik, Radóc felé es , Körmendt l északra fekv  tilalmasról lehet szó438) engedjen fát 

vágatni a hídszerkezethez. A víz azonban ekkor még nem vonult el teljesen, ezt a levélnek 

a malomra vonatkozó passzusából tudjuk meg, kerekei még mindig vízben álltak, és 

továbbra sem lehetett megjósolni, hogy a malom „fundamentumát” érte-e valamilyen kár 

vagy sem. Az is kiderül egy 16-án kelt levélb l, hogy a pásztorokról (ekkor már többes 

számban írt róluk Hidasy) azóta sem érkezett hír, ami er sen valószínűsíti, hogy ezúttal az 

árvíz emberáldozatot is követelt.439 Szeptember 19-én kelt levelében Gerdákovics még 

mindig magas vízszintr l számolt be, ugyanakkor egyre világosabban kiderül, milyen 

károk érték a malmot. Jelent sen károsodott az épület, a zsilipet elvitte a víz, száz 

deszkájával egyetemben. A malom szerkezetét is megtépázta az áradat, és a levél szerint 

ekkor még mindig nem lehetett minden kárt látni a magas víz miatt.440 Gerdákovics 22-én 

és Hidasy 23-án valamivel már árnyaltabban írt az okozott károkról. El bbi hangsúlyozta, 

hogy a híd felújítása mindenképpen prioritás, majd azt követ en szükség lesz száz 

deszkára és legalább ötszáz szekér gallyra is ahhoz, hogy a malmot felújítsák.441 Hidasy a 

vártnál és talán a Gerdákovics által egy nappal korábban említettnél valamivel kisebb 

károkról írt, a zsilipnek csak a tetejét tette tönkre az árvíz, és anyagát nem vitte el a folyó. 

Beszámolója szerint bár estek károk a gátban és a palánkban is, a karókat nem vitte el a 

víz, ett l függetlenül nyilván meg kell töltetni a gátat, de ha nem árad újra, ezt hamar 

rendbe lehetett tenni. Ugyanakkor a misszilis tanúsága szerint az id  ekkor is es s volt 

436 Hidasy András levele Batthyány Ádámhoz, 1641. szeptember 1. MNL OL P 1314 No 19 263. Egy részét 
idézi Iványi Béla: Képek Körmend i. m. 103–104. A levél teljes szövegét, lásd a függelékben: X.2.2. fejezet 
2. levél. 
437 Ila Bálint: Körmend város 1649. évi összeírása. Ethnographia 78 (1967): 558. 
438 Tóth István György: Jobbágyok, hajdúk, deákok i. m. 44–45. 
439 Hidasy András levele Batthyány Ádámhoz, 1641. szeptember 16. MNL OL P 1314 No 19 265. Egy 
részét idézi: Iványi Béla: Képek Körmend i. m. 103–104. A levél teljes szövegének közlését lásd: X.2.2. 
fejezet 3. levél. 
440 Gerdákovics Mátyás levele Batthyány Ádámhoz, 1641. szeptember 19. MNL OL P 1314 No 16 075. A 
levél közlését lásd a függelékben: X.2.2. fejezet 4. levél. 
441 Gerdákovics Mátyás levele Batthyány Ádámhoz, 1641. szeptember 22. MNL OL P 1314 No 16 076. A 
levél teljes szövegét lásd a függelékben: X.2.2. fejezet 5. levél. 
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Körmenden. Ennek kapcsán egy másik problémára is kitér e levelében a tiszttartó: a 

takarmányt elvitte a víz, és még magnak való gabona sem maradt a városban.442 Hidasy 

egy héttel kés bb ismét írt urának a takarmánnyal kapcsolatban, az átteleléshez elegend  

ellátmányt kérve.443 Az árvíz nem csak Körmendnél jelentkezett – alább Csákány kapcsán 

is utalunk ezen árvízre – s nem is csak a Rábán. Bár közép-európai adatokkal ezen 

id szakban jelentkez  árvízr l nemigen rendelkezünk, biztosan kimutatható az áradás 

legalább még egy kelet-alpi folyón, a Murán, ahol Rakicsánban valamivel kés bb, 

szeptember második felében jelentkezett a jelent s víztöbblet.444 

A következ  esztend  elején ismét árvíz vonult le a Rábán. A január végén pusztító ár 

alighanem jég kíséretében zajlott, tovább károsítva az épül  körmendi és szecs di 

malmot.445 Ugyanezen évb l Iványi ismert még egy, id közben elveszett Gerdákovics-

levelet, amely árvizet említett a tél végén, tavasz elején. Eszerint a malom feletti szakaszt 

a Rába áradása kimélyítette, éppen ott, ahol korábban (itt alighanem a megel z  esztend  

tavaszának árvizér l van szó) is pusztított a folyó áradása. Segítséget kért urától ahhoz, 

hogy az árkot betemessék, és megakadályozzák, hogy a folyó tartósan másik medret 

találjon magának.446 A következ  esztend b l, 16Ő3-ból is mindössze egy misszilis-

adattal rendelkezünk a malomra és az áradásokra vonatkozóan. Gerdákovics május 28-i 

üzenete szerint meg kellett emelni a körmendi malom gátját, miként a szecs di malomét is 

meg kellett töltetni (ezt a levél megírásának idejére már elvégeztették).447 

1644. január 10-én kelt levelében Borz Benedek körmendi vajda említette, hogy egy 

embere, Kaczor Balázs jelentése szerint a török föl akart jönni Pölöskénél portyázni, de a 

442 Hidasy András levele Batthyány Ádámhoz, 1641. szeptember 23. MNL OL P 1314 No 19 266. A levél 
teljes szövegét lásd a függelékben: X.2.2. fejezet 6. levél. 
443 Hidasy András levele Batthyány Ádámhoz, 1641. szeptember 29. MNL OL P 1314 No 19 267. 
444 „Nagodnak aztis akaram megh jelentenÿ, hogy ez mostanti el mult napokban, hogy az vizek megh 
arattanak volt. Régéden alol Setyncz nev  falunal az Mura annira ide kÿ vetette magat, hogy erre az Nagtok 
Tartomaniara f l te nagy karokat tett, és ha Ngotok ÿdejen nem prevenial, lehet az Mura vize éppen kÿ 
szakaztia magat, es az mura mellett eppen kett birosagott Stÿriahoz el foglalia, es Banffÿ Uramnakis az 
Cherneczsegnek huszon felere, idehet tanul az örögh Aszonÿ e  Naga küldött volt ala szegenÿ Buh Giörgy 
deakott Farkasfalvaÿ uÿ körösztenÿ molnaral, Banffy Uram e  Nagais jelen volt, es Zéchy Urak e  Nagok 
szolgaÿ, azkik megh jarvan is megh nezven annak az muranak itasassat (?), az hol erte magat kÿ 
szakasztotta, az mgh nevezet Farkasfalvÿ molnar azt fogatta volt r gh asszonnak e  Naganak hogy 
adgyanak elegend  fat es emberth hoza,  az el benÿ fohaszra viszha téritÿ az murat, de az id  alat az 
aszonnal hala történt, az Muranak dolgaÿs chak ebben mult ell, es immar Nagtokra szallott annak 
affectualassa.” – Temlin Balázs levele Batthyány Ádámhoz, 1641. szeptember 27. MNL OL P 1314 No 
48773. 
445 „Az malmok felöl Nagod igen el felet közöth, víz árban vannak az molnak, ki nem keves kár…” – 
Gerdákovics Mátyás levele Batthyány Ádámhoz, 1642. január 29. MNL OL P 1314 No 16 092. 
446 Gerdákovics Mátyás levele Batthyány Ádámhoz, 16Ő2. április 12. Eltűnt. Egy részét idézi: Iványi Béla: 
Képek Körmend i. m. 104.  
447 Gerdákovics Mátyás levele Batthyány Ádámhoz, 1643. május 28. MNL OL P 1314 No 54 775. Egy 
részét idézi: Iványi Béla: Képek Körmend i. m. 104. 
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vizek megakadályozták ket terv végrehajtásában. „A vizek”-en itt egyrészt a Zalát értheti 

a levélíró, de nem lehetetlen, hogy ekkor a Zala mellett a Rábán is árvíz vonult le.448 Egy 

szintén elveszett 1644 márciusi üzenetében Gerdákovics Mátyás azt jelentette 

valószínűsíthet en Batthyány Ádámnak, hogy az áradások a malom gátját két helyen 

elszakították és elvitték. A javításhoz a levél szerint több ezer (!) szekér gallyra volt 

szükség. Ez utóbbi, ha nem is kivételes, hatalmas mennyiség, és komoly munkálatok 

szükségességét mutatja. Iványi azt is kiemelte, hogy Gerdákovics misszilise szerint, ha a 

malom nem kap segítséget az adott esztend ben, akár egész évben állhat az rlés, amire 

legjobb tudomásunk szerint, nem volt példa a kora újkor általunk vizsgált id szakában.449 

Júniusig szinte bizonyosan nem került sor a károk kijavítására, mert még ekkor is azt írta a 

tiszttartó, hogy ha nem tesznek semmit a malommal, egészében el fogja vinni egy árvíz.450 

1645-b l ismét számos forrás áll rendelkezésünkre a malmot ért károkról és 

általánosságban az árvizekr l. Francsics Gáspár június 1Ő-én kelt levele szerint az vizek 

komoly károkat okoztak – alámosták a körmendi a vár palánkját, és ha ez még kétszer 

megismétl dik, az biztosan bed l. Segítséget kért ahhoz, hogy a folyóba karókat 

szúrjanak, és gallyakkal töltsék fel azokat – itt az árvizek elleni védekezés egyik 

leggyakoribb formájáról van, szó, amely a nagyobb hordalékok felfogására szolgált, s 

amelynek célja az volt, hogy az úszó jelent sebb fák és más, a víz által elhordott elemek, 

ne a hidakat, a malmokat vagy azok gátját tegye tönkre. Francsics maga is kiemelte, hogy 

a munkálatoknak most van itt az idejük, hozzátéve, hogy a legfontosabb, hogy a kaszálás 

és az aratás idejére elkészüljenek.451 Ugyancsak Francsics egyik, urához küldött 

üzenetéb l ismeretes, hogy a Rába az sz folyamán ismét megáradt – nem is egy, hanem 

két árhullám vonult le néhány nap eltéréssel a folyón, amely újabb munkálatokat tett 

szükségessé, ezúttal nem az uradalmi malmon, hanem a palánkon, amelyet még a 

korábbinál is er sebben alámosott a víz.452 Október elejét követ en, ugyanezen hónap 

448 „Ez eÿel Kazor Balas küldöt ide ket Louast azt izente hogy Pölöskenel feltiz török iüt volna föl de az uta 
semi hirt nem halanik velven azt hogy az nagy Vizek miath talan megh hirt…” – Borz Benedek levele 
Batthyány Ádámhoz, 1644. január 10. MNL OL P 1314 No 7440. 
449 „Az mastani Ár Víz Nagyságos Uram szántalan sok kárt tett, az malom gátnak két darabját elszakasztván 
elvitte, az malom alól is elhozta a töltést, ugyannyira, hogy egy nihány eze szekér ágh kivántatnék…” – 
Gerdákovics Mátyás levele Batthyány Ádámhoz (?), 16ŐŐ. március. Eltűnt. Idézi: Iványi Béla: Képek 
Körmend i. m. 104–105. 
450 „Az itt valo malomra Nagod lenne valaha segetseggel, mert ha egy ár víz ám bizony éppen el viszi az 
malom gátiát…” – Gerdákovics Mátyás levele Batthyány Ádámhoz, 1644. június 7. MNL OL P 1314 No 
54 786. 
451 Francsics Gáspár levele Batthyány Ádámhoz, 1645. június 14. MNL OL P 1314 No 15 049. Gellén Zsolt: 
A Rába i. m. 250. utal rá, Gerdákovics Mátyásnak tulajdonítva a levelet. A levél közlését lásd a 
függelékben: X.2.2. fejezet 7. levélt. 
452 Francsics Gáspár levele Batthyány Ádámhoz, 1645. október 3. MNL OL P 1314 No 15 069. 
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végén is megn tt a folyó vízszintje: Gerdákovics ura elnézését kérte, hogy nem küldte el 

az ígért bort Újvárra, de mint leveléb l megtudjuk, az árvizek ezt nem tették lehet vé. 

Akár a Rába ágai tették lehetetlenné, akár a Pinka vize n tt meg, vagy a Rába duzzasztotta 

vissza a Pinkát, s emiatt nem lehetett Újvárra jutni, annyi bizonyos, hogy ismét a Rába 

vízrendszerében keletkezett áradás.453 Bár több áradásról, a malmot vagy a hidat ért kárról 

tudunk 1645-b l, van egy levél, amely feltétlenül érdekes száunkra. Decemberben 

Francsics ismét felhívta ura figyelmét, hogy milyen fontos lenne a Rába mélyítése, hogy 

az el tudja vezetni a nagyobb árvizeket, és ne ássa alá a palánkot.454 A szinte folyamatos 

munkálatok ellenére úgy tűnik, a palánk alámosódása egyre állandóbb problémát okozott. 

Az 1646-os esztend  a folyó és a körmendi építmények kapcsolatát illet en egyike a 

forrásokkal legjobban ellátott éveknek. Az olvadás révén fellép  áradás ez esztend ben 

március közepén érkezett. Március 13-i levelében Francsics, mint oly sokszor, ismét a 

Rába által ásott árkok problémájára tért ki,455 de talán ennél érdekesebb adalékokkal 

szolgál Szokoly Mihály egy, a következ  napon kelt levele.456 Szokoly deák, aki a 

várkapitány alatt szolgált, levelei alapján alighanem mint számtartó (bár nem tudjuk egész 

pontosan, milyen hivalatos tisztségben), Francsics elé rendelte a molnárokat, hogy 

megtudja, pontosan milyen károk érték a malmot. A molnárok e találkozó során egyrészt 

azonnali beavatkozást sürgettek – néhány száz szekér gally formájában –, hogy nagyobb 

károk ne keletkezzenek, másrészt hosszú távon legalább ezer szekér gally és száz karó 

szükségességét vetítették el re. Egy hónappal kés bb még mindig nem volt készen a gát, 

és bár Batthyány valószínűleg rendelt jobbágyokat az újjáépítésre, a várt rségi segítség 

nem érkezett meg, s mint arra Francsics kitér, a malom így továbbra is pusztán állt.457 

Alighanem még mindig az újjáépítés körüli problémákhoz kapcsolódik Nemsem István 

tiszttartó levele. Május 3-ai üzenete szerint, bár a malom gátját már megfalaztatta, és két 

453 „[a kért bort] regen föl kültem volna, de az Ár Vizeknek miatta el nem küldhetem…” – Gerdákovics 
Mátyás levele Batthyány Ádámhoz, 1645. október 27. MNL OL P 1314 No 16 200. Vö. Iványi Béla: Képek 
Körmend i. m. 102. 
454 „Nagodnak sokszor szoltam hogj Raba ássásra jo volna gondot viselnűnk, mert annÿra be jűn az Palank 
ala az Raba, hogj egjkor czak azt azt irjuk Nagnak hogj belé dűlt…” – Francsics Gáspár levele Batthyány 
Ádámhoz, 1645. december 14. MNL OL P 1314 No 15 078. 
455 „Az itvalo Hidon alol tull az Raban ollj nagj árkoth assoth az Ar víz, ha mindjart eleieth nem keltik eppen 
az Raba az folliassabull kj megjen es az malom szarazon marad…”– Francsics Gáspár levele Batthyány 
Ádámhoz, 1646. március 13. MNL OL P 1314 No 15 085. 
456 „Ma kapitan Uram eleiben hivattam az Molnarokath, es vegere mentem tűl k mennÿ szeker Ágh 
kivantatik az gatolashoz azt mondgyak, hogy Ezer szekerel io ha erik be vele, az szaz karoval az mint vagion 
penigh izoniu dologh ha az Víz megh apad czak egy fordulast sem tehet az malom. Mostan ha egy Parzazh 
agh lenne raita egy hetig, talan megis eleit venni. Azon kívűl az Malom silibeit zugoianak deszkait mind el 
vitte az Víz kivantatik mindgyarast ket fodor deszka raiok…” – Szokoly Mihály levele Batthyány Ádámhoz, 
1646. március 14. MNL OL P 1314 No 48 109. 
457 Francsics Gáspár levele Batthyány Ádámhoz, 1646. április 19. MNL OL P 1314 No 15 103. 
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kereke forog – mint említettük, úgy tűnik, hogy a malomnak ebben az id ben öt 

gabona rl , valamint egy kása rl  kereke volt –, még mindig sok a munka vele, ezért 

embert kér a javításhoz a földesúrtól.458 Május végén újabb áradás vonulhatott le a folyón 

– Iványi kissé homályosan, de egy jegyzetben utal Nemsem István egy május 30-án kelt, 

id közben feltehet leg elégett levelére, amely szerint a gát átszakadt, gyaníthatóan áradás 

következtében.459 A nyár derekán Nemsem újra írt Batthyány Ádámnak, ekkorra már 

megcsinálták a gátat, de a víz a régi gát alá nyomult, s a megépített rész alatt folyt el, 

veszélyeztetve ezzel a gát szerkezetének egészét.460 Hogy mennyire súlyos a helyzet, azt 

jól illusztrálja, hogy Nemsem egyetlen nappal kés bb ismét tollat ragadott – ez esetben 

valóban  írt, a város kevés írástudójának egyike a tiszttartó461 –, hogy nyomatékot adjon 

megel z  üzenetének, immár azt is kiemelve, hogy a gát állapota miatt pillanatnyilag a 

malomra egy csepp víz sem megy.462 Két héttel kés bb még mindig nincs kész a malom, 

s t Nemsem kissé szarkasztikusan megjegyezte urának, hogy ha ilyen ütemben lát a 

malom megépíttetéséhez, az karácsonyig sem lesz kész.463 Szeptember végén újra kiöntött 

a Rába. Ezúttal nem tudjuk, hogy a város épületeiben, építményeiben tett-e valamilyen 

kárt a folyó, Dobogó erdejét viszont elborította a víz.464 A Pinka és a Rába torkolata közé 

es  területen álló tölgyfás a földesúr saját kezelésében volt, s a körmendi uradalom két 

tilalmas erd je közül az egyik volt.465 A tölgyes egyik f  funkciója a disznók hízlalása, a 

makkoltatás volt, amelynek rendes kezdete éppen erre az id szakra, szeptember hónapra 

esett. Ennek megfelel en az erd  elöntése nem is els sorban a faanyagban bekövetkez  

458 „Uram ittis szamtalan dolgunk volnanak az malnak körűl sic iob volna ha Nagod ide rendelne e ket, az itt 
valo malom gattiat be fülaztattam, az két kereke forogh” – Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 
1646. május 2. MNL OL P 1314 No 33 640. 
459 Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 16Ő6. május 30. Eltűnt. Utal rá: Iványi Béla: Képek Körmend 
i. m. 105. 
460 „Nagodnak mint kegmes uramnak akaram ertesere adnom hogj az it valo malom telliesseggel el pusztul 
az mi elöt az hol el szakasztotta vala az arviz az gatot, azt be csinaltattam nagy veszödseggel de az regj gat 
ala furta ismet az víz magat, es alatta foly el az vár felö ha egy va ar víz leszen, az egesz gatot mind el viszj 
az víz…” – Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1646. augusztus 3. MNL OL P 1314 No 33 642. 
461 Vö. Tóth István György: Jobbágyok, hajdúk, deákok i. m. 127. 
462 „Az it valo malom felolis irtam Nagodnak, mivel tellyeseg l az már el pusztul, ez heöt az mely daraboth 
az gaátan el szakasztota volt az víz, azt nagy faratsagal be czinaltattam, es az elöben tötesnek az közepi alat 
el rothadoth es az víz ott furta altal magath, s, mind azota altal megien az Víz az malomra penig igy csöp 
sem megien szarazon ál, ez Nagodnak nem kicsin karara vagion…” – Nemsem István levele Batthyány 
Ádámhoz, 1646. augusztus 5. MNL OL P 1314 No 33 643. 
463 „Ha igy fognak hoza, karáczonig megh nem épűl az malom, mostanis In tudgia mennj karara vagion 
Nagnak hogy az pusztan ál…” – Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1646. augusztus 18. MNL OL 
P 1314 No 33 644. 
464 Az erd  a Pinka és a Rába közén helyezkedett el: „Item penes eandem possesionem Nadallÿa silvam 
dolorosam et glandiferam ad prefatum castrum Kermendh pertinentem inter fluvios Raba et Pÿnkwa in 
territorio dicti dominÿ Kermend existendi sitam.” – MNL VML XII.1. Jegyz könyvek 1ő89. 85. sz. 120. fol. 
Az erd re lásd még fent az 1őŐ3‒ŐŐ-es felmérés elemzését, és a függelékben: X.2.1. fejezet. 
465 Tóth István György: Jobbágyok, hajdúk, deákok i. m. 44–45. 
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esetleges károk miatt okozott gondot, hanem azért, mert az árvíz elvitte a makkot. Ezt 

emelte ki Nemsem levele is, aki szerint egy hónapnál tovább a disznók „rá nem járhatnak” 

majd a makkra.466 Nem tudjuk, hogy sikerült-e máshonnan valamelyest kompenzálni a 

kiesett makkmennyiséget, de úgy tűnik, csak részben tudták pótolni: egy, december 22-i 

levélben a tiszttartó megírta Batthyánynak, hogy a makk teljes egészében elfogyott a 

körmendi uradalomban.467 Egy, október 11-én kelt levél alapján azt is gyaníthatjuk, hogy 

az erd n kívül, a Rába melletti réteket is szinte teljesen elöntötte a víz; ezúttal Francsics 

arról kénytelen urát értesíteni, hogy sosem látott szénahiány (nem véletlen, hogy a 

kapitányt els sorban a széna foglalkoztatja) van a városban. Október 2Ő-én Nemsem ismét 

részletesen írt az éppen zajló árvizekr l.468 Egyrészt négy vagy öt külön árhullám 

érkezését említette, melyek hevessége a levél szerint emberemlékezet óta a legnagyobb 

volt, ugyanakkor nehezen képzelhet  el, hogy ez az áradás felülmúlta volna az 16Ő1 

szeptemberi árvíz méretét. A malom ismét nem tudott járni a víz miatt, s t a tiszttartó 

szerint a víz megint alámosta a malomház épületét. Ez a misszilis megint csak egy újabb, 

az árvizek okozta gazdasági problémára világít rá – a vár körüli, a víz által egyébként 

többször is elárasztott földeken nem lehetett vetni. Francsics néhány nappal kés bbi 

levelében, ha csak kevés részlettel is, de szolgál az áradások idején uralkodó id járással 

kapcsolatban – eszerint az árvíz mellett tovább nehezítette a helyzetet az es s id járás.469 

Novemberben ismét olyan magas volt a folyó szintje, hogy a malmok – itt a körmendi 

uradalmi malom mellett alighanem ismét a szecs dir l van szó – nem rölhettek.470 Ebben 

a levélben újra megjelenik az árvizek egyik fontos, fent említett pozitív hatása, a török 

átkelésének akadályozása. Francsics körmendi kapitány számára igen fontos szempont 

lehetett az, hogy a török mely id szakokban tud könnyedén átkelni, illetve hogy mikor 

nem kell jelent sebb hader t csoportosítani a folyó mentén, akár hosszabb szakaszokon. 

Csak a teljesség igényével jegyezzük meg, hogy erre az áradásra néhány héttel kés bb 

466 Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1646. szeptember 28. MNL OL P 1314 No 33 647. A levél 
közlését lásd: X.2.2. fejezet 8. levél. 
467 Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1646. december 22. MNL OL P 1314 No 33 651. 
468 „Vizek miat ha akarnanak sem hozhatnanak, mivel egy mas uthan negy es ot izben ugy megh árath az 
Raba, hogy sok annak az ideiere nem emlekeznek oly nagy ár vizeket […] pusztan áll az malom […] Az 
nagy árvizek miat itt még 100 köböl gabonanal töbet nem vihetűnk, metz az vár melet valo földeken, baion 
iarhatnak az ember […] P.S. Az sok ár vizeknek miatta az malomnak az allia epen el romlot, ha igien gondot 
nem viselünk rá, feleö hogy egykor niakunkba szakad” – Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1646. 
október 24. MNL OL P 1314 No 33 648. 
469 „Az ide valo allapt felöl, azt irhatom Nodnak, az nagÿ ár Vizek es sok ess k tsak roszt hoztanak…” – 
Francsics Gáspár levele Batthyány Ádámhoz, 1646. október 28. MNL OL P 1314 No 15 139. 
470 „Az Raba most is ollÿ nagÿ hogÿ az molnak sem rölhettnek, az vizek karok nagiok, most nem felö, hogÿ 
az eb altal vihete az Raban…” – Francsics Gáspár levele Batthyány Ádámhoz, 1646. november 25. MNL 
OL P 1314 No 15 145. 
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kitért Nemsem is, ugyanakkor semmilyen egyéb adalékkal nem szolgált az eseménnyel 

kapcsolatban.471 

Az 1647-es esztend b l kevesebb közvetlen adatunk van árvizekr l. Március 28-án – 

körülbelül akkor, mint szinte minden esztend ben – Francsics azt említette, hogy a 

körmendi gyalogokat ághordásra kell kivezényelni. A partfalat kellett építeni, de ezúttal 

nem kért segítséget máshonnan, ami arra utal, hogy a tavaszi árvizek a szokottnál talán 

kisebb károkat okoztak.472 A munkálatok a malomgátat, és a vár palánkját is érintették. 

Err l néhány nappal kés bb szintén a körmendi kapitány írt a város földesurának.473 A 

nyár sem múlt el árvíz nélkül – augusztus elején megint arról számolt be a tiszttartó, hogy 

a malomgát egy részét elvitte a víz, és az ár ismét alámosta a partot, több helyen.474 Alig 

egy hónappal kés bb, ha károkat nem is okozott, de ismét közlekedési nehézségeket 

idézett el  egy árvíz. Szeptember elején egy levelében a körmendi kapitány ura elnézését 

kérte, amiért a vizek miatt mindeddig nem tudta emberét elküldeni Batthyányhoz, 

alighanem ezt jelentheti a „fölhozatni” kifejezés.475 November 11-én Francsics egy levele 

ezúttal nem az árvizet említi, de üzenetéb l kiderül, hogy a Rába környékén igen nagy a 

sár és a víz – alighanem egy korábbi áradás után a mez kön maradt vízr l van szó. Annak 

ellenére, hogy levele szerint igen nehéz az átkelés a folyón, azért hozzáteszi, hogy ett l 

függetlenül figyelteti, nehogy a török mégis megkíséreljen egy portyát.476 Decemberben a 

tiszttartó, Nemsem írt hosszabban árvizekr l. Levele szerint az ismétl d  áradások 

komoly károkat okoztak, ezúttal nem, vagy nemcsak a gátban, hanem magában a 

malomépületben is: több borona kiesett a malomkerekek fel li falból.477 Alighanem 

valóban igen komolyan megtépázta a malmot a decemberi árhullám-sorozat, mert január 

elején már arról írt Nemsem, hogy az újvári ács megvizsgálta a körmendi malmot, és úgy 

471 Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1646. december 3. MNL OL P 1314 No 33 650. 
472 Francsics Gáspár levele Batthyány Ádámhoz, 1647. március 28. MNL OL P 1314 No 15 159. 
473 Francsics Gáspár levele Batthyány Ádámhoz, 1647. április 1. MNL OL P 1314 No 15 160., illetve 
Francsics Gáspár levele Batthyány Ádámhoz, 1647. április 5. MNL OL P 1314 No 15 161. 
474 „Nagod elöt nilvan vagion, hogy minemö arr víz volt itt, az mely víz szantalan sok kárt tet az töbi között 
az Nagos körmendj malomgatianak tulso vegeben el vitte az víz az partotis igen mosa…” – Nemsem István 
levele Batthyány Ádámhoz, 1647. augusztus 4. MNL OL P 1314 No 33 664. 
475 Francsics Gáspár levele Batthyány Ádámhoz, 1647. szeptember 2. MNL OL P 1314 No 15 185. 
476 „It az Raba meleth nagj Sarok es vizek vadnak, mi mindazonaltal […] vigiázásban leszünk…” – 
Francsics Gáspár levele Batthyány Ádámhoz, 1647. november 11. MNL OL P 1314 No 15 202. 
477 „Nagnak mint kegmes uramnak kelletek ertesere adnom, az mint Nagod elöt niluan vagion az körmendj 
malomnak fogiatkozasa, az sok arr vizeknek miatta mostis az küls  kerekek felöl valo falban harom borona 
ki esset tellyiessegessen el pusztulasban fordult…” – Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1647. 
december 21. MNL OL P 1314 No 33 674. 
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találta, hogy a malom teljes faanyagát ki kell cserélni.478 Január 20-án Nemsem affel l 

érdekl dött Batthyánynál, hogy a földesúr valamely birtokán vágtak-e már fát a malom 

újjáépítéséhez.479 Ezt követ en sem biztos, hogy sor került a fák kivágására, de február 4-

én Nemsem már nem a fát hiányolja, hanem a segít  kezeket, hogy az épületet 

megcsinálják, pontosabban, mint írja, csak hiányolná, ha lehetne most dolgozni, de a sár 

és a vizek ezt is megakadályozzák.480 A faanyagot vagy annak egy részét még február 

közepén sem vágták ki. Ezt onnan tudjuk, hogy február 19-én Nemsem üzent urának: 

másnap felmegy hozzá Újvárra a malomhoz kivágandó fák ügyében.481 Június közepén 

ismét jelent s árvíz vonult le a Rábán, amely bár elöntötte a folyó menti réteket, az alig 

egy hónappal aratás el tt álló gabonában mégsem tett komolyabb kárt.482 Július elején 

ismét jelent s árvíz keletkezett, amely bár a még mindig a kalászon lév  gabonát nem 

károsította, a széna egy részét elvitte. A levonuló árhullám kapcsán megjelenik még egy 

probléma, amely eddig kevésbé kapott hangsúlyt, jelesül az, hogy nem lehetett halászni, s 

így nem volt mit küldeni Batthyánynak.483 

Francsics egy, december közepén írott leveléb l tudjuk, hogy ekkor is levonult a Rábán 

egy áradás. Az év ezen id szaka általában nem kifejezetten áradásos, és különösen 

meglep , hogy az árvízen kívül komoly fagyokat is említ, ami azért nagyon érdekes, mert 

téli fagy esetén nem jellemz  a jelent s árvizek megjelenése, s t éppen ellenkez leg, a 

nagy hidegek közti rövidebb felmelegedések járnak általában árvizek kialakulásával.484 

December 22-i levelében Nemsem hatvan szálfa szükségességér l ír, s üzenetéb l arra 

következtethetünk, hogy a malom, vagy legalábbis néhány kereke továbbra is állt.485 

A malom feltehet leg a tél során elkészült, de ha a jég miatt nem kellett állnia, akkor sem 

lehetett zavartalan az rlés, mert Nemsem február 13-án már ismét arról értesítette 

Batthyányt, hogy az rségiek nem akarják meghordani a szükséges fát, s emiatt már két 

478 „Mivel az Nagod parancsolatia szerint az Uyvarj álcz ala iűt volt az itt valo malom nyzetni, azt mondgya 
az aálcz, hogy itt az minymeö faia vagion az malomnak, az mind oda vagion…” – Nemsem István levele 
Batthyány Ádámhoz, 1648. január 3. MNL OL P 1314 No 33 676. 
479 Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1648. január 20. MNL OL P 1314 No 33 677. 
480 „Joo még nem iűtek az malom Gaát hordasara, mert immár föl szakadot az uth, imar nincs mos semmi 
hogy hordgianak mert mindenut sár es Víz vagyon…” – Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1648. 
február 4. MNL OL P 1314 No 54 874. 
481 Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1648. február 19. MNL OL P 1314 No 54 876. 
482 „Az arviz az retekre mind ki ment kart tett, de Innek hala az Var mellet valo gabonakban nem tett…” – 
Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1648. június 17. MNL OL P 1314 No 33 695. 
483 „Halat Ngodnak kűltem volna de sokbul szeret nem tehetem, mivel nagy árr víz vagion, minden 
szenankat el vitte az víz…” – Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1648. július 9. MNL OL P 1314 
No 33 705. 
484 „Ide megh az Hadnjiukban töben nem érkeztenek, hanem Segedÿ Uram es Fantsÿ Úram kerdeztem 
Fantsitul mÿ lehettne az oka, es azt moondjia hogÿ tala az vizek miat nem iöhettek el, mivel az vizek 
Nagiok…” – Francsics Gáspár levele Batthyány Ádámhoz, 1648. december 18. MNL OL P 1314 No 15 238. 
485 Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1648. december 22. MNL OL P 1314 No 33 719. 
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hete nem forog a malom. Kiemelte, hogy nem lesz elég a helyi munkaer , azaz a húsz 

vagy huszonöt helyben lév  robotos486 – ez a szám többé-kevésbé fedheti a valóságot, 

ebben az id szakban a gyalogos robotra kötelezhet k száma igen alacsony volt a 

városban.487 Az építkezés ismét lassan haladhatott, Nemsem még két héttel kés bb is a 

malom javításához szükséges fa faragásának megkezdésér l írt urának.488 Március els  

felében az építkezésekhez kért fa megérkezett, a tiszttartó március 19-én azt jelentette 

urának, hogy hozzákezdetett a malomfa faragásához.489 Francsics, aki kapitány lévén 

nyilván többet tör dött a palánkkal, mint a malommal, kapva kapott a gyalogok jelenlétén, 

s a munkálatok megkezdésének lehet ségén – 22-én írt urának, hogy a Rába melletti 

folyószakasz palánkját is meg kellene er síteni.490 A komolyabb munkálatok 

megkezdésére csak március végét követ en kerülhetett sor, az id járás ezután vált 

alkalmassá a nagyobb mérvű anyaghordásra.491 Jól jellemzi, hogy milyen komoly 

munkálatokra volt szükség, hogy a tiszttartó még egy hónappal kés bb is azt jelentette 

földesurának, hogy a malomhoz való fának csak egy része van megfaragva, és a kapott 

munkások kétheti jelenléte nem volt elég arra, hogy befejezzék a szükséges teend ket.492 

A tavaszi munkák a malmon az aratás el tt véget értek, de ett l nem oldódott meg tartósan 

az épület gondja – augusztus 6-i levelében Nemsem ismét ácsot és robotosokat kért, hogy 

elkezdhessék (!) a malom újjáépítését. A háttérben feltehet en valamilyen nyári árvíz 

állhat, amelyr l ugyanakkor nincsen közvetlen forrásunk, csak gyaníthatjuk, hogy valóban 

ekkor is ez rongálhatta meg az alig újjáépített malmot.493 Az ács – alighanem mert 

Batthyány augusztusban csak nehezen nélkülözhette a malom működését – egy-két nap 

múlva megérkezhetett, mert egy héttel a 6-i levél után már az általa végzett munkával 

kapcsolatban írt levelet a tiszttartó, ismét Batthyány Ádámnak. A német ács kifaragtatta a 

t le kért anyagot, de gondot okozott, hogy az ács már visszatért Németújvárra, és az 

építkezések irányítását ezt követ en átvev  molnár nem tudta, hogy a mester melyik 

486 Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1649. február 13. MNL OL P 1314 No 54 881. 
487 Tóth István György: Jobbágyok, hajdúk, deákok i. m. 25–26. 
488 Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1649. február 28. MNL OL P 1314 No 54 886. 
489 Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1649. március 19. MNL OL P 1314 No 33 724. 
490 Francsics Gáspár levele Batthyány Ádámhoz, 1649. március 22. MNL OL P 1314 No 15 240. 
491 „Nagnak minth kegmes Uramnak akaram ertesere adnom, Mivel mar Isten segetsegebűl az id  ki 
nilatkozoth, az itt valo malom pedigh el pusztult, mely Nagnak karara vagion…” – Nemsem István levele 
Batthyány Ádámhoz, 1649. március 27. MNL OL P 1314 No 33 725. 
492 Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1649. április 30. MNL OL P 1314 No 33 726. 
493 „Kegmes uram az valo malom epitesehez ideie volna már háoza kezdeni…” – Nemsem István levele 
Batthyány Ádámhoz, 1649. augusztus 6. MNL OL P 1314 No 33 737. 

140 
 

                                                 



deszkákat vágatta talpfának.494 Érdekes, hogy ilyen specifikus ügyekben is közvetlenül 

urukhoz fordulnak a tiszttartók, de nem ez az egyetlen, látszólag igen jelentéktelen ügy, 

amelyben személyesen keresték urukat, vagy uruk maga adott parancsot.495 Augusztusban 

több levél is érinti a malomépítéshez szükséges embereket. Batthyány engedélyt adott, 

hogy Nemsem rendeljen Gy rvárból robotosokat, ugyanakkor, az hogy a robotosok nem 

jöttek, kiderül a tiszttartó egy augusztus végi leveléb l.496 A malom 1649-ben többet 

állhatott, mint forgott – szeptember 20-án keletkezett levélben Nemsem ezúttal Újvárról 

kért b  egy tucat szekeret, hogy a Rába alacsony vízállását kihasználva tovább 

dolgozzanak a malmon, pontosabban ezúttal annak gátján.497 A malom alighanem ebben 

az id ben sem működött, ezt egy valamivel kés bbi, október 13-án kelt misszilis alapján 

feltételezhetjük, amelyben a tiszttartó felhívja Batthyány figyelmét, hogy igen sürg s 

lenne még a rossz id  érkezése el tt megcsinálni a malmot. Nemsem hangsúlyozza, hogy 

a malom pusztán állása az akkori „kerge” id ben komoly kárt okoz a földesúrnak.498 

Nemsem még 1650 januárjában is a malom gerendázatához hordatott fát – ez lehetett a 

leghosszabb malomfelújítási periódusok egyike Batthyány Ferenc és Ádám földesurasága 

idején.499 A következ  hónapban jelent s árvíz vonult le ismét a Rábán. Nemsem február 

19-én, szombaton arról írt, hogy a megel z  csütörtökön és pénteken a megáradt folyó 

jelent s károkat okozott, ezúttal nem az építményekben, hanem a híd feletti szakasz 

mentén elterül  földeken. A tiszttartó szerint kétszáz szekérnyi ág és negyven 

feny gerenda szükséges a károk helyrehozatalához, és mint oly sokszor, a f  fenyegetés 

ezúttal is az, hogy a folyó a híd feletti szakaszán új medret talál magának, elkerülve a 

494 „Az itt valo malom epitese felöl strobol nemet alcz iűt volna ala, azonkívül az Uyvary Tartomanybul 
vagy töb tartomaniokbul rendelt volna Nagod 50 embert […] hogy az malomnak fundamentomath tudnam 
veluk megh csinaltatni, mivel az fak igen rozogak keves ember nem bir vele, s, az molnar nem tudgya az 
nemet alcz melik fat vagta talp fanak…” – Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1649. augusztus 12. 
MNL OL P 1314 No 33 740. 
495 Vö. Póka Ágnes: A Batthyány-birtokkomplexum igazgatása i. m. 48. skk. 
496 Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1649. augusztus 14. MNL OL P 1314 No 33 741; „Aztis iria 
Györvarj Ispan, hogy Györvarott […] anian Vannak […] most az malomhoz parancsoltatam e ket […] de 
azok általaban nem iűnek, s, nem akarnak robotolni…” – Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1649. 
augusztus 25. MNL OL P 1314 No 33 744. 
497 „Kegmes uram Nagodnak csak azzon dologh felöl akarm megh talalnom mivel mostan az Raba kicsin, s, 
Istennek hala az idois io. kerem Nagodath mint Kegmes Uramath, az iöv  hetre rendelien Na[gysá]god az 
Ujvarj tartomanybul 15 avagy 16 szekeret hat hordatnok agot az itt valo malom gat toltesere, mert most 
szinten io ideie volna…” – Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1649. szeptember 20. MNL OL P 
1314 No 33 748. 
498 „Kerem ezeert Nagdath mint kegmes uramat parancsollia megh Simonicsnak hogy jövö hetre küldgie ala 
az szekereket mert igen kar illien kerge ideöben, az malomnak pusztan allany…” – Nemsem István levele 
Batthyány Ádámhoz, 1649. október 13. MNL OL P 1314 No 33 750. 
499 Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1649. január 6. MNL OL P 1314 No 33 761. 
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malmot.500 A károk felmérése e levél idejére értelemszerűen még nem történt meg. Arra 

csak valamivel kés bb kerülhetett sor, s err l számolt be a tiszttartó 22-én kelt levele. A 

misszilis szerint a folyó mentén esett károkat a körmendi gyalogvajdával, Kelemen 

Györggyel közösen mérte fel, aminek során megállapították, hogy nemcsak a híd felett 

esett nagyobb kár, de a hidat, a malmot és a gátját is újjá kell építeni. Ennél részletesebben 

ugyanakkor nem írt a károkról, sem ebben, sem rákövetkez  két levelében, amelyekben 

említi ugyan, hogy a malmot érte bizonyos pusztítás, annak természetér l nem jelentett 

b vebben.501 Újabb, március 11-i levelében Nemsem felrótta urának, hogy a levelei 

ellenére sem küldött semmilyen segítséget.502 Március 22-én írt el ször az el bbi árvíz 

által okozott konkrét károkról. Lehetséges, hogy azért, hogy felkészítse urát, akit néhány 

nappal kés bb Körmendre várt. Beszámolt a gátat ért károkról, amelyek elhárítására csak a 

megel z  napokban érkeztek rségi robotosok – ekkor találhatott meghallgatásra Nemsem 

levélözöne. Ugyanakkor igen elégedetlen volt, mert a kért jobbágyok helyett mindössze 

tizennégy robotos érkezett, azok fele is gyermek volt, akik miatt a vártnál lassabban haladt 

a munka.503 Ezt követ en új molnár került a malomba, aminek okát ugyan nem tudjuk, de 

a levél, amely ezen eseményr l beszámol, az egyik legszínesebb – és nem utolsósorban 

legsokatmondóbb – forrás a Rába szeszélyességét illet en – erre a misszilisre alább 

részletesebben is kitérünk még.504 

A téli id szakban esett károk elhárításával nem szűntek meg a problémák, nem egészen 

két hónappal kés bbi levelében Nemsem ismét csak a Rába áradásáról volt kénytelen 

beszámolni urának, bár arról nem esik szó a levelekben, hogy ez az esemény jelent sebb 

károkat okozott volna.505 Egy ugyanezen hónap végén keletkezett levél nem az áradások 

utáni újjáépítéssel van közvetlen kapcsolatban, mégis érdemes rá kitérni. Nemsem új 

malomköveket akart rendeltetni a malomba, és ennek kapcsán megírta Batthyánynak, 

500 „Mivel az Raba igen megh aradot, hogy Csötörtökön, s, Penteken az hidon tul az ép földben oly nag 
szakasztast tett, hogy ket szaz szeker agal es, negyven szal vórosh feniö fa karoival alig tudgyuk véghéz 
vinny, s, ha mostan segetsegel az csinalasan nem leszűnk az molnat el kerülj az Raba, mivel mostanis meg 
arra foly az Raba, s mostanis mind mossa, oly mely arkoth asot, hogy kopliavalis az ember alig erne…” – 
Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1650. február 19. MNL OL P 1314 No 33 770. 
501 Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1650. február 22. MNL OL P 1314 No 33 771.; Nemsem 
István levele Batthyány Ádámhoz, 1650. február 24. MNL OL P 1314 No 33 772.; Nemsem István levele 
Batthyány Ádámhoz, 1650. március 4. MNL OL P 1314 No 33 772. 
502 Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1650. március 11. MNL OL P 1314 No 33 776. Utal rá: 
Iványi Béla: Képek Körmend i. m. 105. 
503 „Nagodnak mint Kegmes uramnak akaram ertesere adnom, mivel Kegmes Uram, hetfere varatom, az 
Raba igen megh niött, ismet ket helien tett kart az Gatt vegeben. Az örsegiek csak penteken iöttenek 
szombaton hoztanak agott, azon kívül 14 gialoghnal töb nem volt azokis mind giermekek voltanak…” – 
Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1650. március 22. MNL OL P 1314 No 33 777. 
504 Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1650. március 31. MNL OL P 1314 No 33 778. A levél 
szövegét lásd a függelékben: X.2.2. fejezet 9. levél. 
505 Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1650. május 19. MNL OL P 1314 No 33 780. 
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reméli, így az több hasznot fog hajtani. Nem lehetetlen, hogy ez az elejtett megjegyzése 

arra az igen sok múltbéli problémára utal, ami akár csak az  tiszttartósága idején a 

malomban fellépett.506 Hogy mennyire kulcsprobléma volt a malom a tiszttartó számára, 

azt jól példázza, hogy júniusban csak azért ment Egervárra, hogy megnézze, miként épül 

az ott található malom vízben álló része.507 Hogy a következ  esztend  alpi 

hóolvadásához kapcsolódó áradása sem hagyta a várost kár nélkül, azt mind Francsics, 

mind Nemsem leveleib l tudjuk. A kapitány, mint általában, a palánkot ért károk 

kijavítására hívta fel ura figyelmét, az építménynek különösen azon a szakaszán sürgetett 

munkálatokat, amelyek a Rába mellett terülnek el.508 Nemsem másnapi misszilise a folyó 

komoly áradását említi, amelynek során a malmot olyan károk érték, amelyek kijavítása 

nem tűrt halasztást, különben, mint fogalmaz, hetekig nem járhat a malom, az 

újjáépítéshez pedig – nem el ször – a tilalmas erd k egyikéb l kért fát Batthyánytól.509 

1651. április 22-én Francsics értesítette urát, hogy az Újvárról rendelt hatvan-hetven 

gyalog megérkezett, s amivel ennyi id  alatt tudtak, végeztek.510 Ez a levél is implikálja, 

hogy még ilyen számú robotossal sem tudták befejezni a szükséges munkákat, Nemsem 

egy héttel kés bbi levele pedig nem hagy kétséget effel l, 29-én ismét a malomra való 

ághordás szükségességér l írt urának.511 Júniusban Nemsem szerint újfent nagy szükség 

let volna az ághordásra, de helyben nincs elegend  gyalog a munkálatok elvégzésére.512 

Nem tudhatjuk biztosan, de lehetséges, hogy egy tavasz végi vagy azt követ  nyári áradás 

okozta, hogy egyetlen szem gabonája sem termett, ahogy Fejér András írta urának, 

Batthyány Ádámnak.513 

A következ  egy évb l nem rendelkezünk forrással arról, hogy voltak-e jelent sebb 

áradások a folyón. A levelek száma nem csökkent jelent sen, ezért a forráshiánynak nem 

lehet tulajdonítani a vonatkozó adatok hiányát. 

506 Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1650. május 31. MNL OL P 1314 No 33 781. 
507 Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1650. június 25. MNL OL P 1314 No 33 782. 
508 Francsics Gáspár levele Batthyány Ádámhoz, 1651. március 20. MNL OL P 1314 No 15 303. 
509 „Az mostani árr víz es megh uyaban oly szakasztast tet, ha most hirtelen raita nem fogunk bizony két hét 
alat az körmendj malom szarazon marad…” – Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1651. március 
21. MNL OL P 1314 No 33 801. 
510 „Az mint Nagod megh Paranczolta volt az ujvarÿ tisztartonak, hogy az Ujvarÿ tiszarto az Munkasokat ala 
kűlde volna az Palank Mellet valo T ltes czinalasara, kűld tt volt mostanj szekeret, s valamj 60 vagj hetven 
gyalogot, azokkal az mit vegezhettűnk, vegeztűnk…” – Francsics Gáspár levele Batthyány Ádámhoz, 1651. 
április 29. MNL OL P 1314 No 15 306. 
511 Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1651. április 29. MNL OL P 1314 No 33 816. 
512 „Kegmes Uram ha Ngod Keglmes is akarasira volna, valami egynihany szekeretrendelni eörségbűl az itt 
valo malom gatnak valo agg hordasara mivel az itt valokkal nem vihetem vighez, most keves az 
jobagitsagh…” – Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1651. június 15. MNL OL P 1314 No 33 829. 
513 „…iden czak magnak valo gabonam sem termeth, mivel az Árr Víz mind el vitte…” – Fejér András 
levele Batthyány Ádámhoz, 1651. szeptember 8. MNL OL P 1314 No 13 588. 
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16ő2 júliusában ismét jelent s munkálatokra került sor a körmendi vár épületén, de 

Nemsem felhívta Batthyány Ádám figyelmét arra, hogy a malom körül is szükségesek 

munkálatok. A teend kkel – bár még nem kezd dtek meg – a tiszttartó szerint akár két hét 

alatt végezhettek volna, ami arra utal, hogy az épületen a szokottnál kisebb károk estek.514 

Nyáron ugyanakkor, úgy tűnik, semmi sem történt a malommal. A tiszttartó egy, 

szeptember közepén kelt levele nyomatékosan felhívja ura figyelmét, komoly kárt okoz, 

hogy a malom két hónapja nem működik, és az emberek máshol röltetnek. Nemsem 

szerint különösen azért lesz ez nagy kárára urának, mert az emberek meg fogják szokni, 

hogy máshol és ráadásul olcsóbban rölthettek. Szerette volna megjavíttatni a malmot, 

arra kéri urát, engedje, hogy ráhajtsa a hajdúkat.515 Meglep  lehet Nemsem aggodalma, 

annak fényében, hogy az rlés helyére nézve nem volt a jobbágyoknak szabad választása. 

Már 1609-b l ismerünk olyan Batthyány-birtokról származó emlékeztet t, amely az egyes 

falvak lakosságát adott malom használatára kötelezi.516 Batthyány Ádám valamikor 1652 

szeptember végén vagy októberben meglátogatta Körmendet, amint erre egy októberi 

levélben utal a tiszttartó. A misszilis szerint munkálatokra van szükség a malom körül, 

mint Nemsem írta, „nagyságod jól látá”, mire – ennek megfelel en jelent s számú 

szekeret (huszonötöt) és gyalogot (harminckett t) kért urától.517 

1653-ban ismét nem kímélte a tavaszi áradás a malmot, s f ként annak gátját. Március 2Ő-

ei levelében a tiszttartó arról számolt be, hogy a malomgát középs  szakaszát kiszakította 

az árvíz, és ennek következtében szárazon áll a malom. Ennek kijavításához, mint mindig, 

ezúttal is szükség volt karókra és robotosokra. Ezúttal annyival könnyebb helyzetben volt 

Nemsem, hogy a malomépületben komolyabb károk nem estek, ennek követeztében azt 

írta, hogy a héten meg tudja csináltatni a szükséges gátjavítást.518 Svastics István, a 

Francsics kapitányságát átvev  Batthyány-familiáris áprilisban a körmendi vár körül 

szükséges munkálatokról írt, köztük a Rába felé es  palánk javításáról, ami azért lett ekkor 

514 Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1652. július 16. MNL OL P 1314 No 33 854. 
515 „Nagod az malom felöl semmit nem parancsol, el köllene aztis foglalnom […] az ngod malmaina igen 
karos, mivel mindenkor kölönel (?) háromal oczoban, s, az emberek mind oda sietnek, talan vgion két 
holnapiais hogy nem forgoth…” – Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1652. szeptember 16. MNL 
OL P 1314 No 33 864. 
516 Például: MNL OL P 1322 Az úr által vagy részére készített legkülönböz bb tárgyban (perek, 
szerz dések, malmok, stb.) kelt emlékeztet k, 2. sz. 1609. A dokumentum szövegét lásd a függelékben: 
X.2.4. fejezet. 
517 „Nagnak minth Kegmes Uramnak aztis ertesere adnom, hogy az mint Nagod iol lata, az víz minemö 
szakasztast tett itt…” – Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1652. szeptember 16. MNL OL P 1314 
No 33 871. 
518 „Del utan az Árviz az malom Gattjatt k zepben el szakasztotta, s az malom szarazon áll s mivel ennek 
epetese szűkségképpen kivantatik, szaz szal vegnek valo karo k ll azt eztán az heten megh hordatom…” – 
Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1653. március 24. MNL OL P 1314 No 33 887. 
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szükséges, mert a folyó vízszintje ez id  tájt alacsony volt, s ez, mint azt fent is több példa 

kapcsán láttuk, el feltétele volt annak, hogy a palánkhoz hozzá lehessen férni, s dolgozni 

lehessen rajta.519 Újdonságot jelent, hogy ekkor nem Batthyány robotosait akarta munkára 

rendeltetni, hanem a vármegyéb l szeretett volna katonaságot, minthogy a település 

határ rizeti funkciót töltött be. Svastics e hivatkozással folyamodott urához, hogy az 

kérjen embert Nádasdy Boldizsár akkori Vas megyei alispántól. Érdekes módon annak 

ellenére, hogy korábban ilyen gyakorisággal okozott gondot a robotosok hiánya, fel sem 

merült, hogy vármegyei jobbágyokkal pótolják a helyben hiányzó munkaer t. 

1653-ban sszel is súlyos következményekkel járó árvíz vonult le a Rábán. Október 12-én 

mind Nemsem tiszttartó mind pedig Svastics kapitány a károkról levelet írtak uruknak. 

Egyrészt mindketten igen részletesen adtak számot a pusztításokról, másrészt mindketten 

saját tisztségük, feladatkörük alapján, eltér  szempontok szerint láttatták az eseményeket. 

El bbi, a tiszttartó els ként a földekr l írt – a folyó melletti szántóföldeken az alighanem 

már elvetett gabonát ellepte a víz, s a levél megírásakor még mindig víz alatt volt. A víz 

szintje, hasonlóan a fent leírt 1641-es esethez, igen gyorsan n tt, és ennek megfelel en 

ismét gondot okozott, hogy az állatok egy része a folyóágak közé szorult. Ez történt 

Batthyány lovainak és marháinak egy részével is. Nemkülönben a víz ágai közé szorult 

negyven, alighanem makkoltatáson lév  disznó nagy része is, melyek közül a tiszttartó 

szerint csak az id sebb disznók élhették túl az árhullámot. Nemsem maga még nem 

hajtotta ki disznóit, de leírta, hogy szerencsétlenségére a kapitány Svastics már igen, neki 

mind a huszonnyolc disznója oda is veszett. Bár az árvíz a levél írásakor még javában 

zajlott, Nemsem nyomatékosan kérte urát, rendeljen ághordásra szekereket az rségb l, 

hogy további károk ne essenek a malmon.520 A kapitány, Svastics is említette a malmot, és 

kérte urát, hogy adjon szekereket ághordásra ehhez és a palánk építéséhez. Nemsem nem 

említette, de igen komoly károk érték a lekaszált szénát is, amelyet a kapitány szerint 

egészében elvitt a víz, és az új vetések mellett a kertek termését sem kímélte. Szemléletes 

képet fest levelében az áradás méretér l, amely ismét csak kiérdemelte az 

„emberemlékezet óta legnagyobb” jelz t. Kapitányként számára az volt a fontos, hogy 

519 Svastics István levele Batthyány Ádámhoz, 1653. április 18. MNL OL P 1314 No 45 055. 
520 „…mivel it az Arviz rettenetes nagj karokat tett, az veteseken az miket az Nagod szamara vetettem az 
Raba mellet, mind raita vagion az Víz nem tudom el vitte vagj nem, az Gabonat az lóvakis marhakis az 
Raban szorultak volt hogj hirtelen reaiok iűt az Arviz az naion hattam volt. Ő0 malaczott iob resze bele 
dermetek, de az öregeben csak egj sem veszettel […] Az mint Nagod it letebenis szolottam volt Nagodnak 
hogj örsegbül egj nihanj szekeret parancsolt volna Nagod az malomhoz Agh hordanÿ tudom most az arviz 
sok kart teszen benne iob lenne eleitt venni, hogj megint sok kar lenne benne…” – Nemsem István levele 
Batthyány Ádámhoz, 1653. október 12. MNL OL P 1314 No 33 908. 
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napokig semmi hír nem érkezett a folyó másik partjáról, a levél írásakor jutott el ször 

információkhoz a határszakasz túloldaláról.521 

Az 1654-es esztend  els  vonatkozó forrása a nyár folyamán keletkezett, Svastics írt – a 

szövegezésb l következ en nem egy – segélykér  levelet a palánk sározásának 

fontosságára hívva fel Batthyány Ádám figyelmét. Egy valamivel korábban kelt, május 

végi levélben már említette a palánkon dolgozó, pontosabban a munka el l elszökött 

jobbágyokat (f ként gyerekeket), de nem tudjuk, hogy itt milyen jellegű munkáról van 

szó.522 Júniusi levelében Svastics számot nem írt, néhány jobbágyot említett, akiknek egy 

hétig kellett volna dolgozniuk, s külön kiemelte, hogy azért kellenének az emberek 

sürg sen, mert be kell fejezni a munkálatokat még az aratás el tt.523 

1654. július 17-én Nemsem István hasonló problémát említett: nem volt elég robotosa a 

malmon elvégzend  munkákhoz. Ráadásul, bár ezt a levélben nem említi, július dereka az 

aratás megkezdésének id pontja volt, így a tiszttartónak kevés reménye lehetett arra, hogy 

megkapja a kért embereket. Ez annál inkább komoly problémát jelentett, mert a levélb l 

kiderül, hogy egyáltalán nem forgott sem a körmendi, sem pedig a szecs di malom. Egy 

Svastics által szeptember 1-én írott panaszos hangvételű levél bizonyíthatja, hogy a 

segítség valóban nem jött hamar. A kapitány e levélben arra kérte urát, hogy küldjön 

embert sározásra, mert szerinte az eddig kapott robotosok sem nem voltak elegen, sem 

nem voltak munkára foghatók. Az üzenetb l az derül ki, hogy korábban dolgoztak a 

malmon rségi robotosok, s ezúttal Újvárról jöttek az emberek, de mindennek ellenére a 

malom lepusztult állapotban volt, nemkülönben a Rába-kapunál (a hídtól északra a város 

kapuja) lév  palánkszakasz.524 Nemsem egy, október végén kelt levele arra utal, hogy a 

malommal kapcsolatos problémák továbbra sem szűntek meg. Október 27-ei üzenetében 

arról értesítette urát, hogy a víz nem elég magas sem a körmendi, sem a szecs di uradalmi 

malom felett, a víz a gátak alatt megy el, és a malomkerekek ezért nem tudtak forogni. 

Ami általában is különösen nagy gondot okozhat: kevés vize van a folyó malom felé tartó 

ágának – írta a tiszttartó.525 Ez arra utal, hogy valamilyen tartósabb, a malom állandó 

vízellátását veszélyeztet  mederváltozás következett be Körmendnél. 

521 Svastics István levele Batthyány Ádámhoz, 1653. október 12. MNL OL P 1314 No 45 072. A levél 
szövegének közlését lásd a függelékben: X.2.2. fejezet 11. levél 
522 Svastics István levele Batthyány Ádámhoz, 1654. május 22. MNL OL P 1314 No 45 090. 
523 Svastics István levele Batthyány Ádámhoz, 1654. június 25. MNL OL P 1314 No 45 093. 
524 Svastics István levele Batthyány Ádámhoz, 1654. szeptember 1. MNL OL P 1314 No 45 105. 
525 „…az itt valo malomnak igen keves vize vagion mind az gat alat megien…” – Nemsem István levele 
Batthyány Ádámhoz, 1654. október 27. MNL OL P 1314 No 33 943. 
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A következ  esztend ben a szokottnál valószínűleg korábban köszöntött be a meleg a 

Rába vízgyűjt területén, mert Szokoly Mihály, a körmendi vár számtartója már február 

12-i levelében áradást említett. A számtartó a Dobogói (tilalmas) erd  kid lt fáinak 

feldolgoztatására boldogasszonyi és gy rvári gyalogokat rendelt, de haza kellett küldenie 

ket, mert az árvíz miatt az erd  víz alá került.526 Tíz nappal kés bb már lehetett dolgozni 

az erd ben – szintén Szokoly írta egy levelében, hogy a Dobogói fák feldolgozásán 

munkálkodnak, hogy azokat utána a malom gátjára hordhassák. Ebb l tehát nemcsak az 

derül ki, hogy az árvíz elvonult, hanem az is, hogy munkálatokat tett szükségessé a malom 

gátján.527 Ez év május elején Falusy György tiszttartó egy leveléb l az derült ki, hogy a 

malmon ismét munkálatokat végeztek. Az új birtokigazgató Batthyány Ádámtól kért vasat 

a palánkhoz és a malomépülethez.528 

Az 1656-os esztend  ismét nem múlt el árvíz nélkül. Ekkor Falusy György kért segítséget, 

hogy felújíttassa a malmot. Levele szerint jelent s kárt okoztak az áradások – annyira 

lenyomták a malomgát szintjét, hogy a víz ekkor el sem érte a malom szintjét, s az 

aszályos id  miatt nem volt várható változás e téren.529 Ebb l az esztend b l ugyan nincs 

több forrásunk, de a következ b l ismét rendelkezünk jelent sebb, árvízre utaló adattal. 

Szintén Falusy írt urának arról, hogy a malomgát egy darabját elsodorta a víz. A helyzet 

súlyosságára jellemz , hogy a körmendi jobbágyokat egy nap, a kötelez  roboton felüli 

segítségnyújtásra rendelte – ehhez hasonló esettel a körmendi tiszttartói és más levelek 

vizsgálata során nem találkoztunk.530 

1658-ból ismét több olyan forrás van, amely a malom és az árvizek problémájával 

foglalkozik. Ságodi István körmendi kapitány egy 1658. február 24-i levélben arról írt, 

hogy a jég már mindenütt felszakadt, és a vizek kezdenek áradni.531 Két hónappal kés bb 

526 „Kegmes uram ha Ngod io valia Dobogoi Erdöben nemmÿ dűlt fa vagion Györvarÿ gialogokat, 
Boldogaszony falviakat ra haitom, es hasogatast csinaltatok, s, az vár, elöt valo keret be keritetem ne legien 
az vár kert nélkűl, be is iűtek volt az gialogok, de nagy Viznek miatta haza boczatam űketh…” – Szokoly 
Mihály levele Batthyány Ádámhoz, 1655. február 12. MNL OL P 1314 No 48 128. 
527 Szokoly Mihály levele Batthyány Ádámhoz, 1655. február 12. MNL OL P 1314 No 48 121. 
528 Falusy György levele Batthyány Ádámhoz, 1655. május 7. MNL OL P 1314 No 13 326. 
529 „Kegmes Uram az sok viz annÿra le niomta az itt valo malom gattiat hogÿ czak aligh foroghat, s ha illien 
aszalj id  leszen nemis fogh forognÿ, Azert igen kivantatnek ha Nagod valamj segetseget rendelhetne, mivel 
ezek bizonj nem gi zik l mind az Eputesit, megh, teglia, hordast, egetest es egieb sok kinvalo munkat.” – 
Falusy György levele Batthyány Ádámhoz, 1656. augusztus 6. MNL OL P 1314 No 13 213. 
530 „Kegelmes Uram aszt akaram Nagodnak ertesere adnom, hogÿ szak az Arvizek az it valo malom 
gattianak egÿ darabiat el vittek s latvan az Nagod kárát mingiárt az it körülvalo mind gialogos s mind pedigh 
Nagodnak szolgalo, valo falukra erös paranczolatot attam hogÿ robotiokón kívül egÿ napi segitseggel 
lennenek…Azonkívül Na[gysá]gos uram az Szeczödj malmon munkalkodo robotosoknakis, mindenkor el 
fogÿ az Kenierek s kenier nelkül pedigh dolgot nem tehetnek…” – Falusy György levele Batthyány 
Ádámhoz, 1657. szeptember 10. MNL OL P 1314 No 13 234. 
531 „Immar a iegh imndenüt el szakadot a vizekis nönek…” – Ságodi István levele Batthyány Ádámhoz, 
1658. február 24. MNL OL P 1314 No 40 541. 
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szintén a vár kapitánya számolt be arról, hogy a németek részén – ez a város keleti részét 

jelentheti532 – a palánk er sen tönkrement, több helyen be is d lt a vizesárokba, ami 

többek között az árvizek rombolásának volt betudható.533 Levele tartalmának nagy részét 

Ságodi megismételte a nyár folyamán is, tehát a palánk felújítása alighanem sokáig 

várathatott magára.534 A malom körül is voltak különböz  problémák – július elején 

Falusy a gát emelésére emlékeztette urát, a levél szerint immár nem el ször.535 Júliusban a 

víz ismét megáradhatott, mert a tiszttartó megint csak azt írta urának: a helyi malom gátja 

annyira megsüllyedt, hogy alig megy víz a malomra. Ez utóbbi eset, mint láttuk, nem 

egyedi, ugyanakkor mind Iványi (a konkrét forrás idézése nélkül), mind pedig – 

alighanem az  nyomán – Gellén és Siklósi úgy értékelték az 1650-es évek második 

felének malommal kapcsolatos problémáit, mint amelyek arra utalnak, hogy a malom 

teljesít képessége az árvizek következtében határozottan csökkent.536 Nem tudhatjuk, 

hogy a malom rlési teljesítménye valóban alapvet en csökkent-e vagy sem, de az 1650-

es évek néhány vonatkozó forrása nem különbözik attól, amit akár a megel z  vagy az az 

el tti évtizedben láttunk. Az sem valószínű, hogy ha a malom teljesítménye ilyen er sen 

csökkent, akkor annak teljes átépítésére csak – mint azt Siklósi ásatásaiból és írott 

forrásokból tudjuk – a 18. század közepén került volna sor. Az uradalom az 1650-es 

éveket követ en sem vesztette el alapvet  jelent ségét: a védelmi funkció mellett a 

Batthyány-uradalomrendszer egy fontos mez gazdasági területe maradt, a körmendi 

malomnak, pedig a gabonatermését kellett legalább részben meg rölnie. Ezt a funkciót 

pedig aligha tölthette volna be abban az esetben, ha az uradalom két legnagyobb 

malmának egyike csak igen kis rlési teljesítménnyel rendelkezett ezt követ en. 

 

V.5. A körmendi uradalom más malmai – Szecsőd példája 
 

A körmendi uradalom malmainak teljesítménye kapcsán fent már röviden kitértünk a 

kevéssé ismert és a Batthyányak által eladományozott, alighanem középkori eredetű, 

Pinkán álló malomra, illetve Szecs d malmára. A következ kben el bb a szecs di malom 

történetével, majd az azt ért kora újkori árvizekkel foglalkozunk. Ennek oka egyrészt, 

532 Siklósi Gyula: Körmend középkori i. m. 345., 347. 
533 „Ittis a palank ednihani helien ign roszszul vagion tegnapis elötteiben ejel ki dült egi darab palank, a 
nemetek reszen […] a vizis igen szaggat a palank ala két helien, a hidon fölüllis alolis…” – Ságodi István 
levele Batthyány Ádámhoz, 1658. április 24. MNL OL P 1314 No 40 549. 
534 Ságodi István levele Batthyány Ádámhoz, 1658. július 7. MNL OL P 1314 No 40 559. 
535 Falusy György levele Batthyány Ádámhoz, 1658. június 8. MNL OL P 1314 No 13 279. 
536 Gellén Zsolt: A Rába i. m. 249–250.; Iványi Béla: Képek Körmend i. m. 105. 
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hogy az erre vonatkozó forrásanyag igen nagy átfedést mutat a körmendi malomra 

vonatkozó anyaggal – mint fent láttuk, nem egy esetben egyazon levélben térnek ki a 

tiszttartók, kapitányok mindkét település malmára –, másrészt a szecs di adatok gyakran 

igen jól kiegészítik a körmendi malomra vonatkozó információkat. A körmendihez közeli 

helyen álló szecs di malmot ért árvíz- és jégkárok számos esztend ben ugyanúgy 

jelentkeznek, mint körmendi társán. Ennek megfelel en indokoltnak látszott a szecs di 

malomra vonatkozó, eddig teljes egészében feltáratlan forrásanyag legalább részbeni 

összegyűjtése. Fontos kiemelni továbbá azt is, hogy ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani a 

körmendi malom tényleges jelent ségét, ismernünk kell az urbáriumok alapján az rlési 

teljesítményben hasonló, vagy még jelent sebb szecs di malmot is – alighanem ez a két 

malom látta el a körmendi uradalom gabona rlésének legalább négyötödét. Tehát akárcsak 

körmendi társának, ezen építménynek is kulcsjelent sége volt abban, hogy a gabonát 

helyben rölhessék meg, és úgy szállíthassák tovább, liszt formájában vagy már megsütött 

kenyérként a Batthyányak további birtokaira, esetleg azokon túlra. 

Szecs d els  okleveles említése valamivel korábbi, mint Körmendé. Egy II. Andrástól 

származó, 1209-ben tett adomány Szecs döt – vagy korábbi nevén Lapsát – Istvánnak, 

Chernukey Chernuk fiának adta.537 A település malmáról is igen korai id kt l tudunk. 

Szinte bizonyosan err l a malomról van szó egy 1244-es oklevélben. Ezen többször is 

átírt, a körmendi hospesek szabadságait rögzít  és a tatárjárás utáni új városalapítások 

kapcsán sokat emlegetett IV. Béla által kiadott diploma a határjáró részében említi meg 

„Gelka” vagy „Gyelke” malmát.538 A közeli Vámosmézadó 1329 márciusi határjárásában 

537 Az oklevél egy 1387. július 1-jén, a vasvári káptalan által kelt oklevélben maradt fenn. MNL OL DL 
98 247. – Szentpétery Imre – Borsa Iván (szerk.): Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. 
Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica. I–II. Budapest: [K. n.], 1923–1987. I/1. 218. sz. (Az 
oklevelet 1205. évi kelettel hozza Szentpétery). 
538 „Item concedimus ut feneti usum in (Rab)a incipiendo a villa, que dicitur Druska usque ad locum 
molendini Gelka eorum communitas libere habeant impedimento quolibet non obstante, qua tamen ultra 
Cernech fluviumtransire omnino non debeant, quia quicquid, ultra est, castro volumus quiete et pacifice 
remanere.” – 1244. október 28. MNL OL DL 40 537. Átírva: V. István 1270-ben kelt, majd I. Károly 1328. 
június 2-án kelt oklevelében. Kiadva: Hans Wagner – Irmtraut Lindeck-Pozza (szerk.): Urkundenbuch i. m. 
IV. 33–34. 84. sz.; Ipolyi Arnold – Nagy Imre – Véghely Dezs  (szerk.): Hazai okmánytár. Codex 
diplomaticus patrius. I–VIII. Budapest: Franklin, 1865–1891. VI. 42–43. 29. sz.; Bándi Zsuzsanna: 
Körmend i. m. 121–122. Az oklevél szintén átírásra került Garai Miklós nádor 1383. október 28-i 
oklevelében. Lásd Sütt  Szilárd: Okmányi kalászat a bécsi Erd dy-levéltárból. – Kés  Anjou-kori és egyéb 
oklevelek, 1244–1400. Gesta 7, No 1 (2007): 1ő. sz. Gelka és Szecs d problémájához lásd még Bándi 
Zsuzsanna: Körmend i. m. 9. (illetve 6. jegyzet.). Regesztáját lásd Kristó Gyula – Almási Tibor (f szerk.), 
Almási Tibor – Blazovich László – Géczi Lajos – K falvi Tamás – Kristó Gyula – Makk Ferenc – Piti 
Ferenc – Seb k Ferenc – Tóth Ildikó (szerk.): Anjou-kori oklevéltár. I–XV., XVII., XIX –XXVIII., XXXI. 
Budapest–Szeged: JATE, 1990–2012. XII. (1328) 157. 301. sz. A városalapításokhoz lásd legújabban: 
Katalin Szende: Towns Along the Way i. m. 196–198. 
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ismét megjelenik a malom, amely a határjárás szerint a Rábán állt.539 Egy 1380. évi és egy 

1383. október 7-én kelt oklevél 1383. október 28-i átiratában ismét megjelenik „Gyelke” 

malma.540 1447. augusztus 21-én Hédervári Imre oklevelében meghagyta, hogy Rumy 

János továbbra is jogosult Strém és Szecs d birtoklására. Hédervári ennek megfelel en 

megparancsolta a szecs di jobbágyoknak, hogy mindenben, f leg a szecs di malom 

(molendini nostri in ipsa Zechewd) kijavításában neki, mind pedig gazdatisztjüknek és 

bírájuknak engedelmeskedjenek. Az oklevélb l, bár nem tudunk meg semmilyen részletet 

a malommal kapcsolatban, kivéve, hogy munkálatokat kell végezni rajta, az építmény 

folyamatos létének tényét is fontos rögzíteni.541 A fent elemzett 1őŐ3‒ŐŐ. évi felmérés 

ugyan nem említi a malmot, de valószínűtlen, hogy nem működött vagy legalább nem állt 

a malomhelyen az egykori malom épülete, s ki is tér a felmérés rá, hogy a település 

határain belül nem tudtak felmérést készíteni. 

Mint látjuk, viszonylag b séges korai forrásanyaggal rendelkezünk a szecs di malmot 

illet en. A következ kben áttekintjük az erre a malomra vonatkozó kora újkori uradalmi 

iratokat, különös tekintettel az urbáriumokra és misszilis levelekre, amelyek a körmendi 

malomhoz hasonlóan ezúttal is f  forrásaink lesznek. Különös figyelmet igyekszünk 

fordítani ugyanakkor azokra esetekre is, amikor eltér  folyamatokat látunk, mert ha nem is 

gyakran, de ilyenre is van példa a 17. század folyamán. 

A malomépületre vonatkozóan ezúttal is az urbáriumok lesznek legfontosabb forrásaink. 

A folyó adottságaiból fakadóan ez a malom szintén alulcsapós lehetett. A Körmend 

kapcsán már többször említett, 1603. évi urbárium szerint a szomszédos malomhoz 

hasonlóan négykerekű volt az itteni is,542 és ez a körülmény az 1646-os urbárium idejére 

sem változik.543 Teljesítményére fent kitértünk – az 1603-as urbáriumból azt tudjuk meg, 

hogy amennyiben nincsenek gyakori árvizek, akkor 250 körmendi köbölnyit „gyorsan” 

539 „…ad fluvium Raba infra molendinum Gyelke [Szélke?]…” – MNL OL DL 42 068. Az oklevelet Bándi 
Zsuzsanna (U : Körmend a középkorban i. m. 6.) 1339-re datálja, hibásan. Kiadva: Hans Wagner–Irmtraut 
Lindeck-Pozza (szerk.): Urkundenbuch des Burgenlandes i. m. IV. 47–48. 102. sz. Regesztáját (az összes 
átírás jelzetével) lásd Kristó Gyula et al. (szerk.): Anjou-kori oklevéltár i. m. XIII. (1329) 96. 151. sz. 
540 „Preterea commisimus, quod si prefatus magister Iohannes alium locum pro loco predicti molendini 
Gyelke vocati…” – 1380. október 21. Átírva: Garai Miklós nádor 1383. október 28-i oklevelében. Kiadva: 
Sütt  Szilárd: Okmányi kalászat i. m. 15. sz; „abinde in dictam plagam perveniret ad fluviu, Raba, ubi locum 
molendini condam Gyelke fuisse asseruissent” – 1383. október 7. Átírva Garai Miklós nádor 1383. október 
28-i oklevelében. Kiadva: Uo. 
541 MNL OL DL 49 629. Kiadása: Radvánszky Béla – Závodszky Levente (szerk.): A Héderváry-család 
oklevéltára. I–II. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1909–1922. I. 248–249. 192. sz. 
542 „Habetur hic et molendinum quator rotae” – MNL OL E 156 U et C Fasc 11. No 27. 41. p.; MNL OL P 
1313 Majoratus Lad. 1. No 16. 32. p. 
543 „Az Raba vizen fallu végén vagion Uram e  Nagha szamára ; malom Ő kerekre valo. Ehez az malomhoz 
vagion 4 szeker szamara valo Réth, meliet az Molnar bir.” – MNL OL P 1313 Majoratus Lad. 1. No 32. 
ő7/b. p., illetve „Item az Raba vizen, az falu vegen vagion Uram e  Nagam szamara egi malom, negÿ 
kerekes.” – MNL OL P 1322 Urbáriumok IV. 52. sz. 23. fol. 
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meg tudott rölni a malom.544 Szerkezetileg is igen hasonló lehetett ahhoz, amit a 

körmendi malom kapcsán láttunk. A gát itt is elzárta a f folyó zavartalan lefolyását, 

állandó áramlást biztosítva ezzel a malom kerekei számára. A körmendi malomnál alig 

néhány folyamkilométerrel lejjebb egy újabb duzzasztás némiképp meglep  lehet, 

ugyanakkor az rlési adatokból úgy tűnik, igen hatékonyan tudott működni, s b ven 

találunk hasonló esésű folyókon akár jóval közelebb telepített malmokat is.545 

Olyan korai id kb l származó térképpel, amilyet Körmend esetében ismerünk, itt nem 

számolhatunk. A 18. század végén, az Els  Katonai Felméréssel körülbelül egy id ben 

került sor a Rába igen részletes felmérésére, a már említett szabályozási tervek okán, ezen 

térképek vonatkozó szelvényén igen jól kivehet  a szecs di malom.546 A térképen, bár 

már egy új malomárok rajzolódik ki, még lehet látni a Rábán álló régi malom gátját, a 

malomépület sematikus rajzával (15. ábra). 

 

 
15. ábra: A Rába Molnaszecs d környezetében (18. század vége)547 

544 „…dum inundationes fluvii Rabe rariores sunt, faciunt circiter farinae Körmendiensis cubulos 250.” – 
Uo. 
545 Például lásd a Tringli István által példásan feldolgozott sátoraljaújhelyi malmok sűrűségét a Ronyván: 
Tringli István (szerk.): Sátoraljaújhely. (Magyar várostörténeti atlasz 2. – Hungarian Atlas of Historic 
Towns No 2.) Budapest: MTA Történettudományi Intézet, 2011. 34., 74–75. Ugyanerre lásd még: Katalin 
Szende: Mills and Towns: Textual evidence and cartographic conjectures from Hungarian towns in the pre-
industrial period. (kézirat), illetve a Bódi Ottó helytörténész által feldogozott újkori Ikva-malmok példáját: 
Bódi Ottó: Az Ikva és vízimalmai. Sopron: Anzsu Kft, 2013. 
546 Leginkább: Mappa fluvii Arabonis ex mondato ex Consilii Locumtenentialis Regii. [18. század vége] – 
MNL OL S 12 (Helytartótanácsi térképek) Div XI No 0125:1/3. (részlet). 
547 Uo. (részlet). 
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A jó felbontású térkép, ha nem is minden fenntartás nélkül, de alkalmas a korábbi helyzet 

bemutatására. Egy valamivel kés bbi, 1810-ben készült térképr l tudjuk, hogy az itt 

látható malomgáthoz tartozó malomhely azonos azzal, ami évszázadokkal korábban 

használatban volt. Egy, a már fent idézett Körmendet és környékét leíró munkája kapcsán 

említett mérnök, Harangozó János készítette el a Rába ezen szakaszának térképét, ahol jól 

kivehet  az új malom helye. Ugyanakkor a déli tájolású térképen nemcsak az új malom 

kapott helyet, hanem „ó malom” néven jelölte a középkorban és kora újkorban működött, 

ám ekkorra alighanem használaton kívül került malmot, s „ó malomgát” néven rögzítette 

az ehhez tartozó egykori malomgátat is, amelyet ha nem is hasonló célokra, de úgy tűnik, 

még a 19. század elején is használtak – másként aligha maradt volna bel le valami. 
 

 
16. ábra: A szecs di „ó malom” és környéke Harangozó János térképén (részlet)548 

 

A Harangozó által készített térkép kifejezetten nagy hangsúlyt fektetett ezen építmények 

pontos ábrázolására. Jól kivehet , hogy a Rába f ágát elgátolva csak egy igen szűk 

keresztmetszetű és zsilippel szabályozott ágon át kapott vizet az egykori malom. A 

548 M. Szecs d helység – MNL OL S 20 (A Batthyány család térképei) No 0118. (részlet). Ha nem is ilyen 
jól, de a malom és a gát látszik egy 1804-ben készült térképen is: Plan von einer Szecs der Mühle in der 
Hochfürstlichen Körmender Herrschaft – MNL OL S 20 No 0110. 
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környezet igen hasonló ahhoz, amit a körmendi malom esetében láttunk, és ahogyan arra a 

következ kben a kora újkori Molnaszecs dre vonatkozó misszilisek vizsgálata során 

igyekszünk rámutatni, az árvízviszonyok, a környezeti problémák is közel álltak 

egymáshoz. 

 

V.5.1. A szecsődi malom árvizei és újjáépítése 
 

Mint említettük, a szecs di malomra vonatkozó kora újkori forrásanyag a körmendihez 

hasonlóan viszonylag gazdag. Az általunk vizsgált forrásokban a szecs di malmot ért 

károk el ször egy Somogy András által 1600-ban írott levélben jelennek meg. Az akkori 

tiszttartó június 15-én kelt levelében arról értesítette urát, hogy a malom újjáépítéséhez 

szükséges faanyag megérkezett a faluba.549 A következ  adat az 1607. esztend b l 

származik, s azért gondolhatjuk, hogy a megel z  (1600-ban kelt) levél áthúzott datálása 

is ezt az évet javítja valamilyen okból 1600-ra, mert 1607 júniusának 17. napján a 

malomfelújításra érkezett fához kért faragásra embert az ekkor már valóban Batthyány 

körmendi tiszttartójaként működ  Somogy András.550 A következ  évtizedb l ránk maradt 

egy igen izgalmas levél, amely egyrészt rávilágít arra, milyen szoros kapcsolat volt 

Körmend és a szecs di malom között, másrészt adalékkal szolgál arra nézve, milyen 

komplex feladat lehetett a Rábán molnárnak lenni. Saly Imre tiszttartó 1615. június 14-én 

kelt levelében arról írt, hogy a szecs di malmot kijavították, s az működik. Ebben nincs 

semmi meglep , alighanem itt a Blaskovics leveléb l ismert és Körmend kapcsán fent 

elemzett kés  tavaszi–kora nyári árhullám utáni felújításról, javításokról van szó. Ami már 

annál inkább meglep , hogy a levél kitér arra is, hogy a körmendi molnár vezette a 

szecs di malmot is, mert nehéz olyan molnárt találni, akire rá lehet bízni az építményt. Ez 

mindenképpen plasztikusan mutatja a malom jelent ségét, s a Rábán álló malmok 

működtetésének nehézségeit.551 

A következ  árvízr l és az ehhez kapcsolódó malom-újjáépítésr l Falusy György egy 

1622 júliusában írott levele számol be. Az üzenet szerint a szecs di malom gátjának 

felújításához már hordják az ágat és töltik a gátat, amire szerinte azért volt szükség, mert a 

vízt l er sen megsüllyedt a fából készült védmű. Figyelmeztette urát, hogy a munka nem 

549 Somogy András levele Batthyány Ferenchez, 1600. [Eredeti áthúzva, föléírva: 1600.] június 15. (a 
datálást igencsak bizonytalanná teszi, hogy ekkor a településnek még nem a Batthyányak a földesurai; 
valószínűbbnek látszik az 1607. esztend ), MNL OL P 131Ő No Ő3 693. 
550 Somogy András levele Batthyány Ferenchez, 1607. június 17. MNL OL P 1314 No 43 698. 
551 Saly Imre levele Batthyány Ferenchez, 1615. június 14. MNL OL P 1314 No 40 826.  

153 
 

                                                 



tűr halasztást, mert ha nem töltik meg, nem foroghat a malom.552 A tavasz közepén 

beköszöntött árvíz nyomait, úgy tűnik, június elején, az aratáshoz viszonylag közel még 

nem sikerült teljes mértékben eltüntetni. 

Amint arra már utaltunk, a körmendi híd mellett a kora újkorban Szecs dön is állt Rába-

híd, bár erre vonatkozóan igen kevés a forrás. Egy 1635. április 5-én kelt, a körmendi híd 

kapcsán már említett levél arról árulkodik, hogy a tavaszi áradás után a körmendi és a 

szecs di híd már felújításra került. Ami itt érdekes lehet, az is kiderül, hogy a hidasi híd 

még csak a levél írásának idején állt felújítás alatt. Sok oka lehetett annak, hogy melyik 

hidat újították fel el bb – például a károsodás foka, a robotosok helyben való jelenléte stb. 

–, mégis érdekes, hogy a szecs di hídon végzend  munkákat hamarabbra ütemezték, mint 

a hollósién esedékes javításokat.553 1638 nyarán mind Körmenden, mind Szecs dön 

pusztított az árvíz. Gerdákovics Mátyás június 12-i, fent idézett levelében beszámolt 

nemcsak a Körmendet, de a Szecs döt elért árvízr l is. Pontos információkkal szolgált a 

malmot ért károkról, melynek szerkezetében is komoly pusztítást vitt véghez a víz, és mint 

arra rámutatott, azonnali segítségre volt szükség, hogy ne szakadjon át annak a gátja. 

Azon ritka esetek egyikér l számol be itt a tiszttartó, amikor katonákat és hajdúkat 

rendeltek árvízi védekezésre.554 A következ  esztend  júliusában ismét arról olvashatunk 

a tiszttartó egy levelében, hogy a malomgáton munkálatokat kellett végezni. Ugyanakkor 

itt nem volt olyan éget  a szükség, úgy tűnik, csak a szokásosnak mondható gátsározásról 

lehetett ekkor szó.555 Az 1641-es esztend r l részletesen írtunk Körmend kapcsán. A 

szecs di malmot hasonló károk érhették, ugyanakkor err l sokkal kevesebbet tudunk meg. 

Szeptember 19-i levelében Gerdákovics a körmendi mellett a szecs di gát pusztulását is 

biztosra vette, de kiemelte, hogy Körmend malmát sem tudják megközelíteni, nemhogy 

Szecs dét.556 Jellemz  a károkra, hogy néhány nappal kés bb a tiszttartó a szecs di gát 

meghordására legalább ezer szekérnyi gally szükségességét említette.557 A felújítás 

megkezdése nem váratott sokat magára. Október 6-án Gerdákovics már a szecs di 

552 „Az szeczodÿ malomhoz hordjak Aghat es Az Toletÿk mint hogÿ fa gat igen le sullÿedeth az vÿztol …az 
malom sem foroghat ha azt meg nem tölthagÿiok.” – Falusy György levele Batthyány Ferenchez, 1622. 
július 3. MNL OL P 1314 No 13 034. 
553 „Isten segitsegeb l, az Szits dÿ, az körmendÿ hidakat megh czinaltak, az Hollosÿs megh kéz l…” – 
MNL OL P 1314 No 7539. Lásd: 414. jegyzet. 
554 MNL OL P 1314 No 15 973. Lásd: 422. jegyzet. 
555 MNL OL P 1314 No 16 010. Lásd 427. jegyzet. 
556 MNL OL P 1314 No 16 075. Gerdákovics Mátyás levele Batthyány Ádámhoz, 1641. szeptember 19. 
MNL OL P 1314 No 16 075. A levél közlését lásd a függelékben: X.2.2. fejezet 4. levél. 
557 „…az szecz dj malolmhoz valo gatban kelletik Ő0 feniö karro aztis az Eörsigb l io volna megh hozatni. 
agis leghalab 1000 szeker [ke]l…” – Gerdákovics Mátyás levele Batthyány Ádámhoz, 1641. szeptember 22. 
MNL OL P 1314 No 16 076. Gerdákovics Mátyás levele Batthyány Ádámhoz, 1641. szeptember 19. MNL 
OL P 1314 No 16 075. A levél közlését lásd a függelékben: X.2.2. fejezet 5. levél. 
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malomgát építésének kezdetér l írt.558 Az újjáépítések esetében 1641-ben az a probléma 

lépett fel, ami nemegyszer ezt megel z en és kés bb is el került, hogy a körmendi és a 

szecs di malom, gát és híd egyszerre károsodott, és kevés az uradalomhoz tartozó, robotra 

kötelezhet  jobbágy, ami miatt az összes munkát a helyiekkel csak igen hosszú id  alatt 

lehet elvégeztetni. Gerdákovics október 20-i leveléb l is ezt látjuk. A tiszttartó megírta 

urának, hogy a szecs di malom építésén járt, és ha így halad az újjáépítés, fél , hogy egy 

újabb árvíz azel tt pusztítja el a malmot, miel tt befejeznék a munkálatokat. Ugyanezt 

ismételte meg novemberben, majd december elején is.559 Gerdákovics még karácsonykor 

is a szecs di malom magárahagyottságára hívta fel Batthyány Ádám figyelmét.560 A 

következ  esztend  januárjának végén már nem csak figyelmeztetést küldött a tiszttartó, 

hanem mint arra fent kitértünk, a tél folyamán egy áradás elérte a még fel nem épült 

malmot, Gerdákovics jóslata tehát bevált.561 

1643-ban is károk érték a malmot. Érdemes kiemelni, hogy a szokásoktól eltér en ezúttal 

a körmendi malom javítási munkái el tt dolgoztak a szecs di malmon.562 Egy 1644 

júniusában keletkezett levél már az újjáépített malom tényét rögzíti, s hasonlóan az el z  

évhez, ezúttal is a körmendi malom felújítása váratott magára hosszabb ideig.563 1645-ben 

a kevéssé árvízveszélyes szi id szakban vonult le az áradás a Rábán. A körmendi 

malmot, mint arra fent utaltunk, ezúttal komolyabb károk érték, de a szecs di malom 

Gerdákovics szerint öner b l is felújítható volt.564 1646 tavaszán ismét újjá kellett építeni 

a gátat. Ezúttal a munkához csak a körmendi felújítások befejezése után kezdtek hozzá.565 

Ezt követ en évekig nincs adatunk a szecs di malmot ért károkról. A következ  levél, 

amelyben a szecs di malommal kapcsolatos problémákról értesülünk, Nemsem István 

tollából származik 1654-b l. A július derekán írott levélben Nemsem a kevés jobbággyal 

558 Gerdákovics Mátyás levele Batthyány Ádámhoz, 1641. október 6. MNL OL P 1314 No 16 078. 
559 Gerdákovics Mátyás levele Batthyány Ádámhoz, 1641. november 6. MNL OL P 1314 No 16 083; 
Gerdákovics Mátyás levele Batthyány Ádámhoz, 1641. december 10. MNL OL P 1314 No 16 084. 
560 Gerdákovics Mátyás levele Batthyány Ádámhoz, 1641. december 26. MNL OL P 1314 No 16 085. 
561 MNL OL P 1314 No 16 092. Lásd: 445. jegyzet. 
562 „Az malmok Gágtjait tölteni kel az szecz dit megh töltetöm…” – Gerdákovics Mátyás levele Batthyány 
Ádámhoz, 1643. május 28. MNL OL P 1314 No 54 775. 
563 „…Az szecz dj malomnak Gátiáiát véghöz vittem, hanem az itt valo körmendj malom Gátiaia igen megh 
töredeziet, ha Egy Ár Víz iűne mind szaligh el vinne…” – Gerdákovics Mátyás levele Batthyány Ádámhoz, 
1644. június 11. MNL OL P 1314 No 16 176. 
564 „Ez esztendöben Nagdat sokzor buzditottam az malom gatra valo munkasok felöl, Nagod el rendelte volt, 
de edigh hogy nem attak, ki miat elegh karara vagion Nagnak, mert az mostani Ár Vizek el rontottak az 
gatokat, az szecz dj molnat talan valami niomorusagal megh epethetem vizek utan, de ha Ngod szűret utan 
eörsegieket az it valo malomra segetseget nem ad, míg egyszer az Ár Víz ha el iűn fondamentomigh el viszi 
es eppen el pusztul az malom…” – Gerdákovics Mátyás levele Batthyány Ádámhoz, 1645. október 7. MNL 
OL P 1314 No 16 197. 
565 „Az Szecz di malomgát epitesehez holnap hoza kezdettek…” – Nemsem István levele Batthyány 
Ádámhoz, 1646. május 2. MNL OL P 1314 No 33 640.  
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magyarázta, hogy sem a körmendi, sem a szecs di malom nem működik, azaz még 

feltehet en nem sikerült a tavaszi árvizek után a malmokat, illetve azok gátjait újjáépíteni. 

Ami ezzel kapcsolatban különösen fontos lehet, az az, hogy július 17-e már túlzottan 

közeli id pontnak tűnik ahhoz, hogy az aratást megel z en komolyabban foglalkozhattak 

volna a malommal.566 A szecs di malom ügyér l 16őő-ben igen részletes levélben számolt 

be Kelemen György gyalogvajda, amikor a szecs di molnár látogatását említette urának. 

A levél szerint a molnár arra hívta fel a figyelmét, hogy a malomház összeroskadófélben 

van – alighanem a Rába moshatta alá az épületet –, ezért sürg sen fára van szükség, hogy 

megtámasszák. A molnár ennek kapcsán arra is kitért, hogy a malomra nem fordítanak 

kell  figyelmet.567 Ezen esztend  tavaszán még mindig nincs minden rendben a malom 

gátjával – május 12-i levelében Falusy György megemlítette Batthyánynak, hogy meg kell 

töltetni a szecs di gátat, lehet leg még az aratás és egyéb mez gazdasági munkák el tt.568 

Úgy tűnik, a következ  esztend re, a malom még rosszabb állapotba került. Falusy ennek 

megfelel en igen részletesen beszámol az épülettel kapcsolatos gondokról. A tiszttartó 

szerint az épület bármikor összed lhet, ezért a már el készített épületrészek újjáépítéséhez 

és további munkákhoz még az id  „kinyílása”, azaz az olvadás el tt kért robotosokat.569 

Egy hónappal kés bb egy másik Falusy-levélb l értesülünk arról, hogy a malomépületen 

komolyabb munkálatok folyhattak: szó esik róla, hogy a hollósi kovács az építkezésen 

dolgozott.570 A tavasz folyamán újabb árvíz pusztított, ami alighanem átszakította a gátat. 

Ez nemcsak a malom működését veszélyeztette, hanem hadászati szempontból is 

veszélyes volt, mert mint az a levélb l kiderül, bárki – ezen nyilván a törököt kell 

értenünk – átkelhetett a folyón.571 Ugyanezen év szén Falusy még mindig a gát 

újjáépítésen fáradozott. A panaszos levél szerint bár kirendelte Szecs dre a körmendi 

jobbágyokat és hajdúkat, senki sem jelent meg a kért id pontban.572 

566 Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1654. július 17. MNL OL P 1314 No 33 926. 
567 „Az szeczödi molnar jöt vala hozam azon kert hogi irgia Nagnak mert az malomhoz czak el dölö felben 
vagion most kölene fat faragni nike de senkinek ninczen Gondgia reá. Az körmendi híd elöt az minemö 
szakasztas vagion aztis szinten el mosta az víz ha Nagod valahonned szekereket nem rendel reÿa Aghordanï 
bizan ara szakaszt az víz…” – Kelemen György levele Batthyány Ádámhoz, 1655. február 18. MNL OL P 
1314 No 25 240. 
568 „Ennek utanna mind t b dologh erkezik, szantas szena, es gabona takaras, s ez it valo Szecs dj malom 
gatt t ltesereis sok munka kivantatik…” – Falusy György levele Batthyány Ádámhoz, 1655. május 12. MNL 
OL P 1314 No 13 156. 
569 Falusy György levele Batthyány Ádámhoz, 1656. február 18. MNL OL P 1314 No 13 180. A levél 
szövegének közlését lásd a függelékben: X.2.2. fejezet 12. levél 
570 Falusy György levele Batthyány Ádámhoz, 1656. március 10. MNL OL P 1314 No 13 185. 
571 Falusy György levele Batthyány Ádámhoz, 1656. május 9. MNL OL P 1314 No 13 193. A levél 
szövegének közlését lásd a függelékben: X.2.2. fejezet 13. levél. 
572 „Az minapiban paranczolta vala Nagod hogÿ az Szecz dj maolnarnal elegendö munkast adnek az malom 
epitesere, En kegmes Uram eleget mind szep szoval s mind feniegetesessel, kerem, de czak egÿ munkast 
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Falusy 1657-ben – némiképp szokatlan módon – kenyeret kért Batthyánytól a szecs di 

malom felújításán dolgozók számára. Ez azért meglep , mert mint arra rámutattunk, a 

körmendi uradalom volt a Batthyány-birtokkomplexum legfontosabb gabonaterm  

területe, és Körmendr l nagy tételben szállították el a lisztet és a kenyeret. Magyarázat 

lehet a helyi kenyérhiányra ugyanakkor maga az építkezés. Ha tartósan nem tudott 

működni sem a körmendi, sem a szecs di malom, az azzal járhatott, hogy a megtermett 

búzát nem tudták helyben meg rölni, ami miatt kenyérhiány is kialakulhatott.573 

1658-ból viszonylag sok és részletes forrással rendelkezünk a malomra vonatkozóan. 

Májusban, mint általában, ismét ágat kellett hordani a malomgátra. Falusy szekereket kért, 

hogy azok segítségével meghordják a gátat, még egy esetleges újabb árvíz el tt.574 A 

segítség nem érkezett, ezt egy június 1-jén, ismét kissé panaszos hangon írott levélb l 

tudjuk. A tiszttartó arról írt, hogy ha megkapta volna a kért segítséget, már járhatna a 

malom, de a helyi robotosokkal el sem érdemes kezdeni a munkát, mert bizonyára nem 

végeznének vele, s azt is csak elvinné a víz, amit megcsinálnak.575 Szeptemberben még 

mindig nem forogtak a szecs di kerekek, s t Falusy szerint a körmendi malom is egyre 

rosszabb állapotba került.576 Novemberben még mindig a gát töltésének ügyében járt el a 

tiszttartó: Falusy arra kérte urát, hogy az utasítsa Szily István, németújvári tiszttartót 

robotosok küldésére.577 

Mint látjuk, a szecs di malmot is tucatnyi árvíz érte el a 17. század els  felében, és nem 

egy, hasonlóan komoly károkat okozott, mint amit Körmend esetében is tapsztalhattunk. 

sem adtak. Az Nagod Patens levelere, Nagod paranczollion az kapitannak hogÿ haÿdukkal er ltesse eö 
kegme mivel most volna az ideie, s az vetestis alkalmalasint el vegeztek s ninczen illian fontos dolgok…” – 
Falusy György levele Batthyány Ádámhoz, 1656. október 27. MNL OL P 1314 No 13 218. 
573 „Kegelmes Uram aszt akaram Nagodnak ertesere adnom, hogÿ szak az Arvizek az it valo malom 
gattianak egÿ darabiat el vittek s latvan az Nagod kárát mingiárt az it körülvalo mind gialogos s mind pedigh 
Nagodnak szolgalo, valo falukra erös paranczolatot attam hogÿ robotiokón kívül egÿ napi segitseggel 
lennenek…Azonkívül Nagos uram az Szeczödj malmon munkalkodo robotosoknakis, mindenkor el fogÿ az 
Kenierek s kenier nelkül pedigh dolgot nem tehetnek…” – Falusy György levele Batthyány Ádámhoz, 1657. 
szeptember 10. MNL OL P 1314 No 13 234. 
574 „Czak eszt akaram Nagodnak ertesere adnom hogÿ az Szeczödj malomhoz mind szaru fat mind leczet 
megh hozattam…Kegmes uram az Gáttia töltesere bar czak tiz szerekeret rendelne Nagod valahunan egÿ 
hetigh segistesre mivel az itt valok soha rea nem erkeznek, ha pedigh hozza kezdünk s iziben nem banunk 
vele, egÿ felöl valamit bele töltünk mas felöl az viz mind el viszi…” – Falusy György levele Batthyány 
Ádámhoz, 1658. május 13. MNL OL P 1314 No 13 273. 
575 Falusy György levele Batthyány Ádámhoz, 1658. június 1. MNL OL P 1314 No 13 278. A levél 
szövegének közlését lásd a függelékben: X.2.2. fejezet 14. levél. 
576 „Az Szeczödj malom nemhogÿ megh épülne de mégh az itt valois maid el pusztul, mivel czak egÿ jora 
valo kü ninczen raita, s az Gattiais az mint Nagod maga jol latta vala el pusztul, jollehet Nagod itt letekor 
megh paranczolta vala hogÿ az közsegiek füstül rea giüttenek volna megh töltöttek volna az gatiatt, de 
onnand bizonj egÿ sem giüt…” – Falusy György levele Batthyány Ádámhoz, 1658. szeptember 6. MNL OL 
P 1314 No 13 285. 
577 „Szili uram bar czak egÿ hetre adna valamj eöt szekeret es husz gialogot az Szeczödj malom gatt töltese 
immar In segedelmebul megh fordulna, Azert kerem alazatosan Nagodat paranczollion Szili uramnak 
felölö…” – Falusy György levele Batthyány Ádámhoz, 1658. november 10. MNL OL P 1314 No 13 290. 
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Ami talán megkülönbözteti az e malomhoz kapcsolódó pusztításokat a közeli társát 

értekt l, az az, hogy a szecs di malom földrajzi helyzete révén a gát és maga a folyó 

kevésbé veszélyeztette a kapcsolódó települést, mint Körmendet. 

 

 

V.6. Összefoglalás 
 

„Kegyelmes Uram, Nagyságodnak azt írhatom, hogy Simonczicz Markó egy német 
molnárt küldött az itt való malomba, hogy megpróbáljuk, hogy érti a molnárságot, 
avagy nem. Azért Kegyelmes uram ez nem arra való, hogy az itt való malomban 
molnár legyen, mert a Rába nem olyan, mint a Lapincs, ide olyan molnár kell aki 30 
és 35 esztendeig a Rábán való malomban tanult, s a víznek az  csínját tudja. Amilyen 
szakasztást a Rába itt tett, mutattam neki, hogy miképpen kellene a vizet elfogni, csak 
azt mondja meg kell tölteni [a gátat]…” 

 

1650. március 31-én írta az itt olvasható sorokat Nemsem István Batthyány Ádámnak.578 

Amellett, hogy a forrás, az egyik legszínesebb levél, amely a körmendi malom 

problémáját érinti, ritkán olvasható részleteket ír le a molnárokról és az uradalmi malom 

semmiképpen sem szokványos pozíciójáról. A levél arról tanúskodik, hogy a körmendi 

tiszttartó – szemben a levélben említett Simoncsics Markóval, és alighanem Batthyány 

Ádámmal – a felügyeletére bízott malom molnárságára nem tekintett rutinfeladatként. A 

Rába a levél szerint legalábbis szeszélyes folyónak tekinthet , s a víz „elfogása” 

alighanem valóban összetett feladat lehetett. A rábai molnárság mint feladat nehézsége 

összefüggésben lehet a folyó természetes vízviszonyaival, de egyben a Rába szokatlanul 

nagy stratégiai jelent ségével is. 

A fentiekben rámutattunk, hogy a Rába, legalábbis Körmend és környékén – a Batthyány-

uradalomrendszer egyik fontos mez gazdasági egységében – a gazdálkodás számos 

szegmensére hatott jelent sen. A fentiekben els sorban a körmendi és szecs di uradalmi 

malmok kapcsán tudtunk arra rámutatni, hogy a víz hogyan befolyásolta a helyi gazdasági 

struktúrákat. Mind Körmenden, mind Szecs dön a víz az egyik legfontosabb természeti 

er forrás lehetett, ugyanakkor amellett, hogy jelent s haszonnal is járt a víz mint 

energiaforrás, rendre komoly anyagi károkat is okozott. Kérdés, hogy a fent elemzett 

háborús környezet volt-e az oka annak, hogy a vízhez kapcsolódó építmények jelent s 

károkat szenvedtek id r l id re, vagy valamilyen nem szándékolt lokális, esetleg 

578 Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1650. március 31. MNL OL P 1314 No 33 778. A levél 
szövegét lásd a függelékben: X.2.2. fejezet 9. levél. 
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regionális környezeti átalakulás állt ennek hátterében. Ahhoz, hogy megvizsgálhassuk, ez 

csak Körmenden és közvetlen környezetében jelentkez  probléma volt, vagy a Rába-

mente szélesebb területeit érintette, a Rába egy másik települését, a szintén Vas megyei 

Csákányt és környékét is vizsgálat alá vonjuk a következ kben. 
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VI. Csákány és a Rába viszonya 
 

 

„Az itt való malomgát, hogy elszakadt, olyan kicsi a Rába, akár száz helyen jöhet által 

rajta néhány ezer lovas egész könnyedén” – Csány Bernát csákányi kapitány 1656 

decemberében e szavakkal hívja fel ura, Batthyány Ádám figyelmét arra, hogy a török 

veszély jelent sen megnövekedett azáltal, hogy a Rába vízszintje a csákányi malom 

gátjának átszakadása miatt csökkenni kezdett.579 Csány Bernát ezen levele nem kivételes, 

Csákány forrásanyagának vizsgálata kapcsán számos, a körmendihez kapcsolódó 

problémával találkoztunk. Amiért külön elemzés tárgyává tettük a települést, az 

els sorban a két helység eltér  szerepe, és részben földrajzi helyzete. El bbire utaltunk 

már annak kapcsán, hogy míg Körmend jelent sebb lakossággal rendelkez , és a 17. 

század els  feléig katonai funkciókkal egyáltalán nem rendelkez  település volt, és ezt 

követ en sem mint végvárra tekintett Körmendre a hadvezetés.580 Csákánynak ezzel 

szemben, bár a 16. században nem volt fontosabb er ssége, s nem emelkedett ki 

lakosságával a környez  települések sorából, a 17. század elejét l, legalább mintegy fél 

évszázadra növekv  jelent ségre tett szert, hiszen hídja, és részben ehhez kapcsolódó 

rhelye fontos pontja lett a török elleni védelmi rendszernek. Bár ez utóbbi még mindig 

nem jelenti, hogy jelent sebb katonai er t képviselt volna ezen er dítmény, mint a 

körmendi palánk és vizesárok. Ugyanakkor Csákány példája mindenképpen tanulságos 

lehet annyiban, hogy földrajzi helyzete alapján jól beilleszthet  a Rába-menti, rhelyekkel 

rendelkez  kisebb települések sorába. Azt is hozzá kell tenni, hogy Csákány nem 

közvetlenül a Rába partjára épült, hanem attól valamivel távolabb, árvízmentes térszínre, 

szintén hasonlóan tucatnyi olyan településhez, amelyek gazdálkodása bár szervesen 

kapcsolódott a folyóhoz, a településmag attól valamivel távolabb helyezkedett el.581 

Hasonlóan, mint Körmend esetében, Csákány és környéke kapcsán is arra keressük a 

választ, hogy a jelent s, a 17. század els  feléb l fennmaradt, a településre és 

környezetére vonatkozó forrásanyag fényében milyen problémákat okozott a Rába, hogy 

milyen szempontból volt meghatározó a település életében a folyó, s egyszersmind a török 

közelsége. 

579 Csány Bernát levele Batthyány Ádámnak, 1656. december 3. MNL OL P 1314 No 8863. 
580 Kelenik József: Egy végvidék születése i. m.; Pálffy Géza: A török elleni i. m. 20Ő‒20ő. 
581 Ez már a korai településmag kapcsán is megállapítást nyert. Bogárdi János: Csákány praesidium a XVII. 
században. Szakdolgozat Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem, 1994. 4. A korai településszerkezethez, 
lásd: Maksay Ferenc: A magyar falu középkori településrendje. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1971. 92‒93. 
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VI.1. A forrásokról 
 

A Csákány történetére vonatkozó viszonylag nagyszámú középkori forrás jelen dolgozat 

szempontjából nem kiemelked en fontos, mégis érdemes kitérni azon oklevelekre, 

amelyek valamilyen formában utalnak Csákány környezetére. A Batthyány család 

majorátusi birtokaira vonatkozó iratanyagban a településre és a szomszédos Hásikára 

vonatkozóan összesen nyolcvanegy oklevélmásolatot és regesztát találunk – az ebb l 

eredeti formában is fennmaradt okmányok a Mohács el tti gyűjtemény részeként 

kutathatók.582 Ezen túl is ismert nem egy olyan középkori oklevél, amely nem került a 

Batthyány család levéltárába, de utal Csákány birtokra. A középkori birtoktörténetet épp 

csak érintve, fontos kiemelni, hogy a gazdag középkori forrásanyag a település birtokosai 

miatt maradhatott fenn viszonylagos épségben – Csákány a 1Ő. század közepét l kezdve 

folyamatosan jelents hazai családok kezében volt. Az Árpád-kor végén a Vas megyei 

birtokos Rumy család birtokolta Csákány nagyobb részét, de több kisebb vasi család is bírt 

telkeket a településen.583 1348 után – amikor a Héderváry család kezébe került a falu – a 

legfontosabb dunántúli családok voltak a földesurak Csákányban, hol „társbérletben”, hol 

egyedül. A Héderváryak birtoklását követ en  b  fél évszázadra az Erd dyek 

kezében volt a falu, hogy végül 1524-ben Batthyány Boldizsár a királytól megszerezze 

azt, apja, Batthyány Ferenc pohárnokmesteri szolgálatai elismeréseként.584 A magyar 

középkor utolsó esztend it l kezdve tehát a Batthyányak kezén volt a település nagyobb 

része, de például az 1530-as évekig Hásika felett nem a család diszponált.585 

A település a Batthyány uradalmi rendszerben a németújvári uradalom része volt, 

minthogy Batthyány Boldizsár 1524-ben ezzel együtt szerezte meg a birtokot. A jelent s 

méretű uradalom több részre tagolódott, Csákány a kisebb településeket magába foglaló 

582 MNL OL P 1313 Majoratus Lad. 1. No 62. 675–689. p. (Antiqa Iura in Csakany et Hasika tangentia) 1–
81. sz. 
583 A családhoz lásd Mosonyi Tamás: Adalékok Rum község és a Rumy család történetéhez. Vasi 
honismereti és helytörténeti közlemények No 1 (1996): 41‒52. és Dominkovits Péter: Vas megyei 
vonatkozású XVI. századi magyar nyelvű iratok kisebb családi levéltárakból. IV. rész. Szlavniczai Sándor 
család levéltára. Vasi honismereti és helytörténeti közlemények No 3 (2000): 39‒43. A középkori 
birtoklástörténethez még: Takó Gábor: Csákánydoroszló története az őskortól napjainkig, 1248‒2003. 
[Csákánydoroszló]: Önkormányzat, 2004. 16‒21, illetve 53‒57. 
584 Ekkor szerzi meg a család a kés bb rezidenciává váló németújvári várat, amelynek Csákány (Chakaan) a 
tartozékai között került felsorolásra az 1524. évi adományban. Az oklevél 1525. évi átírása: MNL OL DL 
101 593. 
585 Takó Gábor: Csákánydoroszló i. m. 61. 
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strémi tartomány egyik legfontosabb települése lett.586 Annak ellenére, hogy Csákány 

sosem volt önálló uradalom, de még a tartomány (districtus) központja sem itt volt, mint 

arramár kitértünk, a birtok ügyeit a 17. században nem az uradalom szintjén, hanem 

helyben intézték. Földrajzilag és gazdaságilag is er sen elkülönült a település a 

németújvári uradalomtól, és a Strém központú kerülett l. Ennek a nem hivatalos, de a 

gyakorlatban jól kitapintható különállásnak megfelel en az itteni tiszttartók, számtartók és 

kapitányok élénk levelezése jó alapot biztosít a Rába és a település helyzetének 

elemzésére, illetve annak vizsgálatára, hogy a török közelsége hogyan befolyásolta a 

településen él k vizekhez fűz d  viszonyát.587 

Jelen fejezet, csakúgy, mint a megel z , Körmendet és környékét elemz  rész, f ként a 

17. század els  felére koncentrál, arra az id szakra, amelyre nézve gazdag forrásanyaggal 

rendelkezünk, és lehet ségünk nyílik a település környezeti, gazdálkodási és politikai 

viszonyainak legalább részbeni megismerésére. Mint arra fent kitértünk, számos Rába-

menti település képezte részét a Batthyány-birtokkomplexumnak, ennek megfelel en 

számos helység forrásanyaga tartalmaz Csákányra és annak szélesebb földrajzi 

környezetére vonatkozó adatokat. Itt els sorban a szinte szomszédos Körmendet kell 

kiemelni, amelynek fent elemzett kivételes misszilis és egyéb forrásanyaga számos 

Csákányra vonatkozó információt tartalmaz. De önmagából Csákányból is jelent s 

mennyiségű misszilissel rendelkezünk (lásd a függeléket: X.3. fejezet). A közeli, szintén 

vizsgált települések közé tartozik a Rábán Csákány felett található Gasztony és 

Szentgotthárd levelezésanyaga. A misszilisek címzettje szinte minden esetben a család 

fent említett két tagja, Ferenc és Ádám, ritkábban el bbi felesége, Lobkowitz Poppel Éva 

volt.588 A jelent s levelezést a Batthyányak gazdag inventáriumai és urbáriumai egészítik 

ki, amelyek szintén értékes források a település és a Rába kapcsolatát illet en.  

Az írott forrásokat jól egészítik ki Csákány esetében is, a már említett korai és a 18. 

század második felét l fellelhet  térképek, amelyek pontosan mutatják a Rábát és 

közvetlen környezetét.589 Ezek közé tartozik egyrészt az Els  Katonai Felmérés vonatkozó 

586 Csákány már a strémi kerület részét képezte a Héderváry birtoklás idején. A korabeli uradalmi rendszerre 
lásd f ként: Zimányi Vera: A rohonc-szalonaki i. m. 1968. Legújabban: Koltai András: Batthyány Ádám. 
Egy magyar főúr i. m. 
587

 Póka Ágnes: A Batthyány-birtokkomplexum i. m. 44–59. és Bán Péter: A nyugat-dunántúli 
Batthyány-uradalmak i. m. 24–71. 
588 Lobkowitz Poppel Éva levelezésére lásd: Kincses Katalin (szerk.): „Im küttem én orvosságot” Lobkowitz 
Poppel Éva levelezése, 1622–1640. (Régi Magyar Történelmi Források 3.) Budapest: ELTE BTK, 1993. 
589 Különösen: Nepomuc Joannes Hegedűs: Mappa fluvii Arabonis inter Territoria Possessionum Gasztony, 
Csákány, S. Márton et Praedii Németh-Falu defluxum cum ejusdem Fluvii eruptionibus, ac vitiosarum 
Gÿrationum transfossionibus exhibens, ac repraesentans. 1791. MNL OL S 12 Div. XIII No 182. 
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szelvénye, egy a Helytartótanács egykori térképei között talált mappa, illetve a Batthyány 

család 18. századi térképei. Összességében, akárcsak a Batthyány-uradalom legtöbb 

településér l, Csákányról is elmondható, hogy a 17. századra, különösen annak els  felére 

nézve kiemelked en jó forrásadottsággal rendelkezik. 

 

 

VI.2. A középkori és kora újkori Csákány környezete – a Rába-mente 
 

„[Csákány] határbéli jó tulajdonságaira nézve, lásd Bajánházát, mellyhez hasonlít, 

külömbféle nevezetes vagyonnyaihoz képest, méltán els  Osztálybéli.” – így ír 

Csákányról a 18. század-végi, sokat idézett országleírásában Vályi András. A szomszédos, 

ma már – ahogyan alighanem az Árpád-korban is – a településhez tartozó, a Rábához 

közelebb es  Doroszlóról pedig az alábbi rövid leírást adja Vályi: „Magyar falu Vas 

Vármegyében, földes Ura Rumi Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Csákány, és 

Körménd között, Pinka vizénél, határja szoross, javai meglehet sek; de földgye nem igen 

termékeny, melly miatt, második Osztálybéli.”590 Csákány környezetét Körmendhez 

hasonlóan alapvet en két elem határozza meg, egyrészt a terület sík jellege, másrészt 

vízhálózata – a Rába, kisebb részt pedig a Pinka folyása. El bbi, azaz a terület sík jellege 

azt eredményezi, hogy a területen viszonylag intenzív mez gazdaság jellemz . Bár 

Csákány nem tartozott a Batthyány-birtokkomplexum legnagyobb gabonatermel i közé, a 

település általában önellátó volt, amely az állandóan jelenlév  katonák miatt nem volt 

magától értet d .591 Ugyanez igaz a lovak ellátásához szükséges takarmányra és szénára: 

csak ritkán fordult el , hogy ebb l jelent s hiány alakult volna ki.592 A két viszonylag 

jelentékeny folyó ugyanakkor azt eredményezi, hogy a terület vizekben igen gazdagnak 

mondható, amelyet mint energiaforrást intenzíven ki is használtak a középkortól kezdve 

(err l lásd alább). Emellett a Batthyány-id szakban a település egyik legfontosabb 

szolgálata a földesurak felé az id r l id re történ  halküldés volt.593 A folyók közelsége és 

az erd ségek megléte tehát a korai id szaktól meghatározta a település életét, s különösen 

igaz ez attól az id szaktól kezdve, amikor a Rába stratégiai jelent sége növekedett. 

590 Vályi András: Magyar országnak i. m. 
591 Az állomásozó katonaságra: Bogárdi János: Csákány praesidium i. m. 
592 Szénahiányról lásd például: Keczer János levele Batthyány Ádámnak, 1650. január 22. MNL OL P 1314 
No 24 460. 
593 Benda Borbála: Halfogyasztás a f úri udvarokban a Királyi Magyarország és Erdély területén a 16. és 17. 
században. Acta Tanulmányok 2, No 1 (2004): 89.; Benda Borbála: Egy uradalmi központ egy korabeli 
étrend tükrében. Csejte, 1623. november 1.–1625. augusztus 31. Aetas 23, No 4 (2008): 35‒37. 
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Csákány egyik legalapvet bb természeti er forrása a török dunántúli jelenlétét l kezdve 

határvédelmi szempontból is els dleges fontosságú lett. 

Bár forrásaink többsége a 16. század végét l árul el valamit Csákány környezetér l, a 

középkori okleveles anyag néhány példája is rámutat a Rába-mente viszonyaira. A Rába 

és Csákány kapcsolatának vizsgálata szempontjából fontos lehet egy 1415. évi oklevél. Az 

alább még tárgyalandó diplomában Zsigmond király egy birtokadománya került 

rögzítésre. Az uralkodó a Rumy család egyik sarjának, bizonyos Doroszló 

alpohárnokmester családjának adományoz a Rába mentén fekv  birtokokat. Az oklevél 

szerint a király Rumy Gergely fiainak, Pálnak és Lászlónak ad – egyebek mellett – egy 

„Rábaerdeje” nevezetű erd t.594 Egy 1520-ban kelt oklevél alapján is világosnak látszik, 

hogy a település környékét erd k szegélyezték.595 Kora újkori adatok alapján 

valószínűsíthet , hogy a galériaerd k alapvet en tölgyesek voltak; a körmendi 

levelezésanyagban gyakran jelenik meg a makkoltatás problémája a Rába-menti 

erd kben.596 A Csákány környéki Rába-szakaszra nézve a IV. fejezetben elemzett 

Nádasdy Tamás-féle 1543‒44-es felmérés is szolgál adalékokkal: a felmérés során 

galériaerd k jelenlétét jegyzik fel a Rába mentén Csákánynál.597 Ez a 17–18. századi 

forrásokban gyakran felbukkan, s e széles, részben fás-ligetes galériaerd  jellemz  lehetett 

a Rába Körmend feletti szakaszán is.598 Ez ugyanakkor nem jelenti, hogy korszakunkban 

folyamatos erd ségek szegélyezték a Rába környékét. Számos szakaszon az erd k helyett 

inkább rétek voltak jellemz ek, mint azt a Nádasdy által végrehajtatott felmérés is 

bizonyítja. Ugyanez látszik a kora újkor végi térképeken – akár a Marsigli által készített 

1683. évi mappán, akár a Rába átnézeti térképein vagy az Els  Katonai Felmérés 

vonatkozó szelvényein –, s ez tükröz dik a Rába-menti réteken történ  állattenyésztésr l 

szóló tucat misszilisben és más uradalmi anyagban. 

 

 

594 „…silvis rabaerdeÿe vocatur…” – MNL OL DF 282 223. Regesztáját lásd: Mályusz Elemér et al. 
(szerk.): Zsigmond-kori i. m. V. 165. 454. sz. 
595 MNL OL DL 101 821. 
596 Így Somogy András levele Batthyány Ferencnek, 1610. szeptember 27. MNL OL P 1314 No 43 742.; 
Bozay László levele Batthyány Ádámnak, 1634. december 3. MNL OL P 1314 No 7528.; Mihály deák 
levele Batthyány Ádámnak, 1642. november 11. MNL OL P 1314 No 31 203.; Nemsem István levelei 
Batthyány Ádámnak, 1646. szeptember 28. MNL OL P 1314 No 33 647. és 1646. december 22. No 33 651.; 
Falusy György Batthyány Ádámnak, 1656. január 25. MNL OL P 1314 No 13 178. 
597 MNL OL E 142 Fasc. 2. No 2. 1543–1544. 21–22. p. 
598 Ehhez lásd még: Gellén Zsolt: A Rába védelmében i. m. 
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17. ábra: Csákány és Doroszló az „Els  Katonai Felmérés” vonatkozó szelvényén599 

 

 

VI. 3. Csákányi erődítések a török háborúk idején 
 

A IV. fejezetben bemutatott összetett folyóvízi védekezésben maga Csákány kisebb 

jelent ségű rhelyként funkcionálhatott, amelynek kiépítése az 1570-es évekt l növekv  

török nyomásnak volt köszönhet . Biztosnak látszik, hogy 1583-ban, egy török portya 

idején még nem védte semmi a falut.600 Egy 1591-b l származó, Pozsonyból érkezett 

instrukció Csákány kastéllyá alakítására ad utasítást Batthyány Boldizsár özvegyének, 

Zrínyi Dorottyának.601 Ezt követ en, legkorábban az 1ő90-es években kezd dhetett meg 

annak a kastélynak a kiépítése, amely utána a 17. század els  évtizedeiben vált jelent sebb 

rhellyé.602 A kastélyhoz az 1591. évi instrukció 50 lovast és további 50 gyalogost rendelt. 

Az építményt ennek megfelel en kellett kialakítani – illetve kellett volna, mert ezen épület 

599 Az Első Katonai Felmérés i. m. 
600 A csákányi kastély történetéhez lásd Koppány Tibor: A csákánydoroszlói volt Batthyány-kastély. 
Műemlékvédelem 29, No 1 (1979): 56‒63. Ezt módosítja bizonyos pontokon: L vei Pál (szerk.): Vas megye. 
Vas megye műemlékeinek töredékei. (Lapidarium Hungaricum 5.) Budapest: Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal, 2002. 187‒201. (A vonatkozó rész Koppány Tibor és L vei Pál közös munkája) 
601 Memoriale pro Magnifica Domina Dorothea Zrinj etc., 1591. március 3. MNL OL P 1322 Instrukciók 35. 
cs., 1572‒1641. No 3. 22. fol. Ehhez lásd még: Takó Gábor: Csákánydoroszló i. m. 58. 
602 A különböz  17. század eleji felmérések gyakran eltér en ítélik meg Csákányt, hol kúria, hol er dítés, 
hol góré kerül említésre. Erre lásd: Bogárdi János: Csákány praesidium i. m. és Takáts Sándor: A magyar 
er sségek. In: U : Rajzok a török világból I‒IV. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1915‒1917. II. 
68. 2. jegyzet (1610-ben, egy felmérés, Csákány górét említ). 
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felépítésére alighanem csak valamivel kés bb került ténylegesen sor. Az épület 

elkészültében nagy szerepe lehetett annak, hogy az 1590-es évek második felében hosszas 

viták közepette felépült egy fahíd, amely ezután hosszú ideig használatban volt.603 Már 

Csákány monográfusa, Takó Gábor is rámutatott a híd és a kastély párhuzamos 

felépítésére. A híd elkészülte idején lehetséges, hogy egy kisebb er dítmény – góré – 

felépült annak védelmére, de a viszonylag nagyméretű kastély kialakítására csak Kanizsa 

elestének – majd 1601. évi sikertelen visszavívásának – idején került sor. 1601-ben már 

állt valamilyen hely rség befogadására alkalmas építmény, mert amikor a Kanizsával 

szembeni végek katonaságát megszervezték, a csákányi kastély is szerepelt a kisebb 

véghelyek között.604 A közeli, szentpéteri er sséghez képest ugyanakkor kisebb 

jelent sége volt Csákánynak, és ez alighanem megmaradt az 16Ő0-es évekig. Bár zajlanak 

munkálatok az 1610-es évek második felében is, a kastély csak az el bbi évtizedben zajló 

építkezések után vált jól védhet  er dítménnyé, ekkor vették körül ugyanis az építményt 

palánkkal és várárokkal.605 

Ez utóbbinak nagy jelent sége lehet, tekintve, hogy a környék vízgazdálkodását is 

befolyásolhatta. Már Gellén Zsolt felvetette a problémát, hogy vajon honnan 

származhatott a csákányi kastély árkának vízellátása, ugyanakkor az általa ismert források 

alapján, mértéktartó módon, a kérdésre nem válaszolt. Az is megválaszolatlan kérdés, 

hogy ezen ágban mennyire volt állandó a vízellátás. E két problémára nézve Keczer János 

egy levele fontos adalékot szolgáltat. 1650. március 27-ei, Batthyány Ádámnak írott 

misszilisének utóiratában ugyanis a Rába és a Holt-Rába (itt a Rába egyik csákány 

környéki egykori medrér l lehet szó – lásd fentebb) tavaszi áradásának elvonulása után azt 

javasolja urának, hogy „halasítsa” a kastély árkait.606 Ez alapján egyrészt egyértelműnek 

látszik, hogy a Rába árvize valamilyen kapcsolatban volt a várárokkal, hiszen a levél 

603 Tóth Péter: Vas vármegye közgyűlési I. i. m. 85‒86. 242‒243. sz., 89. 256. sz., 89‒90. 258. sz. A híd 
1594-ben, a Rába felmérésének idejében még nem állt. 
604 A Kanizsával szembeni övezet kialakításához lásd Kelenik József: Egy végvidék születése i. m. 
311‒3ő7., f ként 3Ő6‒3ő3. (uo. 3ő2. A szerz  közli a Kanizsával szembeni várakat és rhelyeket ábrázoló 
1601. évi térképvázlatot, rajta Csákánnyal – HHSta Kriegsarchiv Hofkriegsrates Akten 1601. März. No 187. 
fol. 34. Uezt lásd még Pálffy Géza: Európa védelmében i. m. VI. melléklet [illetve 56‒60.]). A végvidék 
kialakulásához még Simon Éva: Magyar nagybirtokosok i. m. 61‒83. 
605 MNL OL P 1322 Instrukciók 36. cs., 1641‒1679. 249. fol. és MNL OL P 1322 Tiszttartókkal való 
levelezés 26. cs. 181‒182. fol. 
606 „…az it valo napokban holt rabakon es folio rababanis arja mind el apad imar […] az chastélyarokait is 
igen meg halasithatia bar czak az ujvarj tizt viselöknek irion nagod hogi meg vegiek az halonak valo 
szerszamott”‒ Keczer János levele Batthyány Ádámnak, 1650. március 27. MNL OL P 1314 No 24 465. Az 
árkok a 19. századi kataszteri térképen még mindig vízzel telítettek északról és keletr l, és a mai napig jól 
érzékelhet k. A vonatkozó térképhez lásd: MNL OL S 78 (Térképtár. Kataszteri térképek) 26Ő. téka 
Nagycsákány 001–021. A vonatkozó szelvény: No 8. 
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szerint a várárok használatát egyértelműen befolyásolta a Rába árvize.607 

Valószínűtlennek látszik, hogy egy közvetlenül a Rábából kiágazó csatorna kötötte volna 

össze a folyót és a várárkot, egyrészt a domborzati, másrészt a vízrajzi viszonyok miatt, 

ugyanis a Rába és a kastély között található – az alább még említésre kerül  – Medres- 

(ma Vörös) patak kicsi, de az év egy részében vízzel telt völgye.608 A Vörös-patak a 

Csákány nevű vízfolyással egyesülve a régi doroszlói határon belül torkolt a Rábába. Ha 

összeköttetésben állt egymással a kastély vizesárka és a Rába – ahogyan ez a fent idézett 

levél alapján tehát valószínűnek látszik –, úgy a kapcsolatot a Vörös-patak teremthette 

meg, oly módon, hogy annak visszaduzzadt (visszaduzzasztott) szakasza megtelíthette a 

patakkal minden bizonnyal összekapcsolt árkot. Arra, hogy a Csákány- és Vörös-patak, 

illetve a Rába torkolatvidéke vizeny s, gyakran visszaduzzadt lehetett, utal az 

összefolyásnál található, a 18. századi vízrajzi és 19. századi kataszteri térképeken már 

száraz, erd s területként ábrázolt, de Békás-tó névvel illetett terület.609 Ez alapján könnyen 

elképzelhet , hogy árvizek idején a Rába visszaduzzasztotta a Csákány- majd a Vörös-

patakot, s az azzal összeköttetésben álló kastélyárok így jutott vízhez.610 Azt ugyanakkor, 

hogy ez a visszaduzzasztás árvizek idején természetes módon jött-e létre, vagy valamilyen 

rekeszt vel is segítették, nem tudjuk. Az említett levél ezen szakasza még egy 

szempontból érdekes. Az, hogy az árkot halasítani akarta Keczer, arra utal, hogy az árokba 

jutatott víz elégséges lehetett hosszabb id szakra – akár két jelent sebb árvíz közti 

hónapra, s ennek megfelel en az árkot gazdasági célokra is rögtön kiaknázták. Egyébként 

nem egyedüli, hogy a várárkokat ilyen célra használják a Batthyány-uradalmakban, 

Muraszombatban hasonló rendszer működött.611 

 

 

607 A kapcsolatot er síti meg, hogy Batthyány ugyanakkor dolgoztat a Rába építésén, mint amikor a kastélyt 
körülvev  vizesárkot kialakítják (az 16Ő0-es évek végén 1650-as évek legelején). Ehhez lásd Koppány 
Tibor: A csákánydoroszlói volt i. m. 58., különösen pedig U : Carlo della Torre, a Batthyányak 17. századi 
építésze. In: L vei Pál (szerk.): Horler Miklós hetvenedik születésnapjára. (Művészettörténet – 
Műemlékvédelem IV.) Budapest: Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1993. 3Ő1‒342. 
608 Lehetséges, hogy a víz ezen id szakban jelent sebb volt, mert a 13. században malom működhetett rajta. 
Lásd fentebb. Az is elképzelhet  ugyanakkor, hogy ezen malom a fokokra épített malmokhoz hasonló 
rendszerben működött, és els sorban a Rába beáramló vize hajtotta. 
609 A XVIII. század végi helyzethez lásd a vonatkozó névtelen kéziratos térképet – MNL OL S 12 Div XI No 
0025/a: 2. [1780] és Rábadoroszló kataszteri térképét (1858) lásd: MNL OL S 78 269. téka Rábadoroszló No 
001‒006. A vonatkozó szelvény No 3. 
610 Ilyen esetr l számol be szintén Keczer János Batthyány Ádámnak: „az vizek olj igen nagiok voltak hogi 
az raba az ith valo patakal egüt széltében foljt az ki atal akartis mennj haioban kölöt ülnj maid negied napig 
tartott az ar víz it eleg kart tet az raba melet mindent vitte az kinek mj szénája volt bogljaban és rendes mas 
karokatis egi mas vetemenyekben elig kart tett most még” – 1651. július 22. MNL OL P 1314 No 24 515. 
611 MNL OL P 1322 Urbáriumok IV. 58. sz. Muraszombat (1642) 24. p. „Ith chak között az var arkiaban el 
van osztva a halazath” 
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18. ábra: A csákányi kastély és környezete a település kataszteri térképének vonatkozó szelvényén612 

 

Összefoglalóan azt mondhatjuk, bár a csákányi er dítéseket a 16. század legvégét l, 

ill etve a 17. század elejét l lehet adatolni, az rhely jelent sebbé csak utóbbi század 

középs  harmadában, különösen pedig az 16Ő0-es évek építkezései következtében vált. Az 

ezt követ  id szakban a Rába-menti védvonal egy nem túl nagyméretű, de fontos 

er dítése lett. 

 

 

VI.4 . A Rába mint vízerő hasznosítása Csákánynál 
 

Mint arra Körmend kapcsán már rámutattunk, egy gát építésének több oka lehet: 

elterelhette a vizet, szabályozhatta a vízállást, a malomra engedett víz mennyiségét, stb. A 

körmendi vizesárok ellátásában nagy szerepe lehetett az uradalom malomgátjának. 

Hasonlóval nem számolhatunk a csákányi malom esetében – annak helye ezt többé-

kevésbé kizárja. Ennek ellenére több szempontból is érdekes a csákányi malom – malmok 

mélyebb vizsgálata. Egyrészt számos adatunk van az uradalmi malmot ért károkról, 

újjáépítésr l, és különösen miután Csákány esetében a források arra utalnak, hogy 

er sebben jelentkezett az ezen eseményekhez kapcsolódó hadászati, határvédelmi kérdés, 

mindenképpen tanulságos lehet ezen esettanulmány is. Másrészt a körmendi és szecs di 

malommal kapcsolatos forrásokkal kiegészítve, az alábbiakban igyekszünk részletesen 

kitérni, a Rába 17. századi árvízviszonyaira. 

612 MNL OL S 78 264. téka Nagycsákány 001–021. A vonatkozó szelvény: No 8. 
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Csákány malmaira nézve viszonylag korai id kt l következtethetünk a fentebb bemutatott 

gazdag forrásanyag alapján. Csákány falu neve els ként egy a vasvári káptalan által 

kibocsátott 1248. évi oklevélben jelenik meg. Szempontunkból még fontosabb, hogy a 

terület leírásakor találkozunk egy Farkasi nevezetű malommal (molendino Farcasii), 

amelyr l ugyan nem tudjuk, hogy azonos-e a kora újkori csákányi malommal – 

valószínűbb, hogy nem –, és a számos különféle néven említett középkori malommal és 

malomhellyel, mégis értékes adalék a terület korai vízgazdálkodás-történetéhez.613 Egy 

1290-b l származó oklevélben is szó esik egy Csákányban álló malomról. Az oklevél egy 

malomcserét rögzít, amely során Mojs és fiai egy, az Uzturga nevű vízen álló malmot 

elcserélnek egy, a Medres-patakon álló másik malomra.614 Eszerint Mojs és utódai a 

Medres-patakon lév  malmot bírták a 13. század végét l. Az, hogy ez a terület valóban 

Csákányhoz tartozik, egy 1331. évi oklevél alapján válik nyilvánvalóvá. Ekkor Mojs 

utódai egy bizonyos Viola leánynegyedének részeként, hat évre zálogba adták Csákány 

possessio egy részét, a Moiold – a név itt alighanem a terület birtokosából származtatott – 

vizén álló malomhellyel együtt.615 Valószínűsíthet , hogy a Medres egy másik névalakja – 

a „Medus” patak név – bukkan fel egy 1271. évi oklevélben is, amely a Csákánnyal 

szomszédos Gasztonyra vonatkozik.616 Ezen oklevél nemcsak azért érdekes, mert a 

szomszédos terület határait leírja, hanem mert ez alapján bizonyosan következtethetünk 

arra, hogy a Rába ezen id szakban Csákány környékén nem szabályosan, és egy mederben 

folyt, hanem az igen köves mederszakaszt holtágak és id szakosan vízzel telt árkok 

tarkították – ezek a 18. század végi térképeken és részben még ma is jól kivehet ek.617 

Ezen ágakat intenzíven hasznosították a folyó környékén él k. Nemcsak a vízenergia 

hasznosítása jelentett fontos bevételt, hanem az abban található halak, amelyek a nagy 

613 „Egreditur itaque uiria referentibus didicimus terram supradictam [Chacan] ab aqua Mirod versus 
meridiem sub molendino Farcasii habens ibi metam sub piro.” – MNL OL DL 49 595–49 596. Kiadásukat 
lásd: Nagy Imre (f szerk.): Hazai okmánytár i. m. III. 10–11. 7. sz. és Wenzel Gusztáv: Árpádkori új 
okmánytár i. m. VII. 276. 195. sz. 
614 MNL OL DL 101 6ő1. Kiadását lásd Nagy Imre (f szerk.): Hazai okmánytár i. m. VIII. 290‒291. 237. sz. 
Medres-patak vagy a kés bb Csákány- vagy a Vörös-pataknak nevezett vízzel azonosítható. Ehhez: Takó 
Gábor: Csákánydoroszló i. m. 87. 203. jegyzet. 
615 MNL OL DL 101 689. Regesztáját lásd Kristó Gyula (f szerk.): Anjou-kori oklevéltár i. m. XV. (1331.) 
199. 346. sz. 
616 Wenzel Gusztáv: Árpádkori új okmánytár i. m. VIII. 348–349. 235. sz. A szó jelentésére – id szakosan 
vizes árok – lásd: Pais Dezs : Medd . Magyar nyelv 25 (1929): 345–357. A medus (medd ) korai példáit 
lásd itt: 348. 
617 Ehhez lásd: Moór Elemér: Etimológiai tallózások – második közlemény. Magyar Nyelvőr 60 (1931): 114. 
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sodrás ellen a védettebb területekre húzódtak, mint arra egyebek közt Bél Mátyás is kitér 

Notitiájában. Az áradások ezen ágakban igen gazdag halállományt hagytak maguk után.618 

Fontos adalékkal szolgál a csákányi malmokra nézve az 1415. április 7-én Zsigmond 

király által tett, fent már említett birtokadomány. A „Rábaerdeje” nevezetű erd  

adományozásán túl ugyanis a király „a folyón” – itt nem lehet másról szó, mint a Rábáról 

– álló malmokkal (itt alighanem egyetlen, több kerekű malomról volt szó) együtt részesíti 

birtokban a Rumyakat.619 Annak fényében, hogy a kés bbi urbáriumok nem rögzítenek 

semmilyen malomhelyet, vagy elhagyott malmot a csákányi határban, arra gondolhatunk, 

hogy az itt említett malom helye azonos a Rábán álló, a kora újkorban mindvégig működ  

maloméval. 1422-ben egy hatalmaskodási ügy kapcsán több oklevél is megemlíti a helyi 

malmot, amely ekkor bizonyos Tamás presbiter kezén volt.620 Alighanem a 15. századtól 

kezdve folyamatosan működött a Rábán malom, s jóllehet a vonatkozó források nem 

mindig nevezik meg, hogy az Árpád-kortól említésre került csákányi malom, illetve 

malomhelyek mely folyón álltak, lehetséges, hogy már korábban is létezett hasonló 

építmény a Rábán Csákánynál. 

A település malmáról a 17. század elejét l több forrással rendelkezünk. Az urbáriumok – 

ezekben már a 16. század második felében is rendre megjelenik a malom – mellett a 

század els  felében több tucat misszilis levél is utal az építményre.621 A Rába miatt a 

malmon, hol a kerekeken, hol a malom gátján, évente kisebb-nagyobb munkákat kellett 

végezni. A következ kben ezen eseteket áttekintve igyekszünk rámutatni egyrészt a 

település vízgazdálkodási nehézségeire, másrészt ennek hadi helyzettel való 

összefüggésére. 

Az els  misszilisek, amelyek a malomról írnak, az 1610-es évek végén keletkeztek: 1619-

ben a malmot újjá kellett építeni. Semmi sem utal ugyanakkor arra, hogy itt egy régóta 

618 Bél Mátyás: Vas vármegye leírása i. m. A vonatkozó részre: uitt [1976]: 119. (1.7. fej.). Csákányhoz lásd 
uo. [1977]: 456. (22,00. fej.) Ehhez lásd még a fokokra vonatkozó szinte kimeríthetetlen történeti és néprajzi 
irodalmat. 
619 „Raba vocato in possessionibus Rumi, Balase et Dorozlochakan predictis decurrente necnon silvuis 
rabaerdeÿe vocatur ac molendinis…” – MNL OL DF 282 223. Regesztáját lásd Mályusz Elemér et al. 
(szerk.): Zsigmond-kori i. m. V. 165. 454. sz. 
620 MNL OL DL 102 021., 101 714., 101 715. Regesztáikat lásd Mályusz Elemér et al. (szerk.): 
Zsigmond-kori i. m. IX. 317‒318. 1002. sz., 319. 1011. sz., 321. 1016. sz., 352. 1106. sz. 
621 Csákányról 1576-tól rendelkezünk urbáriumokkal id rendi sorrendben: 1ő76. (MNL OL P 1322 
Urbáriumok III. 1576. 2. sz. 15–19. p.), 1593. (MNL OL P 1322 Urbáriumok III. 1593. 5. sz. 83–88. p.), 
1599 (MNL OL P 1322 Urbáriumok III. 1599. 6. sz. 33–34. p.), 1607 (MNL OL P 1322 Urbáriumok III. 
1607. 9. sz. 9–11. p.), 1607 (MNL OL P 1322 Urbáriumok III. 1607 10. sz. 42–43. p.), 1630 körül (MNL 
OL P 1322 Urbáriumok III. 1630 körül. 20. sz. 137–139., 166–167. p.), 1630–1634 (MNL OL P 1322 
Urbáriumok III. 1630–1634. 21. sz. 12–14. p.), 1637–1644 (MNL OL P 1322 Urbáriumok III. 1637–1644. 
27. sz. 3–6. p.). Lásd még az 1630 körüli urbárium 1634-es másolatát (MNL OL P 1322 Urbáriumok III. 
1634. 28. sz.). 
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nem működ  malom újraépítésér l lenne szó, alighanem egy szokásosnak nevezhet  

néhány évenkénti felújítást rögzít Károl Benedek csákányi tiszttartó üzenete.622 Ezt er síti 

meg annak ténye is, hogy az újjáépítésre májusban került sor: általában ez volt a 

malomfelújítás id szaka a szomszédos Körmenden, és Csákány esetében a kés bbiekben 

is. A következ  években is értesülünk hasonló felújításokról, 1620-ban Károl arról 

panaszkodik Trombitás Dávidnak, Batthyány Ferenc egyik familiárisának, kés bbi 

németújvári f porkolábnak, hogy a csákányi malom felújítására senki sem érkezett.623 Ez 

évben alighanem elhúzódhatott a malom felújítása, mert márciusban a nagy mennyiségű 

jég miatt az addig elvégzett munka részben hiábavalónak bizonyult.624 1622-ben ismét 

jelent sebb malomjavítási munkák zajlottak, amelyek alighanem az ebben az évben 

lezúduló több nagyobb árvízre vezethet k vissza. 1622-ben a tavaszi áradás Körmenden is 

komoly károkat okozott. A tavaszi Csákányban végzett munkálatokról számol be egy 

április 9-én keletkezett misszilis, majd ugyanez év szeptemberében újra arról ír Károl 

Benedek tiszttartó, hogy a strémi sáfár elvégezte a malmon szükséges munkákat. Ez abból 

a szempontból lehet érdekes, hogy a közeli Strém – a tartományközpont – sáfárát csak 

azon években hívták át az újjáépítés ellen rzésére, ha a malmon, vagy ritkábban a hídon 

jelent sebb munkákat kellett végezni. A kisebb javításokat a molnárok intézték és 

végeztették.625 

Alig néhány héttel kés bb, 1622 októberében ismét renoválni kellett a malmot, mert a 

Rába árvize kárt tett benne.626 A tiszttartó ezen árvízr l kivételesen részletes levelet írt 

urának, Batthyány Ferencnek.627 Hogy mennyire jelent s volt az árvíz, azt jól példázza, 

hogy nemcsak a közvetlenül a vízben álló tereptárgyakat károsította meg az ár, hanem a 

malomházat is újjá kellett építeni.628 Ezen árvíz kapcsán megfogalmazódott a malomban 

622 „Az malom felol irhatom kegmednek hogÿ az feÿfa immar helen vagion s az kez gerendakis” – Károl 
Benedek levele Boros Bálintnak, 1619. május 18. MNL OL P 1314 No 24 059. 
623 Károl Benedek levele Trombitás Dávidnak, 1620. január 26. MNL OL P 1314 No 24 063. 
624 „Az malom felül kegmednek azt irhatom, hogÿ megh az Gattianak vegheben partmellett valo töltés és Iaz 
minem  temerdek jég most az raban vagion, ha hirtelen megh indul hiaban leszen azis az mit rajta 
munkallkottak” – Károl Benedek levele Boros Bálint németújvári udvarbírónak, 1620. március 7. MNL OL 
P 1314 No 24 066. 
625 Károl Benedek levelei Batthyány Ferenchez, és 1622. április 9. MNL OL P 1314 No 24 077., és 1622. 
szeptember 8. No 24 088. A molnárok és az építkezések problémájára lásd Takáts Sándor: A magyar 
faragómolnárok I‒II. In: U : Rajzok a török világból I‒IV. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 
1915‒1917. II. 422‒463. 
626 „…az víz az molnat el zagatta volt. Alapnak minenö feniö fat chÿnaltunk volt kit az mesterek allotak hogi 
az malom megh épülebe hozattam volt az majorban azokat az fakat ugi mint tizen ket zallat.” – Károl 
Benedek levelei Batthyány Ferenchez, 1622. október 11. MNL OL P 1314 No 24 093. 
627 Károl Benedek levele Batthyány Ferenchez, 1622. október 17. MNL OL P 1314 No 24 094. A levelet 
lásd a függelékben.: X.2.3. fejezet 1. levél. 
628 „Az itvalo dologh allapottia felol megh azt irhatom, az malom alat az minth az partot kyzde volt az víz 
szaggatni, annak az munkaian az stremi safar eppen most ithvagion, karokath vitet fel az partmellet es aggal 
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tárolt gabona jelentette magas kockázat is. A malom újjáépítése er sen elhúzódott, Károl 

több levélben is kérte az rségiek Csákányra rendelését, de ez nem teljesült, és a csákányi 

adminisztráció november közepén még mindig az újjáépítéssel volt elfoglalva.629 Az 1623. 

évi tavaszi árvíz ismét jelent s károkat okozott az épületben, május 29-én megint az rségi 

jobbágyokat hajtatná a munkára Károl Benedek.630 Az 1623 szi újjáépítésre alighanem 

szintén egy árvizet követ en került sor. Ezen felújításról annyit tudunk, hogy jelent s 

mennyiségű épít anyagot igényelt. A tiszttartó szeptember 13-án kelt levele arról számolt 

be, hogy 200 szekér ágat és 1600 szekér (!) földet is hordatott a malomgátba.631 Annak 

ellenére, hogy a Rába sodrása évr l évre hatalmas mennyiségű hordalékot szállított 

magával, ilyen volumenű anyag pótlásának szükségessége feltétlenül kivételesnek hat. 

1624-ben már viszonylag korán, februárban neki lehetett látni a malom és a híd 

kijavításának. Ez esetben nem a tavaszi hóolvadás lehetett felel s a károkért,hanem inkább 

egy rövidebb felmeleged  id szakhoz kapcsolódó jegesár. A faanyag utánpótlása nem 

egyszer gondot okozott, a tiszttartó ezúttal sem tudta helyben kitermelt fával pótolni a 

károsodott épületrészeket, a közeli, ám már a körmendi uradalom részét képez , több 

helyütt említett Dobogói erd b l kért fát.632 A tavaszi árvíz most kevésbé tépázta meg a 

malmot, legalábbis Károl nem tudósítja urát jelent sebb károkról, de a tiszttartó a nyár 

folyamán a malomk  és a kövek alatti padozat kicserélésére kérte Batthyányt. A 

malomköveket néhány évente cserélni kellett, ebben nincs semmi meglep , de a 

padozatcsere szükségességét a csákányi tiszttartó a megel z  id szak gyakori árvizeivel 

indokolta.633 A munkálatokhoz kapcsolódóan Batthyány felrendelte magához a molnárt 

Újvárra.634 Augusztusban ismét ott jár a helyi molnár Batthyánynál, és alighanem nagyobb 

újjáépítés zajlott az sz folyamán is, mert egy november elején írott levélben Károl kéri 

toltetne megh.” – Károl Benedek levele Batthyány Ferenchez, 1622. október 28. MNL OL P 1314 No 
24 096. 
629 Az utolsó ez ügyben írott levél, 1622. november 15. MNL OL P 1314 No 24 099. 
630 „Az malom gattianak az pátra f ldön felöl valo veget az víz igen el zakasztotta chak In oltalmazta hogi az 
egez Raba oda el zakaztotta felisét […] azt az zakasztast bö chjnallasaok most az ar víz igen meg zallot. ha 
ismeg meg kezd aradni […] az malom hazat mind hogi köröl folta az víz, az molnar haza felet az malom 
zinnel.” – Károl Benedek levele Batthyány Ferenchez, 1623. május 29. MNL OL P 1314 No 24 109. 
631 Károl Benedek levele Batthyány Ferenchez, 1623. szeptember 13. MNL OL P 1314 No 24 117. 
632 „irtam Nagk az hid es az malomgát allapattia felol, hogj Goztjon Janos iüt volna ki s, az hidat o kutatta 
volna megh, hogi mi modal kellene megh azt epetenj. Az malom gattiarais Eorsegbul el nem nem iovenek 
hogi megh epetek vala, mert igen roszul vagion az puszta foldek felol, mind az gát s mind az part mellet valo 
vok (?) s, ha addigh megh nem epetek, migh az viz megh nem indul, felo dologh hogj, kj szakazt az víz, es el 
kerulj az molnat.” – Károl Benedek levele Batthyány Ferenchez, 1624. február 8. MNL OL P 1314 No 
24 121. 
633 „Az malom kövek alat valo padokis az sok arvizek miat, igen el rohadtanak, tizenhat szal temerdek 
deszka bar lenne hoza” – Károl Benedek levele Batthyány Ferenchez, 1624. június 28. MNL OL P 1314 No 
24 127. 
634 Károl Benedek levele Batthyány Ferenchez, 1624. július 3. MNL OL P 1314 No 24 128. 
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urát, hogy fizesse ki a molnárokat, akik a malom felújításán dolgoztak, hogy azok útnak 

indulhassanak. Azaz a helyi molnár és annak segédei nem voltak elégségesek a feladat 

ellátására s máshonnan jött szakembereket is fogadott a földesúr.635 Annak ellenére, hogy 

a molnárok novemberben távoztak, a malomk  alatti deszkák ügyében decemberben, s t 

még a következ  év els  felében is születtek misszilisek.636 A tavaszi ár 1625-ben ismét 

megtépázta a malomgátat. Egy pontosan nem datált levélben Károl Benedek az rségb l 

hozott ágszállító szekerekre utalt, amelyek – az rségiek nem kis ellenkezése mellett – a 

Rába áradása utáni lyukak betöméséhez rendszeresen szállítottak anyagot, ide és a 

körmendi uradalomba egyaránt.637 1625 után Körmendhez hasonlóan az innen küldött 

levelek is er sen megritkulnak, ezért alig-alig van információnk a csákányi malom 

problémájáról. Károl utolsó ismert, 1629-b l származó levele szintén a helyi malommal 

kapcsolatban született, ezúttal nem egy Batthyánynak írt, hanem Boros Bálint újvári 

udvarbírónak. A levél szerint a malom igen rosszul működött, mert bár ággal az rségiek a 

szükséges részeket megtömték, a malom felé csak igen kevés víz ment – a Rába részben új 

medret áshatott magának –, s ezáltal kevés hasznot hozott az építmény.638 A Károl 

tiszttartósága utáni korszakból kevesebb levéllel rendelkezünk. Az 1630-as évek els  

felének helyi viszonyaira nézve alig néhány, Potyondi István által írott misszilis szolgáltat 

adalékot – a fent idézett példa kivételével jelen dolgozat szempontjából elhanyagolható a 

jelent ségük. 

Az 1630-as évek közepét l tiszttartói pozícióban lév  Gencsy Ferenc idején lesz ismét 

valamivel aktívabb a levelezés földesúr – ekkor már Batthyány Ádám – és szervitora 

között. A Batthyány Ferenc és fia földesurasága közötti id szak, hasonlóan Körmendhez, 

kifejezetten forrásszegénynek mondható. Gencsy levelei egyrészt a helyi halászatra nézve 

szolgáltatnak nagyobb számú adatot, másrészt ismét többször utalnak a malom 

635 Károl Benedek levele Batthyány Ferenchez, 1624. november 3. MNL OL P 1314 No 24 140. 
636 Károl Benedek levelei Batthyány Ferenchez, 1624. december 4. MNL OL P 1314 No 24 143. és 1625. 
kedd. No 24 155. 
637 „Az malom gát alat a puzta fold feleol, a Raba forgot vitet vala. hordattam volt az Eorsegiekkel megh a 
Sz Giorgnap taiban ágat hozta…” – Károl Benedek levele Batthyány Ferenchez, 1625. kedd. MNL OL P 
1314 No 24 1őő. Az rségiek robotkötelezettségének kérdéséhez: Herényi Károly: Az rség és a 
Batthyányak pere. In: Tilcsik György (szerk.): Előadások Vas megye történetéről. (Vas megyei levéltári 
füzetek 3.) Szombathely: Vas Megyei Levéltár, 1990. 177‒190. és Szentgyörgyvári Tamás: Az rség és a 
Batthyányak pere. Diskurzus 2, No 2 (2012): 26‒3Ő. (utóbbi nem ismeri Herényi azonos című tanulmányát). 
A vonatkozó levél bár datálatlan Szent György napját említi, s ezt megel z  id szakban Körmendnél is 
árvíz vonult le, feltehet leg itt ugyanazon eseményr l van szó: Falusy György levele Batthyány Ferenchez, 
1625. március 17. MNL OL P 1314 No 13 063. 
638 „Az malom feleol kegdnek azt irhatom, hogÿ agat az mindent hordatot hozza az Eorsegÿ Ispan gondolom 
hogÿ eligh leszen, Azonkeppen feoldet es keövetis hordatot, immar tsak töltetnj kellene. […] Most azert irt 
volt es en megh mondottam mikent hogÿ teolteni mivel igen roszan forognak az molnak hogÿ masut megien 
el az víz, kegd job haszna penigh mas volna az malomnak ha vize volna.” – Károl Benedek levele Boros 
Bálintnak, 1629. vasárnap. MNL OL P 1314 No 24 160. 
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problémájára. Gencsy 1640. május 30-án malomkövet kért a csákányi malomba. A levél 

fontos adalékkal szolgál, minthogy megemlíti, hogy a kövek nélkül nem foroghat a malom 

ekkor meglév  két kereke – a malomkerekek számára a korábbi levelek nem utaltak 

semmilyen formában. Erre csak az urbáriumok szolgálnak támponttal.639 Egy valamivel 

korábban keletkezett urbárium alapján legalább négy kerékkel rendelkezhetett a malom, 

azaz a kapacitás fele eshetett ki a kövek hiánya miatt.640 

Az 16Ő1. évi, a szokásosnál alighanem jelent sebb tavaszi áradás alaposan megtépázta a 

malom gátját, s Gencsy az újjáépítéshez szükséges faanyag kivágatásának szükségességére 

emlékeztette urát. Ahogyan az 1620-as években, ekkor is a Dobogói erd  jelentette a f  

faforrást a település számára – Gencsy ezúttal is innen kért fát az építkezéshez.641 Sürg s 

volt a munka, mert mint a levélb l kiderül, az építkezés nélkül egyáltalán nem foroghatott 

a malom, a végül az ivánci és szenterzsébeti erd kb l származó fák kivágására azonban 

csak májusban került sor.642 Az árvíz méretét jól mutatja, hogy a legel kön túl a 

földesúrtól bérelt földekben is károk estek.643 Amint arra kitértünk Körmend kapcsán a 

korszak legnagyobb árvize alighanem ezen év szén vonult le a Rábán, amelyr l a 

környék több tiszttartója és kapitánya is beszámolt. Az 16Ő1. év szi árvize kapcsán 

radoványi Keczer János csákányi kapitány, kés bbi dunántúli f kapitány arról jelentett 

urának, hogy a vizek minden gabonáját elvitték, s a lovait sem tudja eltartani.644 Itt még 

csak saját gabonája és takarmánya pusztulásáról írt, de nem sokkal kés bb már a település 

egészének ellátásához szükséges gabona szükségességét említette.645 

639 Gencsy Ferenc levele Batthyány Ádámnak, 1640. május 30. MNL OL P 1314 No 15 826. 
640 MNL OL P 1322 Urbáriumok III. 1630 körül. 20. sz. 137–139., 166. p. Az urbáriumból a település 
határait leíró szakaszokat lásd a X.2.3. fejezet 1. urbárium. 
641 „Azon kyv l kegielmes Uram akaram Nagodnak meghirnom, hogj az telen nem tudom mj okbol el mulek 
az Nagod chakanj Molnanak faianak megh hozatasa melj Nagodnak nagj karaara következik hiszen 
kegielmes Uram az Dobogon avagj az Füzesi erd n megh talatok volna minden fajat, mert most az Nagj 
arviz mind fejfaiat s mind penigh az kin az fej fak allotak azokat az szegeket ell tört  az arviz…” – Gencsy 
Ferenc levele Batthyány Ádámnak, 1641. március 15. MNL OL P 1314 No 15 832. A Füzesi-erd höz lásd a 
fügelékben szerepl  urbáriumot: X.2.3. fejezet 1. urbárium. 
642 Gencsy Ferenc levele Batthyány Ádámhoz, 1641. május 12. MNL OL P 1314 No 15 835. Az építkezésre 
lásd még: MNL OL P 1322 IV. Memorialék. Összeírások. Vegyes iratok. (Számadások, leltárak, 
készpénzkimutatások, malomépítéshez anyagösszeírások) 1641. 49. sz. (A nyári újjáépítéshez szükséges 
anyagok), illetve 58. sz. Az iratok szövegét lásd a függelékben: X.2.3. fejezet 1–2. összeírás. 
643 Gencsy Ferenc levele Batthyány Ádámhoz, 1641. április 15. MNL OL P 1314 No 15 834. 
644 „Az ar vizek felöl azt irhatom Nagodnak kegielmes Uram hogj az hatalmas ar vizek voltak hogj igen f l 
az Raba mellet olj hatalmas karokat tett, hogj en megh nem tudom Nagodnak irni az en magamnak is amj 
kart tett kegielmes Uramhogj minden gabonam oda vagion egj avagy ket lovamat kj nem tudom tartanj az 
sok kar vallas miatt.” – Keczer János Batthyány Ádámnak, 1641. szeptember 16. MNL OL P 1314 No 
24 367. 
645 „mivel hogÿ az mostanÿ Ar vizek az mi keves gabona termet volt it chakanban azt mind el vitte” – 
Keczer János Batthyány Ádámnak, 1641. december 4. MNL OL P 1314 No 24 369. 
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A következ  évekb l is rendre találunk a helyi árvizekre vonatkozó leveleket. Az 16Ő3. 

évi tavaszi árvíz elvitte a kertekb l remélt zöldséget, ami megint a vártnál nagyobb vízre 

utal.646 Az árvíz a kertek mellett újfent nagy kárt tett a malomban is, Gencsy tiszttartó 

májusban arra kérte Batthyányt, hogy rendelje le Körmendr l a gyalogokat annak 

kijavítására, hogy az egyáltalán működhessen. A levél ezen információ mellett arra is 

kitért, hogy a malomban három molnár szolgált ebben az id szakban, amellett, hogy 

nyilván több segéd is itt talált megélhetést.647 A tiszttartó 1645 márciusában arra kérte 

Batthyányt, ne hagyja, hogy a csákányiak katonának álljanak, mert a majorban 

folyamatosan szükség van emberre, miután: „néha hirtelen árvíz jön, néha a malom háza 

alá, néha a fejfa alá szakaszt a víz.”648 1649-ben is lehetett némi felújítás a malmon, 

ezúttal egy szeptemberi levél írt a helyi fahiányról, amely miatt a malomjavításhoz sem 

állt rendelkezésre a kell  mennyiségű deszka.649 Az 1649–1650-es esztend  fordulóján a 

malom nem járt. Ennek oka lehetett az is, hogy egy árvíz tönkretette, de inkább 

gondolhatjuk azt, hogy a folyó jege nem engedte az rlést. Az álló malom kapcsán írta 

Gencsy, hogy ideje lett volna levágni az ott tartott disznókat, mert így, hogy nincs mit 

enniük a malomban, fél  volt, hogy elvesztik a zsírjukat – mint írja, „ami hús rajtuk van az 

is leesik róluk”.650 A tavaszi árvíz utáni újjáépítés viszonylag kés n jött – csak 1650 

áprilisában kezdték annak tervezését,651 de még májusban sem kezd dött meg, ekkor is 

azon fáradozott a csákányi kapitány, Keczer, hogy Batthyány hozasson német ácsot 

Csákányba.652 Kevéssel ezután a munka alighanem megtörténhetett, mert tíz nappal 

kés bb a híd és a várárok már készen volt.653 

1651 januárjában a malmot nem javították, de egy Gencsy-levél egyértelműen arról 

tanúskodik, hogy tervezték azt. A levél szerint a körmendi malom molnárját hívatták át 

Csákányba, hogy tanácsot adjon, hogyan kellene a malmot felújítani. Gencsy azt 

állapította meg a molnár látogatása kapcsán, hogy nem ért jobban a munkájához, mint 

csákányi társa – ez persze nem meglep, a helyi környezeti viszonyok – a Rába vízszint-

646 „az arviz minden tt sok karokat tet itt is hasonlo kepen, az kertet el vitte” – Gencsy Ferenc levele 
Batthyány Ádámnak, 1643. április 15. MNL OL P 1314 No 15 842. 
647 Gencsy Ferenc levelei Batthyány Ádámnak, 1643. május 8. MNL OL P 1314 No 15 844. és 1643. május 
27. MNL OL P 1314 No 15 845. 
648„nyha hirtelen arviz jön nyha az malom haza ala nyha az feÿ fa ala szakaszt az viz” – Gencsy Ferenc 
levele Batthyány Ádámnak, 1645. március 11. MNL OL P 1314 No 15 865. 
649 Gencsy Ferenc levele Batthyány Ádámnak, 1649. szeptember 15. MNL OL P 1314 No 15 883. 
650 Gencsy Ferenc levele Batthyány Ádámnak, 1650. január 6. MNL OL P 1314 No 15 888. 
651 Keczer János levele Batthyány Ádámnak, 1650. április 10. MNL OL P 1314 No 24 466. 
652 Keczer János levele Batthyány Ádámnak, 1650. május 11. MNL OL P 1314 No 24 469. 
653 Keczer János levele Batthyány Ádámnak, 1650. május 21. MNL OL P 1314 No 24 470. 
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ingadozása, a helyi hidrológiai viszonyok, stb. – dönt  jelent séggel bírtak a molnárok 

munkájában.654  

Az 1651. év elején a malom mellett a híd is újjáépítésre szorult. Gencsy egy februári 

misszilise arról adott hírt, hogy ura kirendelte a helyi molnárt a (rába)keresztúri malom 

építésére, de Csákányban is lett volna dolga, felügyelni kellett a híd gerendáinak 

készítésére. Ezen levél, amellett, hogy valószínűsíti, hogy ezt megel z en árvíz vonult le a 

Rábán, arra is rámutat, hogy a molnárok legalább annyira járatosak voltak az 

ácsmunkákban, mint az rlésben.655 Hasonlóan a körmendi malomhoz, a Rába 

szeszélyessége miatt a csákányi is csak ritkán működhetett teljes kapacitással, azaz nem 

lehetett gyakori, hogy minden kerék forgott. Jól mutatja ezt, hogy hírértékkel bírt, ha 

mégis így volt. Gencsy 1654 nyarán külön misszilisben számolt be arról, hogy a malom 

fennakadás nélkül működött, valószínűsíthet en ekkorra fejezték be a szokott 

újjáépítést.656 Az itt felsorolt tucatnyi példa arra enged következtetni, hogy a Rába 

igencsak széls séges vízjárással rendelkezett a korban, vagy valamilyen okból a kisebb 

vízszintingadozás esetén is évr l évre jelent s károkat okozott az épített környezetben. 

A csákányi tiszttartói és kapitányi misszilisek azt tükrözik, hogy a malmot, a település 

legfontosabb vízhez tartozó építményét, hasonlóan a körmendi és a szecs di társához, 

nagy rendszerességgel jelent sebb károk érték. Ennek ellenére fel sem merült annak az 

áttelepítése, egyetlen alkalmat kivéve, amikor a körmendi molnár terepszemlét tartott ez 

ügyben. A vizsgálat után megállapították, hogy ugyanott kell újjáépíteni a malmot és a 

zsilipet, ahol ezt megel z en is volt.657 Mindez egyrészt arra utal, hogy nem volt 

alkalmasabb hely erre, másrészt, hogy a folyó azon szakaszán stratégiai jelent séggel bírt 

egy kisebb duzzasztás megléte. 

 

 

VI.5. Összefoglalás 
 

A csákányi malom fent részletezett működése és kisebb részt a híd szerepe alapján 

plasztikusan látszik, hogy a Rába és annak árvizei alapvet  fontossággal bírtak a település 

654 „el jön az körmendj molnar, mjndjart el megjen, ugj itélem kegjelmes Uram hogj megh az it valo molnar 
t bbet tud hoza mjnd az k rmendj molnar, az megh tudgja mondanj mienj forman k lj epetenÿ.” – Gencsy 
Ferenc levelei Batthyány Ádámnak, 1651. január 8. MNL OL P 1314 No 15 898., illetve 1651. január 13. 
No 15 899. 
655 Gencsy Ferenc levele Batthyány Ádámnak, 1651. február 1. MNL OL P 1314 No 15 900. 
656 Gencsy Ferenc levele Batthyány Ádámnak, 1654. július 17. MNL OL P 1314 No 15 919. 
657 Gencsy Ferenc levele Batthyány Ádámnak, 1651. január 13. MNL OL P 1314 No 15 899. 
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életében. Túl azon, hogy Csákány halászata jelent s volt, a folyó a határvédelemben más 

módon pótolhatatlan funkciókkal bírt, a Rába-menti életnek megvoltak a fent részletezett 

hátulüt i is, mint a török közelsége és az állandó árvízi zfenyegettettség. 

A források a Rába esetében páratlan részletességű árvízgyakoriság-rekonstrukció 

készítéséhez adnak alapot (erre lásd VII . fejezet). Ha Csákány esetében olyan 

részletességgel nem is rekonstruálható az árvizek száma, er ssége, mint az Körmendnél 

lehetséges volt, a hóolvadáshoz köt d  árhullámokon kívül is ki tudtunk mutatni tucatnál 

is több jelent sebb árvizet. Emellett érdekes lehet rámutatni olyan évekre, amikor hasonló 

és olyan esetekre is, amikor eltér  id szakban jelentkezett árvíz a folyó két igen közeli 

szakaszán. 

Az 1600-as években például a körmendi malmot és a település egyéb szakaszait szinte 

minden évben jelent sebb károk érték, ugyanakkor az 1608-as tavaszi árvíz, amennyire 

tudjuk, éppen az el bbi települést kímélte meg, és Csákányban okozott jelent sebb 

károkat. 1622 szén, amikor több hullámban érték jelent sebb károk a csákányi malmot, 

nincs adatunk körmendi vagy szecs di károkról, pedig rendelkezünk forrásokkal ezen 

id szakból. Hasonló igaz az 1623-as év tavaszára, amikor a hóolvadás Csákányban 

jelent sebb pusztítást okozott, Körmenden, amennyire tudjuk, semmi váratlan nem történt. 

Azután el fordulnak olyan id szakok is, amelyek esetében a források hiánya miatt nem 

lehetséges messzemen  következtetések levonása. 

Természetesen olyan esetek is voltak b ven, amikor mindkét települést jelent sen 

megkárosította ugyanazon árhullám. Ez fordult el  16Ő1 tavaszán majd szén, amikor 

mind Körmendet és Szecs döt, mind pedig Csákányt jelent s árvíz tépázta. Hasonló 

károkat okozott a három településen a három 1651-ben levonult árvíz, amelyek jól 

nyomon követhet k a folyó mindkét szakaszán. 

A legszéls ségesebb körmendi árvizek közül ugyanakkor csak néhány – így a többször 

emlegetett 1641-es szi – volt hasonló erejű Csákányban is. Nem lehetetlen, hogy a 

jelenség hátterében éppen az áll, hogy amennyiben egy árvíz igazán nagy pusztítást 

végezett például Csákányban, s áttörte a partfalakat, földeket öntve el, az némileg 

csökkentette az ár nyomását az alsóbb szakaszokon, így ott valamivel kisebb károkat 

okozott a Rába. Éppen így, egy körmendi gátszakadás is segíthetett abban, hogy a 

Csákánynál magas víz gyorsabban leapadjon. Arról is van tudomásunk emellett, hogy 
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Csákányból, az árvíz lesodort olyan deszkákat, melyek feltehet en az építkezések miatt 

voltak az ártérben, s ez további károkkal okozott a folyó alsóbb szakaszán.658 

Egyértelműen látszik az elemzett levelekb l, hogy hasonlóan Körmendhez vagy 

Szecs dhöz, Csákány gazdaságát is alapvet en befolyásolták a gyakori és súlyos károkat 

okozó árvizek. Ennek ellenére semmilyen jelent sebb beavatkozásról nem tudunk, 

amellyel ezek hatását csökkenteni kívánták volna. S t, nemhogy semmilyen intézkedés 

nem született az árvizek ellen, ezen id szakok kapcsán visszatér en az árvizek pozitív 

hatásának leírásával találkozunk, mint például a török jelentette veszély csökkenése. A 

számtartók, de különösen a csákányi kapitányok leveleiben rendre találkozunk ezzel a 

problémával. A kivezényelt, a Rábát rz  helyi lakosságra és a településen állomásozó 

katonaságra árvíz idején jóval kisebb terhet rótt a folyó és a határ megóvása. Csak 

elenyész  számban találunk kísérletet arra, hogy a török portyát kísérelt volna meg a Rába 

bal partja felé, ha a folyó éppen áradt. 

  

658 Gerdákovics Mátyás levele Batthyány Ádámnak, 1641. szeptember 19. MNL OL P 1314 No 16 075. A 
levél közlését lásd a függelékben: X.2.2. fejezet 4. levél. 
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VII. Árvizek és kisvizek a kora újkori Rába-mentén – okok és következmények 
 

 

 „…mendegéltünk lóháton, mid n a nagy Rába folyó újra feltűnt. Bal oldalunkon úgy 

folyt a víz, mint a Dsihon folyó, s az iszlám sereg ruhája, podgyásza, lova, öszvére a 

földön hevert. Tevék és teherhordó állatoktól sárral befecskendezve mentünk […] A 

következ  napon, amikor a Rába-parton való továbbindulásra a trombitát megfujták, oly 

irgalmatlan zápor esett, mintha vízhordók öntötték volna […] A sok es zést l a Rába 

folyó kiáradni kezdett, mintha Dsihon, Nilus vagy Eufrát lett volna.”659 – e kissé mesés, 

Evlia Cselebi tollából származó leírás a Dunántúl legnagyobb folyójának környezetér l, 

méretér l éppen azon id szakban készült, amelyet jelen dolgozatban is vizsgáltunk. A 

számos, fent bemutatott áradás fényében is némiképp túlzónak tűnik a török utazó 

beszámolója, az is bizonyos ugyanakkor, hogy bár a Rábát a 20‒21. században is a 

gyakran széls séges árvízi jelenséget mutató folyónak ismerjük, a szeszélyes vízjárás 

jelent sége, következményei a jelenkorinál nagyobbak lehettek a kora újkorban. 

A középkori és kora újkori Kárpát-medence árvízviszonyainak kutatása, mint arra a 

bevezet  fejezetekben rámutattunk, az elmúlt években, nem függetlenül az elmúlt évtized 

jelent s árvizes id szakainak köszönhet en – határozottan fellendült, úgy hazánkban, mint 

Közép-Európa számos országában.660 A Rába ezen folyók között ugyanakkor eleddig nem 

659
 Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai, 1664‒1666. (Török magyarkori történelmi 

emlékek. Török történetírók IV.) Ford. Karácson Imre. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1908. 
IV. 22., 53. 
660 Így az úttör  cseh (Rudolf Brázdil – Petr Dobrovolný – Libor Elleder – Vilibald Kakos – Oldřich Kotyza- 
Vít Květoň – Jarmila Macková – Miroslav Muller – Josef Štekl – Radim Tolasz – Hubert Valášek: 
Historické a současné povodně v České republice. [Historie počasí a podnebí v českých zemích 7.] Brno–
Praha: Masarykova univerzita v Brně, Český hydrometeorologický ústav v Praze, 2005.; Rudolf Brázdil – 
Petr Dobrovolný – Libor Elleder – Vilibald Kakos – Oldřich Kotyza – Vít Květoň – Jarmila Macková – 
Miroslav Muller – Josef Štekl – Radim Tolasz – Hubert Valášek Historical and Recent Floods in the Czech 
Republic. Flood Risk Management: Hazards, Vulnerability and Mitigation Measures [NATO Science 
Series] 67 [2006]: 247–259.), osztrák (Christian Rohr: The Danube floods and their human response and 
perception [14th to 17th C.]. History of Meteorology 2 [200ő]: 71‒86.; U : Measuring the Frequency and 
Intensity of Floods of the Traun River (Upper Austria), 1441–1574. Hydrological Sciences Journal 51 
[2006]: 83Ő‒8Ő7.; U : Leben am und mit dem Fluss. Überschwemmungen der Traun im Raum Lambach in 
der Frühen Neuzeit. In: Klaus Landa – Christoph Stöttinger – Jakob Wührer [szerk.]: Stift Lambach in der 
Frühen Neuzeit. Frömmigkeit, Wissenschaft, Kunst und Verwaltung am Fluss. Tagungsband zum Symposion 
im November 2009. Linz: OÖLA, 2012. 119‒133.; Christian Rohr: Extreme Naturereignisse im 
Ostalpenraum. Naturerfahrung im Spätmittelalter und am Beginn der Neuzeit. Köln–Weimar–Wien: Böhlau 
Verlag, 2007.; Christoph Sonnlechner – Severin Hohensinner – Gertrud Haidvogl: Floods, Fights and a 
Fluid River: the Viennese Danube in the Sixteenth century. Water History ő [2013]: 173‒19Ő.), német 
(Matthias Deutsch: „… und konnte sich keiner an solche Fluthen erinnern.” – Zur Untersuchung schwerer, 
historischer Hochwasser der Saale im Zeitraum von 1500 bis 1900. Deutsche Wasserhistorische Gesellschaft 
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szerepelt fontos helyen, ellenben a 19. századdal kezd d  id szakkal, amellyel tucatnyi 

osztrák és magyar kutató foglalkozott. Mint arra kitértünk a 19. századi rábai áradások, 

árvíz elleni védekezés és szabályozási munkálatok egyaránt több történész, hidrológus és 

néprajztudós figyelmét felkeltették. A következ  rövidebb fejezetben a Rába Vas megyei 

árvízviszonyait igyekszünk összefoglalóan áttekinteni a fenti két hosszabb egységben 

elemzett misszilisek és más források alapján az 1600 és 1659 közötti id szakban, azon 

mintegy hatvan esztend ben, amelyr l a legnagyobb felbontású vizsgálat lehet ségét 

kínálták a Batthyány levéltár forrásai. A két legfontosabb vizsgálat alá vont település, 

Körmend és Csákány földrajzi közelsége alapján mindenképpen lehetségesnek látszik, 

hogy a két település adatait egyben is áttekintsük, ahogyan nem várhatunk jelent sen 

eltér  mintázatot Szentgotthárdnál, Gasztonynál, vagy akár Szecs dnél sem. 

Összességében azt reméljük, hogy a fent részletesen elemzett településen belül, a vizek 

által okozott károk mellett, a források valóban segítenek a tényleges árvízviszonyok 

rekonstrukciójában, s ezek az adatok akár még a 20. századi viszonyokkal való 

összehasonlításra is alkalmasak. 

 

 

VII. 1. Árvízgyakoriság a Rábán – 1600–1659 
 

Amint azt a fentiekben bemutatott forrásanyagból megállapíthatjuk, a kora újkor 

részletesebben vizsgálható id szakában kevesebb olyan évet találunk, amikor nem vonult 

le jelent s, károkat okozó áradás a Rábán Körmend városánál vagy Csákánynál, mint 

ahány esztend ben ez megtörtént. Az általunk kutatott id szakon belül mégis találunk 

legalább két periódust, amely különösen magas számú árvizet mutat. Az egyik az 1634–

16Ő2 közti kilenc esztend , amelyek során három esetben négy (1636–37, 1641) 

komolyabb áradással számolhatunk további, két esetben három (1638–1639) árvíz vonult 

4 [2004]: 117‒1Ő1.; Martin Schmidt: Hochwasser und Hochwasserschutz in Deutschland vor 1850. 
München: Oldenbourg-Industrieverlag, 2000.) és svájci (Oliver Wetter – Christian Pfister – Rolf 
Weingartner – Jürg Luterbacher – Tom Reist – Jürg Trösch: The largest floods in the High Rhine basin since 
1268 assessed from documentary and instrumental evidence. Hydrological Sciences Journal 56 [2011]: 733–
758.) kutatásokat. Összefoglalóan lásd egyebek közt még: Zbigniew Kundzewicz (szerk.): Changes in Flood 
Risk in Europe. (IAHS Special Publication 10.) Wallingford: International Association of Hydrological 
Sciences, 2012.; Rüdiger Glaser – Dirk Riemann – Johannes Schönbein – Mariano Barriendos – Rudolf 
Brázdil – Chiara Bertolin – Dario Camuffo – Mathias Deutsch – Petr Dobrovolný – Aryan van Engelen – 
Silvia Enzi – Monika Halíčková – Sebastian J. Koenig – Oldřich Kotyza – Danuta Limanówka – Jarmila 
Macková – Mirca Sghedoni – Brice Martin – Iso Himmelsbach: The variability of European floods since 
AD 1500. Climatic Change 101 (2010): 23ő‒2ő6. 

180 
 

                                                                                                                                                   



le a folyón. Ezen árvizes évek közül is kiemelkedik az 1641-es esztend , nemcsak az 

áradásos id szakok száma, hanem, mint arra Körmend kapcsán már részletesebben is 

kitértünk, azok er ssége miatt is. Ezen túl további három évben, 1634-ben, 1640-ben és 

1642-ben is két-két jelent sebb árvíz jelentkezett a Rábán. A másik olyan id szak, amely 

megemelkedett árvízgyakoriságot mutat, az 1646–16ő1 közti id szak, amelynek során 

egyetlen esztend t kivéve minden egyes évben adatolható legalább két–két, az átlagosnál 

nagyobb árvíz; emellett egy esztend ben öt (1646), további három évben három–három 

(1647, 1649, 1651), egy évben pedig két (1650), említésre méltó árhullám vonult le a 

Rábán. Ezek között is találunk olyat, amely jelent s, a vízhez kapcsolódó építményeket ért 

pusztítások mellett komoly károkat okozott a learatott gabonában, az állatállományban és 

a városnak a folyótól távolabbi építményeiben. 

 

 
19. ábra: A dokumentált rábai árvizek évszakos megoszlása (1600–1659)661 

 

E kiemelten áradásos id szakok mellett az 1610-es évek elejét l kezdve a források az évek 

többségében beszámoltak a tavaszi áradások által okozott károkról, és ha kisebb 

gyakorisággal is, de a tél folyamán pusztított jegesárakról szintén – ezek néhány évente 

el fordultak a folyón. Az szi és nyári áradások egyel re nem meghatározható okokból, 

csaknem minden esetben a két kiemelten árvizes id szakban jelentkeztek. 

661 A sötét árnyalattal jelzett id szakokból szignifikánsan kevesebb forrást tudtunk bevonni kutatásunkba, 
mint a többi, itt feltűntetett esztend b l. 
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Fel kell tennünk a kérdést, hogy mi lehet a nagyszámú árvíz oka. Megemelkedett 

árvízgyakoriságot számos tényez  megváltozása okozhat. El ször is kézenfekv  lehet azt 

a vízgyűjt terület növekv  csapadékmennyiségének vagy más klimatikus változásnak, 

például hidegebb klíma miatti kisebb párolgásnak tulajdonítani. A hosszútávú id járási 

viszonyok mélyebb vizsgálata mindenképpen hozzájárulhat ahhoz, hogy megtudjuk, a 

Rába magas áradásszáma közvetlen emberi behatásnak tulajdonítható-e, vagy sem. A 

növekv  csapadék kérdésének eldöntéséhez a Keleti-Alpok kora újkori klímájának 

vizsgálata járulhat hozzá. Történeti forrásokon alapuló regionális rekonstrukció még nem 

áll rendelkezésünkre, de egy, a Bécsi-medence tágabb térségéb l származó, igen alapos 

faévgyűrű alapú tavaszi‒nyári és nyári csapadékrekonstrukciót ismerünk. Ha ez nem is 

kapcsolódik közvetlenül a Rába vízgyűjt  területéhez, annak klimatikus viszonyai igen 

kevéssé térnek el attól, ami a folyó középs ‒alsó szakaszán jellemz . Giorgio Strumia 

1999-ben elkészült doktori disszertációja nyomán feltételezhetjük, hogy a térség nyári 

csapadékmennyisége az általunk vizsgált fél évszázadban jelent sen megn tt. Kutatása 

szerint 1436 és 1998 között a Bécsi-medencében a második legcsapadékosabb ötven 

esztend  volt az 1602–16ő1 közti id szak, a 17. században pedig nem találunk jellemz en 

száraz nyári periódusokat a rekonstrukcióban. Külön említést érdemel, hogy az igen heves 

árvízzel járó 1634-es esztend  nyara volt az elmúlt több mint fél évezred 

legcsapadékosabbja. Az áprilistól augusztusig tartó id szakot átfogó, 1Ő36-tal kezd d  

Strumia-féle rekonstrukció ugyancsak csapadékosnak feltételezi az 1617 és 1666 közötti 

fél évszázadot, melyen belül a tanulmány külön kiemeli az 1625 és 1634 közti évtizedet 

mint az ötödik legcsapadékosabb tavaszt és nyarat a vizsgált több mint öt évszázadban.662 

Bár a 17. század els  felében nyilvánvaló lenne ennek tulajdonítani a magas áradásszámot, 

a vízgyűjt területen jelentkez  bármilyen környezetátalakítás, környezetváltozás is 

alapvet  hatással lehetett az árvízgyakoriságra, árvízer sségre, azok szezonalitására. 

A környezeti tényez k megváltozása közül a kora újkor esetében az erd terület-változás 

és a folyók lefolyásának szándékos manipulálása mindenképpen kitüntetett figyelmet 

érdemel. Mint arra fent részletesen kitértünk, a források ugyanakkor a Rába szűkebb 

környezetében nem mutatnak jelent sebb erd terület-változást. Ez ugyanakkor nem jelenti 

azt, hogy a Keleti-Alpok térségében nem változott az erd sültség ebben az id szakban. 

662 Giorgio Strumia: Tree-Ring Based Reconstruction of Precipitation in Eastern Austria. Doktori értekezés. 
Wien: BOKU, 1999. 85., 95. Ezúton szeretném megköszönni Kern Zoltánnak, hogy a dolgozatra felhívta a 
figyelmem. 
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A vizek manipulálásának kérdésével ennél részletesebben foglalkoztunk – ez alighanem 

kulcsjelent ségű lehetett az árvizek gyakoriságában is.  

A vízállás alapvet  jelent ségű volt a védelem szempontjából. Tehát a részben hadászati, 

részben infrastrukturális-gazdasági okokból kialakított nagyszámú, a víz zavartalan 

lefolyását megakadályozó építmény egyben potenciális veszélyforrás is lehetett az 

áradások szempontjából. Nem egy forrásunk van arról, hogy gátszakadás következtében 

különböz  károk estek Körmenden és Szecs dön. A tucatnyi gát átszakadása jelent s 

árvizeket okozhatott, igen gyorsan emelve meg a folyók vízszintjét, ami forrásaink szerint 

szintén nemegyszer megtörtént a Rábán Körmendnél. 

Annak végleges eldöntéséhez, hogy inkább a vízgyűjt n jelentkez  környezetváltozások, 

id járási tényez k, vagy a duzzasztások rendszere volt a kulcstényez  abban, hogy a Rába 

ilyen gyakorisággal áradt meg a 17. század els  felében, további vizsgálatok szükségesek. 

A folyó alsóbb és fels bb szakaszának településeir l származó, vagy más, a régióban futó 

folyókhoz kapcsolódó településekre vonatkozó forrásanyag áttekintése ehhez 

hozzájárulhat, ugyanakkor nem valószínű, hogy kérdésünkre egyértelmű válasz adható. 

 

 

VII.2. Árvízerősség a Rábán – mérési lehetőségek és kérdőjelek 
 

A körmendi és csákányi források részletes elemzése a Rábán levonuló árvizek igen nagy 

gyakoriságát mutatja a kora újkorban. Természetesen az adott áradással kapcsolatban 

továbbra is fontos kérdés, hogy az mennyire volt er s, milyen károkat okozott. Az áradás 

ténye önmagában nem mond sokat annak az emberekre gyakorolt hatásáról, az általa 

okozott gazdasági és egyéb problémákról. Az egyes áradások er sségének mérésére a 

történeti korokban a legalkalmasabb eszköz a tapasztalati rendszer alapján felállított, az 

okozott károk alapján történ  besorolás. Az általunk hivatkozott szerz k többféle skálát 

használnak a történeti áradások súlyosságára vonatkozóan. Ezek egyikének, az ötfokozatú 

rendszernek a legfontosabb ismérve, hogy a folyó pusztítását az épített környezet kárainak 

mentén becsli meg. Ennek oka, hogy a rendszert alapvet en városi környezetben 

fennmaradt iratcsoportok alapján alakították ki történészek és klimatológusok. A skála 

kialakításakor a mintatelepülés a svájci Bázel városa volt. Bár tapasztalati rendszerként ez 

mindenképpen fontos analógiákkal szolgál, a skála folyóspecifikussága miatt változtatások 

nélkül semmiképpen sem alkalmazható a Kárpát-medencei kutatásokban. A másik 
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osztályozási rendszer részben az áradások térbelisége, részben pedig az áradások pusztító 

hatása alapján különít el három fokozatot. Ez a rendszer egyrészt durvább felbontása 

miatt, másrészt kevésbé specifikus mivoltából adódóan, ha nem is minden esetben, de 

használható a Kárpát-medencei áradások er sségének megkülönböztetésére (lásd 20. 

ábra),663 és különösen jól alkalmazható a körmendi folyószakasz árvizeinek jellemzésére. 

Forrásaink az áradások szélesebb térbeliségének elemzésére ugyancsak ritkán adnak 

lehet séget, a helyi viszonyokba páratlan részletességű betekintést engednek, ezáltal pedig 

az els dleges indikátorok alapján az árvizek többségét be tudjuk sorolni az egyes 

kategóriákba. 

 

Skála Esemény Elsődleges indikátor Másodlagos indikátor 

1 Kisebb, helyi áradás 
Kisebb károk érik például a folyókhoz közeli 
szántóföldeket és kerteket, illetve a folyókhoz 
közel tartott, kivágott fákat az áradás elsodorja. 

Rövid áradás. 

2 
Átlagosnál jelent sebb, 
vagy regionális áradás 

A vízhez kapcsolódó építményeket károk érik, a 
malmok, gátak, duzzasztóművek és hidak 

károsodnak. Néhány lakóházba befolyik a víz. 

Átlagos hosszúságú áradás, víz áll a 
szántókon és a kertekben; az állatok 

pusztulása, illetve bizonyos esetekben 
emberi áldozatok. 

3 

Átlagosnál jelent sebb, 
vagy regionális áradás, 

pusztító hatású 
esemény 

A házakat és a vizekhez közvetlenül kapcsolódó 
építményeket er s károk érik. A gátak, hídf k és a 

malmok nagy része elpusztul, a folyó elsodorja 
azok részeit. 

Hosszú áradások, a szántókon és kertekben 
igen er s pusztítások. Az állatállományt 
alapvet  károk érik, emberi áldozatok. 

Morfológiai változások, melyeket a jelent s 
üledékfelhalmozódás okoz. 

20. ábra: A történeti áradások er sségének osztályozási rendszere (Sturm és társai [2001] valamint Kiss 

[2011] nyomán)664 

 

Hasonlóan érdekes lehet Christian Rohrnak egy, a hídépítési munkálatokkal kapcsolatos 

tanulmánya, amely, a Rábához hasonló méretű folyóra, a Traunra (a Rábánál kb. kétszer 

nagyobb, 150 m3/s665 átlagos vízhozamú, kelet-alpi folyó) dolgozott ki árvízértékelési 

rendszert, amely négy kategóriát különböztet meg a kora újkori áradások között: 

1. Kis és közepes árvizek jelent sebb pusztítás nélkül; 

2. Jelent s károkkal járó árvizek, melyek után az újjáépítés 2–4 hétig tart; 

663 Katrin Sturm – Rüdiger Glaser – Jucundus Jacobeit – Matthias Deutsch – Rudolf Brázdil – Christian 
Pfister – Jürg Lüterbacher – Heinz Wanner: Hochwasser in Mitteleuropa seit 1500 und ihre Beziehung zur 
atmosphärischen Zirkulation. Petermanns geographische Mitteilungen 145, No 6 (2001): 15. 
664 Uo.; Rüdiger Glaser – Heiko Stangl: Historical floods in the Dutch Rhine Delta. Natural Hazards and 
Earth System Sciences 3 (2003): 605–613. Vö. Christian Rohr: Extreme Naturereignisse im Ostalpenraum 
i. m. 20Ő. Err l lásd részletesen: Andrea Kiss: Floods and Long-Term i. m. 103–104. 
665 Klement Tockner – Christopher Robinson – Urs Uehlinger (szerk.): Rivers of Europe. Burlington–San 
Diego: Academic Press, 2009. 67. 
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3. Igen er s árvíz, súlyos károkkal. A híd egyes részeit elpusztítja a víz, legalább néhány 

napig csak kompon lehet közlekedni a folyón, 5–12 hétig tartó újjáépítés; 

Ő. Széls séges árvíz, katasztrofális károkkal. Mind a gazdaságot, mind a társadalom életét 

hónapokig alapvet en befolyásolja. Az emberek megjelölik az árvíz szintjét a hidakon, 

templomokon és más középületeken.666 

A Rába árvizeinek er ssége igen nagy változékonyságot mutat a vizsgált id szak során 

(lásd a 21. ábrát). A kisebb és közepes méretű áradások körülbelül hasonló gyakorisággal 

jelentkeztek, de a ’3’-as, Sturm és társai tapasztalati skálájában leger sebb árvizekb l is 

lejátszódott majdnem fél tucat ezen b  fél évszázad során. Az esetek közül kiemelkedik az  
 

 
21. ábra: A Rába áradásainak er ssége (1600–1659) Sturm és társai (2001) nyomán667 

 

1641-es év, amely két ’3’-as er sségű árvizet hozott, amelyek komoly anyagi, s nem 

utolsósorban emberi áldozattal és az állatállományt ért károkkal jártak. Ez utóbbi még 

egyszer, az 1653-as év szének árvize esetében fordult el , amikor marhák és sertések 

tucatjai fulladtak a hirtelen megáradó Rábába.668 Külön érdemes kiemelni, hogy az 1633 

utáni id szak nemcsak az árvizek száma, hanem azok er ssége miatt is érdekes. Az 163Ő 

és 16Ő1 közti id szakban szinte minden árvíz az er s, katasztrofális kategóriába sorolható. 

666 Christian Rohr: Measuring i. m. 840. 
667 A sötét árnyalattal jelzett id szakokból igen kevés forrást tudtunk bevonni kutatásunkba. 
668 Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz, 1653. október 12. MNL OL P 1314 No 33 908; Svastics 
István levele Batthyány Ádámhoz, 1653. október 12. MNL OL P 1314 No 45 072. (Utóbbi levél szövegének 
közlését lásd a függelékben: X.2.2. fejezet 11. levél) 
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Nemkülönben fontos, hogy az 16Ő9 utáni id szakban ugyan nem jelentkeztek olyan 

gyakorisággal árvizek, mint a megel z  id szakban, de azok er ssége ismét jelent sen 

növekedett. 

 

 

VII. 3. A Rába árvizeinek szezonalitása – kora újkor és jelenkor 
 

A Rába modern kori árvízviszonyait több kutatás is részletesen vizsgálta, és ki kell emelni, 

hogy kifejezetten jó min ségű feldolgozások készültek. Különösen egy 1993 és 1996 

között, osztrák–magyar együttműködés keretében született munkát kell itt említeni, amely 

páratlan részletességgel dolgozza fel a Rába vízjárását, árvízi jelenségeit.669 A Rába, mint 

a Keleti-Alpokból ered  folyók általában, alapvet en magashegységi területekr l kapja 

vizét. Bár vízgyűjt jének nagy részén a csapadékminimum a január–február hónapokra 

esik, amennyiben rövid felmeleged  id szakok jelentkeznek ezen hónapokban, áradások 

vonulhatnak le a folyón. Az Alpokban lehullott hó olvadása nyomában ugyanakkor a 

tavasz folyamán – különösen márciusban – szinte minden esztend ben vízhozam-

növekedés jellemz ,670 s ez nem volt másképpen a középkorban és a kora újkorban 

sem.671 A nyári hónapokban – f ként a folyó alsó, magyarországi szakaszán – bár id r l 

id re aszályok is kialakulnak, ami szintén nemegyszer el fordult a vizsgálatunk fókuszát 

jelent  id szakban,672 ismét gyakrabban jelentkeznek árvizek a Rábán.673 A modern 

korban a januári vízszintek mellett a legalacsonyabb középvízhozamokat szeptemberben 

mérték a Rábán, és az áradások is ebben az id szakban jellemz ek a legkevésbé. 

669 Heinz Bergmann et al.: Hydrologische Monographie des Einzugsgebietes der Oberen Raab – A Felső-
Rába vízgyűjtőjének hidrológiai monográfiája. (Schriftenreihe zur Wasserwirtschaft 23.) Graz–Budapest: 
Technisches Universität Graz, 1996. 
670 Ehhez lásd uo.; Szalay Gergely – Szilágyi Endre: Magyarország vizeinek műszaki-hidrológiai jellemzése: 
Mosoni-Dunaág, Rába. (Magyarország vizeinek műszaki–hidrológiai jellemzése) Budapest: 
Vízgazdálkodási Intézet, 1989.; Ambrózy Pál: A Fels -Rába vízgyűjt jének éghajlati jellegzetességei. 
Vízügyi Közlemények 79 (1997): 498–517.; Szilágyi Endre: Árvízi hidrológiai vizsgálatok a Rába Sárvár 
feletti szakaszán. Vízügyi Közlemények 70 (1988): 277–293.; Goda László – Vasvári Vilmos: A Fels -Rába 
vízjárásának statisztikai jellemzése. Vízügyi Közlemények 79 (1997): 518–538.; Károlyi Zoltán – Somogyi 
Sándor: Felszíni vízfolyások. In: Ádám László – Marosi Sándor (szerk.): A Kisalföld és a nyugat-
magyarországi peremvidék. (Magyarország Tájföldrajza 3.) Budapest: Akadémiai, 1975. 104., 107–111. 
671 Kiss Andrea doktori értekezésében több Rába-áradást említ a középkor id szakában, melyek között téli 
és nyári áradásokat egyaránt találunk. A dokumentált esetek alacsony száma miatt ugyanakkor a Rába-
áradások középkori szezonalitására vonatkozóan ebb l hiba lenne következtetéseket levonni. Lásd Andrea 
Kiss: Floods and Long-Term i. m. 213–217., 281–282., 284–285., 298. Kora újkori adatokhoz lásd Vadas 
András: Árvizek a kora újkori Magyar Királyságban i. m., különösen függelék: 184–191. 
672 Például: 1637. június 9. (MNL OL P 1314 No 7595.), 1649. szeptember 20. (No 33 748.), 1652. április 
12. (No 33 845.), 1653. május 11. (No 45 058.), 1656. május 9. (No 13 293.). 
673 Heinz Bergmann et al.: Hydrologische Monographie i. m. [Ábrák.] 3.31. sz. 
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Októbert l valamelyest ismét n  mind a folyó középvízhozama, mind az árvizek 

kialakulásának esélye, de ennek valószínűsége nem éri el a márciusban, vagy akár a nyári 

hónapokban tapasztalhatót. 

A kora újkori árvizek havi és évszakos eloszlásának vizsgálata során a magától értet d  

párhuzamok (a hóolvadáshoz köthet en jelentkeznek legnagyobb számban árvizek) 

mellett bizonyos eltéréseket is tapasztalhatunk. Ugyanakkor arra is feltétlenül ki kell térni, 

hogy az egyes hónapokból ismert esetek alacsony száma miatt a havi árvízgyakoriságra 

vonatkozóan messzemen  következtetéseket nem vonhatunk le. Az egyes évszakokban az 

árvizek kialakulásának esélyét már valamivel nagyobb mennyiségű adat fényében inkább 

elfogadhatjuk a valódihoz közelinek, ezért kizárólag ezeket a számokat közöljük (lásd a 

22. ábrát), a havi adatokra nem térünk ki. A tavaszi áradások teszik ki az összes eset 37%-

át, ami körülbelül hasonló ahhoz, amit a modern kor esetében tapasztaltunk. Ami 

ugyanakkor némiképp meglep , hogy a Rábán a 17. század els  felében a nyári és téli 

negyedévben szinte azonos valószínűséggel alakultak ki árvizek. Ez az újkorban nem 

ilyen mintázatot mutat. Feltétlenül ki kell emelni, hogy a modern kori adatok szerint a 

kevéssé árvízveszélyes szi id szak összes áradásának negyedét széls ségesen csapadékos 

esztend , az 16Őő-ös és az 1646-os három–három, sszel levonuló áradása teszi ki. A téli  

 

 
22. ábra: Áradások évszakos eloszlása a Rábán a Szentgotthárd és Szecs d közti szakaszon (1600–1659) 
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áradások kivétel nélkül jegesárvizek voltak. A Rába az újkor folyamán is minden évben 

mutat ugyan bizonyos jégjelenségeket, a jégviszonyokat az emberi tevékenység a 20. 

század folyamán széls ségesen befolyásolta, ezért fordulhat el , hogy a modern korban 

nem jellemz ek a Rábán ezek a kora újkorban számos esetben komoly pusztítást 

véghezviv  árvizek. 

 

VII.4. Az árvizek ára – a folyó menti építmények újjáépítése és fenntartása 
 

A malmok újjáépítése a középkorban és a kora újkorban egyaránt a molnárok feladata 

volt, s ennek költségét is nagyobb részt nekik kellett viselniük. Ennek megfelel en a 

molnároknak igen jelent s kiadásaik voltak Körmenden, Csákányban és a Rába-mente 

többi településén is. A malom jövedelmének persze egy bizonyos hányadát a molnár – s 

ennek egy részét áttételesen annak segédei kapták. Ezen arány meghatározása egyezség 

részét képezte földesúr és molnár között. Bár molnárkonvenciót eleddig a Batthyány 

levéltár egyik kutatója sem tett közzé, ismerünk a család archívumában számos olyan 

dokumentumot – urbáriumokat, memoriálékat és missziliseket –, amelyek árulkodóak 

lehetnek ezen aránnyal kapcsolatban. Egy misszilis igen részletes betekintést enged a 

csákányi molnár jövedelemhányadába, s t a környékbeli viszonyokra is enged 

következtetni. A már többször említett tiszttartó, Gencsy Ferenc arra hívja fel Batthyány 

Ádám figyelmét, hogy a helyi molnárnak túl sokat adott, a malomjövedelem 

egyharmadát.674 Ami még érdekesebb, hogy a levél szerint a malomjövedelem 

kerekenként került felosztásra, azaz az els  két kerék jövedelme Batthyány Ádámot illette, 

a harmadiké a molnárt, s a negyedik közös volt – utóbbi jövedelmén osztoztak kétharmad–

egyharmad arányban. A tiszttartó levele hangsúlyozta, hogy a jövedelem harmadát adni a 

molnárnak túlzás, hiszen a többi rábai malmon, s Csáky és Keczer malmaiban is csak 

negyedet volt szokás adni a molnároknak. A levél megírásának idején a malomban 

ráadásul nem működött mindegyik kerék, s – talán nem véletlenül – éppen az a kerék 

rölt, amelynek jövedelme a molnár zsebébe vándorolt, s nem azok, amelyekb l 

Batthyány húzott hasznot. Nemkülönben egyharmadot kapott a körmendi molnár is a még 

Batthyány-birtoklást megel z  id ben, a már többször hivatkozott 1603. évi urbárium 

szerint.675 Érdekes lehet megfontolni, vajon Csákányban és Körmenden miért kapott ilyen 

674 Gencsy Ferenc levele Batthyány Ádámnak, 1651. szeptember 29. MNL OL P 1314 No 15 908. A MNL 
OL Batthyány missziliseinek adatbázisában a levél szeptember 27-ei kelettel szerepel, tévesen. (A levél 
teljes szövegét lásd a függelékben: X.2.3. fejezet 5. levél) 
675 MNL OL E 156 Fasc. 98. No 11. 4. p. (1603) 
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jelent s hányadot a helyi molnár, s hogy ez valóban kivételesnek számított-e a kora 

újkorban. 

A malomjövedelem egyharmada mint a molnár jussa bár igen magas, nem kivételes. Már 

jóval korábban, egy 15. századi, a csatkai pálosokhoz tartozó malomból a helyi molnár 

éppen azért akart arrébb állni, mert míg korábban a jövedelem harmadát kapta, az új pálos 

testvér, aki tárgyalt vele, bizonyos Gergely, már csak ötödrészt akart neki adni.676 

Ugyanakkor szinte biztosan nem a harmad volt a szokásos, nem véletlen, hogy csatkai 

pálosok elöljárója ezen esetben is éppen el akarta venni a molnár ezen, magasnak tűn  

fizetségét. A jelen dolgozat fókuszát jelent  17. századból is ismerünk más példát arra, 

hogy harmadot kapott a malomjövedelemb l a molnár. A Nádasdyak által bírt, a Rábán 

álló sárvári uradalmi malomban 1608-ban a molnár szintén harmadot kapott, s t ezentúl 

még minden héten járt neki egy köböl gabona, valamint a malompor fele – ez utóbbin 

sertéseket hízlaltak a korszakban.677 Ugyanakkor ugyanezen id szakban arra is b ven van 

adatunk, amikor ennél kevesebbet adott a földesúr a molnárnak. Batthyány Ádám a dobrai 

uradalomban csak ötödrészt adott az ottani molnároknak az 1630-as években.678 Az 

általunk vizsgált korszaknál valamivel ugyan kés bbi, de molnár és a malmosgazda 

közötti osztozásra nézve fontos tanulsággal szolgál egy Vas vármegyei kartellszerz dés. A 

megyei malomtulajdonosok 1698-ban Rohoncon megállapodást kötöttek, hogy a molnárok 

a normál tizednek – azaz az rlés után fizetend  összegnek – a negyedét kaphatják csak, 

ennél többet semmi esetre sem.679 Ez alighanem hosszú id re rendezte a helyzetet, s azt is 

gyaníthatjuk, hogy a kartellszerz dés megkötésének oka is is éppen az lehetett, hogy a 17. 

században jelent s különbségek voltak az egyes uradalmakban a molnár hányadát illet en. 

Az 1698-as megállapodás hosszan maradt érvényben, 1790-ben a németújvári, szalónaki, 

rohonci, körmendi és dobrai uradalmak molnárai kérelmet nyújtottak be a 

Batthyányakhoz, hogy a Vas megyét l 1698-ban kapott, s tíz éve elvett artikulusaikat 

676„Ipse autem exposuit, quod pridem frater Gregorius huc veniens iura sua minorassetet vellet minorare, 
sicut alias habuisset de porcione sua, quare alias tertiam partem tullit, nunc autem quintam partem vultis sibi 
dare” – MNL OL DL 9514. Köszönöm Nagy Szabolcs Balázsnak (ELTE BTK – CEU), hogy ezen oklevélre 
felhívta a figyelmem. 
677 „Itt az Raba vÿzen az Urnak eö Naganak hatt kerek molna vagÿon, kÿtt mestersegr ll bÿr Szolÿanÿ 
Janos, es Harmados benne. Azonkÿve ll mÿnden heten elelem Egÿ egÿ k b ll gabonaÿa jaar. Az 
malompornak fele az urnak, s fele e  maganak jaar.” – MNL OL E 156 Fasc. 37. No 56. 146. és 188–189. p. 
(Sárvár és tartozékai inventáriuma, 1608), az idézet itt: 146. p.  
678 MNL OL P 1322 Urbáriumok IV. 54. sz. 13. p. (Dobra urbáriuma, 1637) 
679 I[llésy] J[ános]: Vasmegyei malmosgazdák kartellje 1698-ból. Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 2 
(1895): 128‒130. Az eredeti iratot lásd: MNL OL E 152 (Acta Jesuitica) Irregestrata (220. doboz) Collegium 
Soproniense 10. tétel (Gazdasági ügyvitel, 1549‒1773.) 54. sz. A szerz dés teljes szövegét lásd a 
függelékben: X.2.5. fejezet. 
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vagy hadd rizzék meg, vagy kapjanak újat, de mint azt jelezték kérésük ellenére addig 

semmiféle „rezolúció”-t nem kaptak.680 

Csak hipotéziseket alkothatunk arról, hogy mi állhatott annak hátterében, hogy a csákányi 

malom magas aránnyal rendelkezett. Az egyik kézenfekv  megoldás lehetne, hogy a fent 

részletezett károk léptéke és gyakorisága miatt az összbevétel negyede Batthyány 

vélekedése szerint általában nem biztosított volna kell  jövedelmet. Ugyanakkor éppen 

ezen, a jövedelmekr l szóló levélben mutat rá Gencsy, hogy a többi környez  rábai 

malomban – itt alighanem a körmendi és a szecs di lehetetett a példa – is negyed járt, s 

ezen malmokat biztosan hasonló mennyiségű kár érte. Felvethetjük esetleg, hogy a 

csákányi molnár volt felel s – a kirendelt jobbágyok segítségével681 – a híd felépítéséért, 

mint arra több fenti példa is utalt, miként szerepe lehetett abban is, hogy biztosítsák a 

várárok vízellátását a Rábán és a Vörös-patakon keresztül. Ez utóbbi, bár egyértelműen 

nem bizonyítható, hipotézisként mindenképpen megemlíthet . Hipotetikusan, de érdemes 

azzal a gondolattal is eljátszani, hogy nem véletlen, hogy a fent említett, s alább közölt 

kartellszerz dés éppen 1698-ban keletkezett. Ezt megel z en, mint arra fent igyekeztünk 

rámutatni, a molnároknak talán összetettebb feladatköre volt, s legalább annyira kellett 

közvetve bár, de saját településük biztonságáért is felelniük. Ezt követ en, ha a malmok 

jelent sége nem is szűnt meg, egy-két hét késlekedés a malomgátak újjáépítésében nem 

jelentett közvetlen veszélyt a bal parti települések számára. Ennek ellenére az is könnyen 

elképzelhet , hogy a meg nem nevezett molnár valamilyen régi jogra hivatkozva kapta a 

korszakban is kimagaslónak számító részt. Lehetséges, hogy ezt a privilégiumot a helyi 

molnárok régr l, akár még a Batthyány-birtoklást megel z  id kb l örökölték. 

 

 

VII.5. Ami az árvíznél is veszélyesebb? – aszályok és a törökveszély 
 

Falusy Györgynek egy Szecs dre vonatkozó levelében igen plasztikusan jelenik meg a 

gátak és a háborús védekezés problémája: „Nagyságos Uram az elmúlt napokban is írtam 

Nagyságodnak a szecs di malom fel l, az bizony igen veszedelmes állapotban van, hogy a 

gátja elszakadt, mivel evez ig való vízben mindenütt által lehet menni a Rábán, amint azt 

680 MNL OL P 1322 Gazdasági iratok 168. rsz. 13. sz. (1790). 
681 „Item ugyan Csákányi malomhoz gáth és hidhoz a minemö és mennÿ munka szükséges, azaz a mid n a 
gáth, és híd megh talál romlanÿ, azt mindenkor reparálnÿ megh csinálnÿ és jó státusban tartanÿ kötelesek.” – 
Batthyanyisches Herrschaftsarchiv Güssing (BHG) Lad. 11. Fasc 2. ( rség) Anno 171ő. 12. p. (nincs 
paginálva, eredeti oldalszámozás sincs) 
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Kapitány Fülöp András Uraimmal is meg tudjuk Nagyságodnak mondani. Azért kérem 

alázatosan Nagyságodat valahonnan rendeljen Nagyságod segítséget, hogy az 

szegénységnek is valami veszedelme a pogányság miatt, s Nagyságodnak több kára ne 

következzen a malom nem forgása miatt. A molnárokkal nem gy z k veszekedni 

semmiképpen sem akarnak az itt munkálkodó mesterembereknek rovására húst adni csak a 

tavalyi restanciát praetendálli ák…”.682 Igen hasonló veszélyr l írt ugyanezen id szakban 

Svastics István körmendi kapitány, nem Körmenddel, vagy Szecs ddel, hanem a közeli, 

szintén a Rába partján elterül  Hollóssal kapcsolatban. A Batthyány Ádámhoz küldött 

május 4-i levele azt említi, hogy az elszakadt gát miatt jobban kell figyelni a török 

átkelésére.683 Számos, különböz  körmendi kapitányok által írt levélben jelenik meg az 

átkelés problémája. Ezek nagyobb része nem az árvizes id szakokkal foglalkozik, hanem 

els sorban az olyan id szakokkal, amikor vagy a Rába befagyása, vagy a folyó alacsony 

vízszintje megkönnyítette az átkelést, veszélyeztetve ezáltal a határ menti falvak 

népességét.684 

Ahhoz, hogy jobban megértsük, hadászati szempontból miért járt sok el nnyel a Rába 

árvize, meg kell vizsgálnunk a Rábához kapcsolódó másik széls séget, a folyó aszályait. 

Az alacsony vízállások és aszályok az eddigi környezettörténeti kutatásokban kisebb 

hangsúlyt kaptak, f ként azért, mert a folyók alacsony vízszintjére vonatkozó források 

száma általában jóval alatta marad az árvizekr l tudósítóknak.685 Ennek legf bb oka, hogy 

az alacsony vízállás a mindennapi élet, ezen belül is f ként a gazdálkodás kevesebb 

szegmensére volt hatással, mint az árvizek és a csapadékos id szakok. A vizsgált 

forrásanyagban mintegy tucatnyi olyan esetet találtunk, amikor a tiszttartók, kapitányok és 

más tisztségvisel k a Rába alacsony vízállása miatt írtak a Batthyány család tagjainak. A 

folyó kisvizei a duzzasztások következtében nem els sorban a malmok gazdaságos 

682 Falusy György levele Batthyány Ádámhoz, 1656. május 9. MNL OL P 1314 No 13 193. A levél 
szövegének közlését lásd a függelékben: X.2.2. fejezet 13. levél 
683 „Holosra menienek az két vaÿda, mivel hogj gát el szakadot, az víz igen kíczin malom felot, azert 
szorgalmatos vigiazas k l…” – Svastics István levele Batthyány Ádmához, 1656. május 4. MNL OL P 1314 
No 45 164. 
684 A megduzzadt vizek, és az alkalmatlan id járás ellenére is e fordult, hogy a török támadni próbált. Ilyen 
esetre lásd például Frencsics Gáspár levelét Batthyány Ádámhoz, 1646. november 9. MNL OL P 1314 No 
15 141. A befagyott víz és a határvédelem témaköréhez lásd Francsics Gáspár és Svastics István körmendi 
kapitányok vonatkozó leveleit: MNL OL P 1314 No 15 150., 15 152., 15 153., 15 202., 15 207., 108 523., 
45 041., 45 058., 45 164. 
685 Példaként lásd: Ulf Büntgen – Rudolf Brázdil – Petr Dobrovolný – Mirek Trnka – Tomáš Kyncl: Five 
centuries of Southern Moravian drought variations revealed from living and historic tree rings. Theoretical 
and Applied Climatology 105 (2011): 167–180.; kifejezetten történeti források alapján: Fernando 
Domínguez Castro – Juan I. Santisteban – Mariano Barriendos – Rosa María Mediavilla López: 
Reconstruction of drought episodes for central Spain from rogation ceremonies recorded at the Toledo 
Cathedral from 1506 to 1900: A methodological approach. Global and Planetary Change 63 (2008): 230–
242. 
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működését befolyásolták, legalábbis az általunk áttekintett források err l nem számolnak 

be, mint inkább a török könnyű átkelése miatt voltak fontosak. A kisvizek általában a 

folyó bevágását tették szükségessé, ennek megfelel en, mint arra fent kitértünk, e 

munkának is megvolt a szokásos évi ritmusa, bár a csákányiak bizonyos esetekben 

szokatlan id pontokban kényszerültek ilyen jellegű munkákra. A már említett 1602. 

december végi folyóbevágást is a folyó igen alacsony volta tette szükségessé.686 1605 

nyarán is hasonló munkálatokat érthetett Keserű István „Rába csinálás” alatt.687 

Alacsonyabb vízállás esetén bizonyos átkel k már járhatóvá váltak, ilyen esetekben a 

portyázni szándékozó törökök a folyó mentén hosszanti irányban haladva keresték az 

átkelés lehet ségét.688 Potyondi egy már említett, datálatlan levele világítja meg talán a 

legjobban a helyzetet. A Rába ekkor olyan sok gázlóval rendelkezett, hogy észre sem 

lehetett venni az átkel  törököket: 
 

„a Rába is kicsiny valahol akar, ott jöhet által [a török], ami kérésére voltam utánuk 

mentem akkor is Tarnakig, de nem érhettem el ket, Hidasÿ uram is idejött volt 

kilencedmagával, de sok a kel  a Rábán, nem vehetjük észre ket, az elmúlt éjjel, 

eleget lestük ket”689 

 

Nem egy esetr l tudunk, amikor az alacsony víz miatt kirendelt vármegyei, vagy más 

katonaságot a mozgósítás elrendelése után megáradó víz miatt rögtön szélnek lehetett 

ereszteni.690 Az is külön gondot okozott, hogy a folyók rzésére kirendelt katonaság 

ellátásának terheit a helyiek viselték. Hertelendi Ádám egy levelében éppen azért szeretné 

minél el bb útjára engedni a katonákat, mert a vízszint megemelkedése miatt már nem 

kellett tartani az átkelést l, másfel l mert a zsoldosok ellátása (a kvártélyozás) túl nagy 

terhet rótt a helyiekre.691 

686 „ide mynduntalan sok gonosz hirek erkeznek, valamynt akarja szinte ugÿ jöhet az Raban” – Keserű 
István levele Batthyány Ádámnak, 1602. december 24. MNL OL P 1314 No 26 390. 
687 Keserű István levele Batthyány Ádámnak, 160ő. augusztus 29. MNL OL P 1314 No 26 395. 
688 Például: Potyondi István levelei Batthyány Ádámnak, 1637. [hétf ] MNL OL P 131Ő No 38 283. és 1637. 
[hétf ] No 38 284. 
689 Potyondi István levelei Batthyány Ádámnak, datálatlan. MNL OL P 1314 No 38 296. A levél teljes 
szövegét lásd a függelékben: X.2.3. fejezet 10. levél. 
690 „Az Ngod paranczolattia szerent az katonakat ki szalatottuk ide az Raba melle, mível azoth az ár vizek 
mint itt valo letelűnk talan tovab nem kivantatik, akarunk Ngodtul ordinatiat venj ha haza boczassuk az 
katonakat avagi, mit czelekedgiűnk velok iria megh Ngd” – Hertelendi Ádám levelei Batthyány Ádámnak, 
1646. február 17. MNL OL P 1314 No 18 718. és 1655. december 23. No 18 759. Utóbbi levél kiadását lásd 
a függelékben: X.2.3. fejezet 9. levél. 
691 Hertelendi Ádám levele Batthyány Ádámnak, 1655. december 23. MNL OL P 1314 18 759. A levél 
kiadását lásd a függelékben: X.2.3. fejezet 9. level. 
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Az 1650-es évekb l nagyobb számban rendelkezünk olyan levelekkel, amelyek az 

alacsony vizekkel szembeni védekezés problémáját említik. Ekkor szinte minden évben 

találkozunk alacsony vízállások említésével, melyek bizonyos esetekben még a Rába 

befagyásának veszélyével is párosultak, megnehezítve a helyiek számára a folyóvízi 

védekezést.692 Igaz, mint az el bbi példa is mutatja, az esetek többségében igyekeztek a 

vármegyei katonasággal riztetni a Rábát – alacsony vízállás esetén az is el fordult, hogy 

egy-egy települést a helyi gyalogok segítségével igyekeztek oltalmazni.693 1655-ben egy 

már említett levél egyenesen az egész „országunk kárára veszend  vagy járó dolgok”-at 

vetít el re az alacsony vizek és a Rába teljes átjárhatósága miatt. 

Az áradások és az alacsony vízállású id szakok tehát egyaránt komoly 

következményekkel jártak a vízhasználatra és a vízgazdálkodásra nézve, és a vízmagasság 

változásai hadászati szempontból is rendkívüli jelent ségűek voltak. Kulcsfontosságú volt, 

hogy az állandó rségeken felül hány katonát kellett a Rába-mente egyes településeire 

rendelni vagy, hogy meddig kellett ket ott-tartani. 

  

692 „nagodnak tutara vagion az raba igen kicsin felö az dolog ha meg fagi anal roszab lészen” – Keczer János 
levele Batthyány Ádámnak, 1654. január 10. MNL OL P 1314 No 24 659. 
693 Hollósi Benedek levele Batthyány Ádámhoz, 1652. október 23. MNL OL P 1314 No 19 575. 
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VIII. Összefoglalás és kitekintés 
 

 

Jelen dolgozat célja az volt, hogy rámutasson, a kora újkori Rába-mente környezete 

miként változik meg az oszmánok jelenlétének következtében. Arra kerestük a választ, 

hogy milyen felismerhet  gazdálkodási változások mutathatók ki, s arra igyekeztünk 

rámutatni, hogy ennek milyen összefüggése lehet adott id szak politikai helyzetével. 

Elemzésünk során arra a megállapításra jutottunk, hogy a Rába a 17. század elejét l, de 

részben már a 16. század közepét l komplex funkciójú folyó volt, amely egyszerre volt 

hivatott határ rizeti és vízgazdálkodási szerepet ellátni. Ezen két alapvet  funkció 

ugyanakkor nem egyszer er s konfliktusban állt egymással. 

 

Először is, mint arra fent már kitértünk, hadászati okokból bizonyos minimális vízszintet a 

Rába egész vonalán biztosítani igyekeztek a Rába-menti vármegyék és földesurak, s ez 

alól a Vas megyei Rába-mente általunk vizsgált része, Csákány, Körmend és Szecs d sem 

volt kivétel. Az itteni magasabb vízszintet számos eszközzel igyekeztek elérni. A 

bevágásokra és fent kre fent részletesen kitértünk, de emellett nagy szerep hárult a 

malmok gátjaira is, mert a sűrűn elhelyezked  építmények kiváló vízszintszabályzónak 

bizonyultak. 

Emellett Körmend esetében még egy kapcsolódó tényez vel kell számolnunk. Mint 

említettük, tanulmányában Kelenik is felvetette, hogy a malomgát funkciója nemcsak a víz 

felduzzasztása volt, hanem egyszersmind a malomgát által felduzzasztott víz biztosította a 

vizesárok vízellátását is.694 Hasonlóról, azaz a malomgát ilyen funkciójáról Csákány 

esetében nem beszélhetünk, de itt is igen könnyen elképzelhet , hogy az er dítés az 16Ő0-

es években kiépített vizesárka is a Rába visszaduzzasztása révén jutott állandó 

vízellátáshoz. 

 

Másodszor a víz szabályozása, a vízszintingadozásba való beavatkozás lehet sége 

mindenképpen hozzájárulhatott a sikeres gazdálkodáshoz. Ugyanakkor a gazdaságnak 

jelentékeny hasznot hozó gátak nemritkán okozhattak túl magas vízszintet is. A zsilipeken 

nem mindig lehetett elegend  vizet leengedni, ilyenkor túlzottan visszaduzzadhatott a víz, 

694 Kelenik József: Körmend a hadtörténelemben i. m. 63–64. 64. jegyzet. 
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és ez is súlyosbíthatta az árvízi helyzetet. Úgyszintén mérlegelni kellett, hogy a túl sok 

leengedett víz milyen gondot okozott a Rába alsóbb szakaszain, különösen annak 

fényében érdekes ez, hogy a Rába Vas megyei szakaszán sorra a Batthyányak kezelésében 

lév  malmokat találunk, azaz ha kárt okozott a molnár, mert túl sok vizet engedett át a 

zsilipen, azzal saját földesura malmát fenyegette.695 

 

Harmadszor, ezen nehézségek ellenére, a hidrogeográfiai helyzet determinálta, hogy 

malmok épüljenek a térség jelent sebb vízfolyásain, így a Rábán is. Mint arra több helyütt 

is rámutattunk, a molnár munkája nem is els sorban az rlési folyamat irányítása, hanem a 

malom újjáépítése, fenntartása volt. Itt alighanem igen fontos volt a konkrét terep 

ismerete, legalább részben ez az oka, hogy Nemsem István egy helyben, vagy legalábbis a 

Rábán tanult molnárt szeretett volna. Ezt az igényét a tiszttartó a Rába jelentéktelen jobb 

oldali mellékfolyójával, a Lapincs folyóval való összehasonlítással hangsúlyozza. Nem 

tudjuk, hogy valóban ezen a folyón tanult-e az ideküldött molnár, de az említett 

Simoncsics, aki Németújváron volt tiszttartó, alighanem az uradalom környezetében 

dolgozó molnárok közül választott, amely térségbe Lapincs is beleesik. A Rába annak 

ellenére, hogy számos kihívással járt, egyszersmind a térség legjelent sebb vízfolyása, s 

mint ilyen, a malomépítésre leginkább alkalmas hely volt. 

Az árvizekkel kapcsolatos teend k mellett el kellett látni az alapvet  funkciót, a 

gabona rlést is, amely szintén igen komoly feladat lehetett. Mint arra fent hosszabban 

kitértünk, igen gyakran megtörtént, hogy a malom nem működött. Szinte precedens 

nélküli esetnek számított, hogy a malom minden kereke egyszerre forogjon. Az rlés és az 

újjáépítés egyaránt a malomhoz tartozó legények feladata volt, akikb l, mint az a gyakori 

levelekb l is kiderül, sosem volt elég. 

 

A bevezet ben Iványi Béla szavait idéztük, aki már az 19Ő0-es években felhívta a 

figyelmet arra, hogy Körmend városát milyen gyakorisággal sújtották „természeti 

csapások”. E fogalom az elmúlt évtizedek környezet- és katasztrófatörténeti kutatásaiban 

igen nagy hangsúlyt kapott. A vizsgálatok közös kiindulópontja az volt, hogy valójában 

természeti csapás, vagy természeti katasztrófa nem létezik – ezek emberi konstrukció 

termékei. Ilyen események – legyen szó árvizekr l, földrengésekr l, vulkánkitörésekr l 

vagy cunamikról – a földtörténet során mindig jelen voltak, a különböz  jelenségek az 

695 Az egymás feletti malmok problémájára nézve lásd: Tringli István: A magyar szokásjog i. m. 
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egyes korszakokban nagyobb gyakorisággal jelentkeztek, de semmiképpen sem mondható, 

hogy váratlanul sújtanának le, vagy devianciaként kezelhetnénk ket,696 legalábbis nem 

földrajzi, meteorológiai vagy csillagászati szempontból. Monica Juneja és Franz 

Mauelshagen amellett érvel,697 hogy a katasztrófa, és bár erre külön nem térnek ki, a 

természeti csapás kifejezés társadalmi konstrukció, amelyet akkor használunk egy adott, 

természetesen el forduló környezeti esemény kapcsán, ha az hatással van a 

társadalomra.698 A társadalomtudósok és újabban a történészek is igyekeznek különbséget 

tenni egyfel l széls séges természeti kockázatok, veszélyek és események között, 

amelyek vitán felül nem emberi hatásra alakulnak ki, másfel l katasztrófák között, 

amelyek ugyanezen esemény társadalmi percepciójának lenyomatai. 

Kérdés az árvizek, földrengések kapcsán, hogy váratlan eseményekr l van-e szó, vagy 

sem. Váratlannak tekinthetünk-e pusztító áradásokat, ha azok néhány éves, évtizedes, vagy 

akár évszázados gyakorisággal beköszöntenek. A Vas megyei Rába-mentén fél évszázad 

leforgása alatt csaknem kilencven jelent sebb árvízzel számolhatunk, melyek közül jó 

néhány igen komoly károkat okozott, s úgy tűnik, emberáldozatot is követelt. 

Hasonlóképpen, mennyiben tekinthetjük az Egyesült Államok nyugati partvidékén 

váratlannak az erd tüzeket, ha a tapasztalat az, hogy Malibu és Laguna Beach 

luxusingatlanainak tekintélyes hányadát a 20. században húsz‒harmincévente újjá kellett 

és feltehet en kell is majd építeni?699 Nemcsak tűz-, hanem árvízveszélyes területek felé is 

jelent sen terjeszkedtek a városok – nemcsak a százéves visszatérésű árvízszintek alatti 

területre, hanem még az évtizedes gyakoriságú árvizek járta területre is épültek 

engedéllyel, biztosítással ellátott házak például az Egyesült Államokban. Ha ezeket 

történetesen két évvel kés bb újra elönti a víz – ahogyan az például Texas Flash Flood 

Alley-nek nevezett területén sorozatban el fordul –, akkor ez katasztrófa, vagy egy ismert 

kockázat vállalása?700 Nevezhetjük-e a 16–17. századi körmendi, a csákányi, a szecs di 

malom, illetve a 20–21. századi Észak-Amerika nyugati parti luxusingatlanjainak és a 

texasi otthonoknak a pusztulását és gyakori újjáépítését a kockázattal való együttélésnek, 

696 Ehhez lásd Christof Mauch: Introduction. In: U  – Christian Pfister (szerk.): Natural Disasters i. m. 4. 
697 Monica Juneja – Franz Mauelshagen: Disasters and Pre-Industrial Societies. Historiographic Trends and 
Comparative Perspectives. The Medieval History Journal 10, No 1–2 (2007): 1–31. 
698 Jellemz  a szóhasználati problémákra, hogy olyan, viszonylag jól megragadható fogalmak, mint az 
ökológiai katasztrófa is szinonimaként jelennek meg a fenti kategóriákkal, olyan esetekben is – mint például 
a Kolontárt és környékét sújtó 2010-es iszapár esete –, amikor egy esemény ökológiai hatásairól még szinte 
semmit sem lehetett tudni. 
699 Mike Davis: The Case for Letting Malibu Burn. Environmental History Review 19, No 2 (1995): 1–36. 
700 Ehhez lásd a Marshall Frech rendezésében készült, Flash Flood Alley című, 200ő-ben bemutatott 
dokumentumfilmet. 
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az ahhoz történ  adaptációnak? Ha egy kockázat rendszeres eseménnyé válik, megváltozik 

annak érzékelése, értékelése – nevezhetjük ezeket katasztrófának továbbra is? 

A Vas megyei Rába-árvizeket ennek fényében kell értékelnünk. Egyfel l magától 

értet d , hogy a Batthyányaknak nem állt érdekükben, hogy minden évben jelent s 

munkaer - és anyagi ráfordítással kelljen újjáépíteniük Körmend, Csákány és 

Molnaszecs d malmát, a települések hídjait, vagy éppen a Körmendet körülvev  palánkot. 

Másfel l a folyó energiájának maximális kihasználása érdekében, valamint a 

hidrogeográfiai viszonyok miatt ezen építményeket nem lehetett bárhová építeni. Ennek 

megfelel en a három malom helyének kiválasztása bizonyos kockázatot magától 

értet d vé tesz – nincs olyan malom, amelyet id r l id re ne érintenének árvizek. 

Ugyanakkor kérdés, hogy a 17. század elején tapasztalható kockázat olyan tényez -e, 

amelyet már évszázadok óta elfogadtak, amellyel a körmendiek együtt éltek, vagy egy új 

kihívás, amellyel a településnek meg kellett birkóznia. Azaz akár hadászati-védelmi 

okokból, akár környezeti-klimatikus tényez k miatt volt kifejezetten magas az áradásszám 

a 17. század els  felében, a kérdés valójában nem, vagy nemcsak az, hogy ez több vagy 

kevesebb, mint a megel z  és az azt követ  id szakban, hanem hogy mindezt 

változásként, vagy állandóságként értelmezhetjük. 

A bevágások és a fent k következtében a mind nagyobb mennyiségű vízben álló fa, illetve 

a növekv  számú malom – utóbbi problémára fent részletesen kitértünk – er sen gátolta a 

víz zavartalan lefolyását, ami a Rába-völgy er s elmocsarasodását és a folyó egyre lassúbb 

folyását idézte el . Ezen környezetváltozás, pedig a Batthyány levéltár misszilis és egyéb 

forrásanyagának tanúsága szerint jelentékenyen hatott az árvízviszonyokra is. A meder 

elmocsarasodása és más káros hatások már a 17. század második évtizedét l állandó 

problémát okoztak, és egy sor korabeli dekrétumban is megfogalmazódtak. Kezdve az 

1622. évi 42. törvénycikkel, a magyar diétákon szinte minden évtizedben megjelent a 

Rába kitisztításának ügye, de a probléma komolyabb kezelése csak a 18. század utolsó 

évtizedeiben történt meg.701  

A Rába mint határ, bár jelent ségéb l sokat vesztett a vasvári békét követ en, a partja 

mentén kialakított fokozott készültség a békekötést követ en sem szűnt meg. Ezt jól 

példázza, hogy amikor a Wesselényi-összeesküvést követ en fiskális kezelésbe vették a 

Nádasdy-birtokokat, így a Rába mentén elterül  birtokokat is, a folyó alsóbb szakaszairól 

701 Így: 1622. évi 42. cikkely; 1625. évi 15. cikkely; 1630. évi 14. cikkely; 1635. évi 64. cikkely, 1655. évi 
30. cikkely. Márkus Dezs  (szerk.): Magyar törvénytár. 1608–1657 évi törvényczikkek. Budapest: Franklin, 
1900. 214‒215., 246–247., 288–291., 338–339., 600–603. Ehhez még: Károlyi Zsigmond: A vízhasznosítás 
i. m. 75. Ezekre lásd még: Dominkovits Péter: Folyóvizek és a XVII. századi vármegyei i. m. 
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a környék elöljárói – így a csornai prépost – részér l több panasz érkezett a Kamarához, 

hogy a Rábaköz víz- és határvédelmére nem fordítottak kell  figyelmet.702 

A folyó vízgazdálkodási jelent sége nem szűnt meg az oszmánok térségbeli jelenlétét 

követ en sem, ugyanakkor a századforduló környékén egyre többször merült fel a folyó 

rendezése, azaz a malmok felmérése, bizonyos gátak elbontása, egy, a folyó teljes 

hosszában tervezett vízgazdálkodási rendszer kialakítása. Ennek legékesebb példája a 

török kiűzése után Nádasdy Ferenc által 1699-ben elrendelt és végrehajtott, fent 

hivatkozott Rába-felmérés,703 amelyet a 18. században több, jelent s folyószabályozás 

követett. 

Jelen dolgozatban arra igyekeztünk rámutatni, hogy egy folyó környezettörténetének, egy 

mikrorégió vízgazdálkodás-történetének vizsgálata is komplex, számos gazdaság- és 

társadalomtörténeti, politika- és hadtörténeti tanulsággal szolgálhat. A Batthyányak 

gazdag levéltára hasonló vizsgálatokhoz kiváló alapot biztosít, a kutatások térbeli és 

id beli b vítése – így a Rába alsó, például rábaközi szakaszának vizsgálata – pedig 

jelent s további adalékokkal kecsegtet az oszmán–magyar határterület környezeti 

viszonyainak megismerése szempontjából.704 

 
  

702 Czuppon Mihály provizor levele MNL OL E Ő1 Fasc. ő8. 167Ő/122. sz. (167Ő. április 21.) Err l még 
Benczédi László: A Habsburg-abszolutizmus indítékai és megvalósulása az 1670-es évek Magyarországán. 
Történelmi Szemle 21 (1978): 548. 27. jegyzet. 
703 „Az Rába rectificatiójárol való determinatió” – Kiadását: Thaly Kálmán: Az Rába rectificatiójáról i. m. 
704 A Rábaközre lásd Komáromy András: Sopron vármegye végzései i. m. 61‒71.; Sárközi Zoltán: Árvizek, 
ármentesítés i. m.; Pájer Imre: Rábaköz népének i. m. 9‒14. 
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X. Függelék 
 

X.1.1. Áradások a Rábán Körmendnél és a malom újjáépítésére utaló misszilis levelek (regeszták) 

Levél kelte Esemény 
Vonatkozó hely 

(Kiadásának helye)705 
Levéltári jelzet 

Kiadás 
(Egyéb hivatkozott hely) 

1543 
(a gabona rlése 
idején, pénteken) 

Farkas L rinc Nádasdy Tamáshoz írott levele szerint az ikervári malom az áradás miatt 
nem járt, ezért nem tudott kenyeret küldeni Sárvárról. Nemcsak kenyeret, de halat sem 

tudott urának vitetni, mert az áradás miatt nem tudtak halászni, s ha megpróbálták is, nem 
fogtak semmit. 

Ikervár 
(Sárvár) 

MNL OL E 185 
[Farkas L rinc levelei 
Nádasdy Tamáshoz 

(1531–1543)] p. 38–41.  
(mikrofilm: X 1713 

6887. tekercs) 

Mályusz Elemér: Az Országos 
Levéltár Nádasdy-levéltárának 

IV. i. m. 76. 69. sz. 

1556. május 1. 
Csányi Ákos Nádasdy Tamáshoz írott levele szerint Csánynál védekezni kellett a Rába 

árvize ellen, különben a víz elvitte volna a falu lakóit. 
Csány 

MNL OL E 185 
[Csányi Ákos levelei 
Nádasdy Tamáshoz] 

7359–7360. 

ze Sándor (szerk.): 500 magyar 
levél i. m. I. 224–225. 124. sz. 

1557. április 7. 
Horváth Márk szigeti kapitány levele Nádasdy Tamáshoz, mely szerint a Rábán sem 

Sárvárnál, sem Körmendnél nem lehetett átkelni az árvíz miatt. 
Sárvár, Körmend 

(Pozsony) 

MNL OL E 185 
[Horváth Márk levelei 
Nádasdy Tamáshoz 

(1548–1561)] p. 115–
116. 

(mikrofilm: X 1713 
6890. tekercs) 

Szalay Ágoston (szerk.): 
Négyszáz magyar i. m. 231. 

CCXLVII. sz. 

1569. április 21. 
Bejczy Ambrus Batthyány Boldizsárhoz írott levele szerint sem Hídvégnél, sem 

Körmendnél nem lehetett átkelni a Rábán. 
Hídvég, Körmend 

(Körmend?) 
Eltűnt 

Iványi Béla: Képek Körmend 
i. m. 101–102. 

1606. január 21. 
Hidasy János Batthyány Ferenchez küldött levele szerint ágat kell hordani a malomgátra, 

mert ha így áll a gát és jön az áradás, azt elviheti a víz. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
19 354. 

– 

1611. július 10. 
Somogy András levele Batthyány Ferencnek, melyben értesíti, hogy az árvíz miatt nem 

lehetett szántani, az érett gabonát pedig elfonnyasztja a sok es . 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
43 755. 

Iványi Béla: Képek i. m. 101. 
(rossz dátummal [július 20.]) 

1612. január 8. 
Nagy Mihály jelenti Batthyány Ferencnek, hogy sem a körmendi vár alatti, sem pedig a 

Pinkán álló kis malom nem forog. Minden egyéb munkát hátrahagyva próbálják kijavítani 
azokat. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

33 392. 
– 

1612. szeptember 
27. 

Nagy Mihály arról ír, hogy a malmokat igen er sen megkárosította a víz, ezért minden 
egyéb munkát félretéve azok újjáépítésén kell dolgozni. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

33 393. 
– 

1612. november 30. 
Saly Imre tiszttartó levele szerint, ha nem hordják meg a hidat, azt el fogja pusztítani az 

árvíz. A malom gátját hasonló okokból már megtöltette. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
40 803. 

– 

705 Csak akkor jelöljük a kelet helyét, ha az eltér a vonatkozó helyt l. 
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1614. május 11. 
Blaskovics István Batthyány Ferenchez küldött levele szerint a marhákat parlagokon 

kellett legeltetni, mert a legel ket elöntötte a Rába. De a kevés katona ellenére sem elég a 
parlag ahhoz, hogy az  állataik is ott legeljenek. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

6834. 
Iványi Béla: Képek i. m. 101–

102. 

1614. június 5. Blaskovics István Batthyány Ferenchez küldött levele ismét említi a Rába elmúlt áradását. Körmend Eltűnt 
Iványi Béla: Képek i. m. 101–

102. 

1615. március 28. Saly Imre a hollósi erd b l hozatott fát, többek között a malom felújítására. Körmend 
MNL OL P 1314 No 

40 818. 
– 

1615. július 2. 
Saly Imre visszautasítja azt a földesurához eljutott, alaptalan hírt, miszerint a malom 

pusztán állna. Miután a töltés új, s árvíz nem érinti, működhet. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
40 832. 

– 

1620. május 26. 
Somogy András tiszttartó urához küldött levele szerint a Rába melletti földeket a folyó 

kimosta, több helyen beled lt a partfal. A palánkot most kellene megsározni, mert éppen 
alkalmas rá az id . 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

43 767. 
– 

1621. március 28. 
Kondoray György levelében azzal magyarázza, hogy a dobrai borokat nem szállítja el, 

hogy a vizek áradnak. Levele szerint a Rábáról a megel z  nap vonult le a jég, de 
szerencsére a malomban és a hidakban nem tett kárt. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

27 172. 
– 

1622. április 30. 
Falusy György levele szerint a körmendi malom gátján komoly károkat tett a Rába. Ha a 

víz megint megáradna, az egészet mindenestül elvinné. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
13 030. 

– 

1622. május 2. 
Kondoray György levele a Hegyhátról kért segítséget említi. Azért kért embert munkára, 

hogy a malmon dolgozzanak. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
27 181. 

– 

1624. március 20. 
Hagymássy Kristóf Batthyány Ádámhoz írott levele szerint a Rába árvize miatt bár fél , 

hogy nem lehet átkelni a Batthyányak hídjain, azért Körmendnél, Hollósnál és Csákánynál 
megpróbálja. 

Hollós, Körmend, Csákány 
(Szentgrót) 

MNL OL P 1314 No 
108 673. 

Iványi Béla: Képek i. m. 101–
102.; Gellén Zsolt: A Rába i. m. 

(utóbbi rossz dátummal) 

1625. március 17. Falusy György a Rába áradását említi. Körmend 
MNL OL P 1314 No 

13 063. 
– 

1626. június 12. Falusy György levele szerint éppen a körmendi malom gátján dolgoznak a robotosok. Körmend 
MNL OL P 1314 No 

13 074. 
– 

1634. január 1. 

Bozay László misszilise urához, miszerint a körmendi malomban igen komoly károkat 
okozott az árvíz, alámosta a partokat. A malom szárazon maradt, és a folyó mind a híd 

felett, mind az alatt betört a városba, amit sürg sen orvosolni kell, hogy nagyobb károk ne 
keletkezzenek. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

7514. 
– 

1634. május 30. 
(MNL OL 

adatbázisban 
helytelenül: 1644. 
május 30. szerepel) 

Hidasy András szerint a mostani árvíz is komoly károkat okozott a malom körül. Ha nem 
kapnak segítséget és új árvíz jön, még több kárt fog okozni. Felhívja ura figyelmét arra is, 

hogy a palánk építése is félbeszakadt. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
19 312. 

– 

1634. június 1. 
Bozay László ír Batthyány Ádámnak arról, hogy amikor a Rába betört a híd fölött a 

városba, annak ereje partra vetette a malmot. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
19 097. 

Iványi Béla: Képek i. m. 102. 

1634. július 24. 
Bozay levele szerint a Rába újabb áradása a malom körül sok teend t adott. A gabona 
kés i aratása is igen sok kárt okoz, ahogyan az is, hogy az aratás idején es s az id . 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

7522. 
– 

1634. augusztus 5. Bozay ír urának arról, hogy a Rába áradása az összes szénát elvitte, semmi nem maradt. Körmend 
MNL OL P 1314 No 

7525. 
– 

1634. szeptember 3. A körmendiek kérelemmel fordulnak Batthyány Ádámhoz, mert miután a gabonában Körmend MNL OL P 1313 Gellén Zsolt: A Rába i. m. 243. 
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komoly kárt tett az árvíz, gondot okoz nekik a katonák beszállásolása. Majorarus 17. rsz. 29. 
sz. (?) 

1635. január 20. Hidasy András levele szerint a jég és a folyó áradása eltörte és elvitte a Rába hídját. Körmend 
MNL OL P 1314 No 

19 113. 
Iványi Béla: Képek i. m. 102. 
(rossz dátummal [jan. 10.]) 

1635. február 1. 
Bozay László levele említi, hogy a jég eltörte a malom gátját és kerekeit, valamint a 

hidakat, melyeket ki kell javítani. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
7534. 

– 

1635. április 5. 
Bozay értesíti urát, Batthyány Ádámot, hogy a szecs di és a körmendi hidakat kijavították, 

és a hollósi is készül már. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
7539. 

– 

1636. január 25. 
Hidasy András levele szerint a körmendi híd lábánál álló házat alámosta a Rába áradása, és 

bármikor összed lhet. Az áradás a malmot is fenyegeti. 
Körmend Eltűnt Iványi Béla: Képek i. m. 102. 

1637. április 16. 
Hidasy levele arról számol be, hogy a Rába áradása a malom és a híd között átszakította a 

partfalat a Rába jobb partján. Ha az átszakadt részt nem töltik meg, és újra áradás lesz, 
fél , hogy a folyó másik mederbe kerül, s elkerüli a malmot. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

19 159. 
– 

1637. április 23. 
Bozay tisztázó levele, miszerint a Rába áradása által okozott károkról azért nem írt, mert 

el ször a molnárral és a hídmesterrel vitatta meg a dolgot. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
7588. 

– 

1637. május 11. 
Bozay arra kéri Batthyány Ádámot, hogy rendelje le Újvárról a sáfárt, mert a malom 
gátján és egyéb helyeken ki kell javítani a Rába által okozott károkat, továbbá a város 

palánkkal való körbekerítésének is most lenne itt az ideje. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
7593. 

A levél egy másik részét említi. 
Iványi Béla: Képek i. m. 31. 

1637. június 9. 
Bozay újra felhívja ura figyelmét, hogy a gát megtöltése elkerülhetetlen, és mivel a Rába 

éppen alacsony, lehetne rajta dolgozni. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
7595. 

– 

1637. július 27. 
Bozay levele arról, hogy a malom épületét igen er sen alámosta az áradás, csaknem 

beled lt a folyóba. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
7600. 

– 

1637. augusztus 27. 
Bozay a malom megcsináltatására kér hatvan gyalogost és negyven szekeret, különben 

szerinte a körmendi malom elpusztul. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
7603. 

– 

1638. június 12. 
Gerdákovics Mátyás tiszttartó levele szerint a szecs di malomhoz hasonlóan a körmendi 

malmot is komoly károk érték. A víz el akarja szakítani a gát alját. Segítséget kér [Tallián] 
Pál deáktól, mert nincs elég jobbágy, hogy megcsinálják. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

15 973. 
Iványi Béla: Képek i. m. 102–

103. 

1638. június 13. 
Gerdákovics jelenti urának, hogy megkapta Pál deák levelét, és egyúttal Batthyány 

Ádámnak szánt üzenetét is felküldte Újvárra. Ha ura levelének ígérete szerint elküldi a 
szekereket és a gyalogokat, igyekszik minél több munkát elvégeztetni velük. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

15 794. 
– 

1638. június 22. 
Gerdákovics jelenti, hogy a malmok gátját megcsináltatta, ha újabb árvíz nem lesz, most 

már kitart. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
15 796. 

– 

1639. március 2. 
Gerdákovics szerint a malom gátját a téli víz folyásának sebessége és a jég annyira 

megkárosította, hogy ha nem viselik gondját, el fog pusztulni. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
16 003. 

– 

1639. március 4. 
Gerdákovics Mátyás megismétli március 2-án küldött levelét, melyben arról számolt be, 

hogy a malomgátat a Rába jege és a sebes víz tönkretette. Szerinte haladéktalanul meg kell 
javítani. A tiszttartó embert akar kérni, hogy ággal töltsék meg a gátat. 

Körmend 
MNL OL P 1314  

No 16 005. 
Iványi Béla: Képek i. m. 103. 

1639. július 7. 

Gerdákovics jelenti, hogy az elmúlt napok valamelyikén a körmendi malom kigyulladt és 
leégett. Éjjel-nappal a felépítésén fáradoznak, ráadásul árvíz is pusztította a napokban az 
épületet. A tiszttartó kéri urát, hogy utasítsa a robotosokat a töltés és a zsilip felújítására, 

ág hordására. 

Körmend 
MNL OL P 1314 

No 16 010. 
– 
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1639. július 27. Gerdákovics említi, hogy a Rába áradása fenyegeti Körmendet. Körmend 
MNL OL P 1314 

No 16 012. 
Iványi Béla: Képek i. m. 103. 
(rossz datálással; július 7.) 

1640. szeptember 
(?) 12. 

Gerdákovics levelében újra felhívja Batthyány Ádám figyelmét,hogy dolgozni kell a 
megrongálódott malomgáton. 

Körmend RHM-Ht. 90.1.831. 
Kondicsné Kovács Éva (szerk.): 
Szemelvénygyűjtemény Körmend 

i. m. 25. 

1640. december 4. 
Gerdákovics szerint jobbágyok kellenek a malomgátra, karókat és köveket kell hordani 

hozzá. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
16 040. 

– 

1641. március 3. 
Hidasy András levele szerint akkora árvíz van a Rábán, hogy a víz feltorlódott és kiöntött 
a híd el tt, s most azt megkerülve, más irányba akar folyni. Segítségre van szükség, hogy 

meg tudják javítani, különben kárt fog tenni a malomban. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
19 233. 

– 

1641. március 10. 

Hidasy, aki nem biztos benne, hogy ura megkapta el z  levelét, megismétli, hogy 
segítségre van szükségük, mert a híd fölött olyan mély árkokat ásott a folyó árvize, hogy 
azokon sem lóval, sem szekérrel nem lehet átkelni. Szerinte ha nem töltik meg, s újabb 

árvíz lesz, a malomnak is nagy kárára lesz. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

19 235. 
– 

1641. március 29. 
Gerdákovics levele szerint a körmendi malomban szolgáló molnárlegények nincsenek 
elegen ahhoz, hogy megmentsék a malmot – ha nem kapnak segítséget, elpusztul az 

épület. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
16 056. 

– 

1641. április 17. 

Bár Batthyány Ádám a napokban a városban járt és látta, milyen károkat okozott a víz, 
azóta még er sebben megáradt a Rába, és már a malmot és a hidat fenyegeti. 

Hidasy elküldte emberét Batthyány Ádám után, aki kevéssel el tte elhagyta Körmendet. 
Embere Keszthelyre ment, de Keszthelyr l nem tudta tovább követni Batthyány nyomát, 

mert a nagy vizek miatt nem tudott továbbmenni. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

19 244. 
– 

1641. szeptember 1. 

Hidasy András levele a korszak legnagyobb Rába-árvizét említi, melynek során a 
malomnak a közelébe sem mehettek a víz sodrása miatt. Az ár elöntötte Hidasy 

gabonatárolóit, és a levél megírásakor Falusy György házáig ér. A küls  városban fekv  
Portapiac nagyrészt víz alatt van. A víz hirtelen jött, reggel még nem áradt ennyire, s nem 
látszott, hogy a várost meg kellene védeni. A víz növekedésének sebességét jelzi, hogy 

egy marhacsorda a megáradt folyó ágai közé szorult a pásztorral együtt, akit nem tudják, 
hogy lehet megmenteni. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

19 263. 
Iványi Béla: Képek i. m. 103–

104. 

1641. szeptember 
16. 

Hidasy András levele szerint a hidat a pillérekkel együtt elvitte az áradás, és a tilalmas 
erd b l kellene fa az újjáépítésére, mert jelenleg nem lehet rajta átjárni. A malom szintén 

vízben áll, a kerekek alig látszanak ki, csak remélni lehet, hogy a malom szerkezete 
épségben maradt. A pásztorról és a marhákról továbbra sincs hír. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

19 265. 
Iványi Béla: Képek i. m. 103–

104. 

1641. szeptember 
19. 

Gerdákovics Mátyás szerint a malmot részben elpusztította a víz, ahogyan a malomgátat is 
jelent s károk érték, de ekkor még nem is lehetett mindent látni. Említi Hidasy 

gabonatermésének pusztulását. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
16 075. 

Iványi Béla: Képek i. m. 103–
104. 

1641. szeptember 
23. 

A malom környékér l visszahúzódott az árvíz. Úgy tűnik, helyrehozhatók a károk, bár az 
áradás a zsilip tetejét elrontotta, de nem sodorta el. A víz a gátban és a palánkban kisebb 
károkat okozott ugyan, de a karókat nem vitte el. Ha nem árad meg a Rába ismét, rendbe 

lehet tenni. Most is folyamatos es k vannak Körmenden, és a takarmányt elvitte a víz. 
Magnak való gabona sem maradt a városban. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

19 266. 
– 

1641. szeptember Hidasy András ismét a takarmány teljes pusztulásáról ír, Batthyány Ádámtól kér az Körmend MNL OL P 1314 No Iványi Béla: Képek i. m. 103–
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29. átteleltetéshez elegend  takarmányt. Jelenti, hogy ami kevés búza és rozs megmaradt, azt 
elrakatta. 

19 267. 104. 

1642. január 29. 
Gerdákovics ura tudtára hozza, hogy a malmokat, amelyeket még egészen nem építtetett 

újjá, elvitte a víz, s nem kevés kár esett rajtuk. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
16 092. 

– 

1642. április 12. 
Gerdákovics Mátyás levele szerint a malom feletti szakaszt a Rába áradása kimélyítette, 

éppen ott, ahol korábban is pusztított a folyó. 
Körmend Eltűnt Iványi Béla: Képek i. m. 104. 

1643. május 28. 
Gerdákovics Mátyás említi, hogy a Rába megrongálta a körmendi és a szecs di malom 

gátjait. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
54 775. 

Iványi Béla: Képek i. m. 104. 

1644. január 10. 
Kaczor Balázs arról értesítette Borz Benedeket, hogy a török fel akart jönni Pölöskér l, de 

nem jelentek meg a Rábánál, alighanem a nagy vizek miatt. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
7440. 

– 

1644. március 
Gerdákovics arról ír, hogy az árvíz teljesen elmosta a malomgátat, több ezer szekérnyi 

faanyag kell a helyrehozatalához. 
Körmend Eltűnt 

Iványi Béla: Képek i. m. 104–
105. 

1644. június 7. 
Gerdákovics levele szerint a körmendi malom sürg s segítségre szorul, különben el fogja 

vinni egy áradás. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
54 786. 

– 

1645. június 14. 

Francsics Gáspár levele szerint az árvizek a Rábán komoly károkat okoztak. Er sen 
alámosták a körmendi a vár palánkjait, és ha ez még kétszer megismétl dik, biztosan 
bed l. Embereket kell munkára rendelni, hogy a Rábába karókat szúrjanak, és ággal 
töltsék meg. Most lenne itt ennek az ideje, és a palánk megtöltésének is, még miel tt 

elkezd dik a kaszálás és az aratás. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

15 049. 
Gellén Zsolt: A Rába i. m. 246, 

250.  

1645. október 3. 
Francsics jelenti urának, hogy a napokban kétszer is megáradt a Rába, a víz er sen 

alámosta a palánkot, ember kell, hogy megcsináltathassa. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
15 069. 

– 

1645. október 7. 
Gerdákovics arról számol be, hogy az árvizek tönkretették a gátakat. A szecs di gátat talán 

még meg tudják csinálni az árvizek után, de a körmendi malomhoz ember kell. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
16 197. 

– 

1645. október 27. 
Gerdákovics Mátyás Batthyány Ádámhoz írott levele szerint az áradások miatt nem lehet 

Körmendr l Újvárra küldeni élelmet. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
16 200. 

Iványi Béla: Képek i. m. 102. 

1645. december 14. 
Francsics Gáspár levele ismét arra hívja fel Batthyány Ádám figyelmét, hogy a Rába 

mélyítésére fontos figyelni, mert a folyó annyira bemegy a körmendi vár palánkjai alá, 
hogy egyszer csak bele fog d lni a folyóba. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

15 078. 
Iványi Béla: Képek i. m. 105. 

1646. március 13. 
Francsics levele szerint a hídon túl olyan nagy árkot ásott a Rába árvize, hogy ha elejét 

nem veszik, a Rába más utat keres, és a malom szárazon marad. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
15 085. 

– 

1646. március 14. 

Szokoly Mihály értesíti urát, hogy ezen a napon a kapitányhoz rendelte a molnárokat, hogy 
mondják meg, mennyi ág és karó kell a malmok felújításához. Az derült ki, hogy azonnal 
rá kell hordani pár száz ágat a gátra, hogy az áradás ne pusztítsa el egészen a malmot, de a 

teljes felújításhoz legalább ezer szekér ág és száz karó kell. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

48 109. 
– 

1646. április 19. 
Francsics arról értesíti urát, hogy az rségiek a héten – az ígéret ellenére – nem jöttek a 

malom gátján dolgozni, és a malom így pusztán áll. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
15 103. 

– 

1646. május 3. 
Sok teend  lenne a malmok körül, Nemsem István arra kéri urát, hogy küldjön ehhez 

embert. A malom gátját már megfalaztatta, két kereke forog, de a szecs di malmot csak 
holnap kezdi építtetni. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

33 640. 
– 

1646. május 30. Iványi Béla Nemsem István eltűnt levele alapján a malomgát szakadását említi. Körmend Eltűnt Iványi Béla: Képek i. m. 105. 
1646. augusztus 3. Nemsem a malom teljes pusztulásának veszélyér l ír urának. A víz szakításait bár Körmend MNL OL P 1314 No – 
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megcsináltatta, a víz a régi gát alá fúrta magát és az alatt folyik el, a vár felé. Ha még egy 
árvíz lesz, az egész gátat elviszi a víz. 

33 642. 

1646. augusztus 4. 
Nemsem megismétli korábbi levelét, amely a malomgát teljes pusztulásának veszélyére 

hívja fel a figyelmet. Kiegészíti azzal, hogy a töltés faanyaga teljesen elrohadt, és a víz ott 
megy át, ami miatt a malomra egy csepp sem megy. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

33 643. 
– 

1646. augusztus 18. 
Nemsem felhívja Batthyány Ádám figyelmét, hogy a pusztán álló malom milyen kárt okoz 

neki. Szerinte ha ilyen lassan építik a malmot, karácsonyig sem fog elkészülni.  
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
33 644. 

– 

1646. szeptember 
28. 

Nemsem levele szerint a Dobogói erd  makktermésében nagy kárt tett a víz. Úgy tűnik, 
hogy néhány hónapnál tovább nem is fogják tudni azon tartani az állatokat. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

33 647. 
– 

1646. október 11. Francsics jelenti, hogy szénából ilyen hiány sosem volt, mint most a sok víz miatt. Körmend 
MNL OL P 1314 No 

15 136. 
– 

1646. október 24. 

Nemsem megírja urának, hogy a vizek miatt nem lehet semmit szállítani, a Rába egymás 
után négyszer vagy ötször olyan er sen megáradt, hogy annak idejét sem tudják. A malom 
pusztán áll, és az épület alját alámosta a víz. Nemsem szerint ha ura nem visel rá gondot, 

fél , hogy beomlik. A vár melletti földeket bajosan lehet járni, ezért csak kevés (100 
köböl) gabonát vethettek. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

33 648. 
– 

1646. október 28. Francsics szerint sok kárt okoztak a nagy árvizek és az es k. Körmend 
MNL OL P 1314 No 

15 139. 
– 

1646. november 9. 
Francsics Gáspár levele arról számol be, hogy a török a sáros és árvizes id  ellenére 

támadott a Rábán át. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
15 141. 

 

1646. november 25. 
Francsics jelenti, hogy a Rába olyan magas, hogy egyik malom sem rölhet, s a víz sok 

egyéb kárt okozott. Legalább most nem valószínű, hogy a török át tud jutni a Rábán. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
15 145. 

– 

1646. december 3. Nemsem említi levelében a korábban lezajlott árvizet. Körmend 
MNL OL P 1314 No 

33 650. 
– 

1647. március 28. Francsics értesíti urát a Rábához ág- és karóhordásra rendelt robotosok munkájáról. Körmend 
MNL OL P 1314 No 

15 159. 
– 

1647. április 1. 
Francsics ismét utal rá, hogy a robotosokkal végzett munkálatok érintik a palánk karóit és 

a gátat. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
15 160. 

– 

1647. április 5. Francsics – a feltehet leg a malomgátra való – ághordáshoz szükséges szekereket említi. Körmend 
MNL OL P 1314 No 

15 161. 
– 

1647. augusztus 4. 
Nemsem emlékezteti urát, hogy nagy árvíz volt, amely számtalan kárt okozott. Többek 

között a körmendi malom gátjának végét vitte el a víz, s a partot is er sen alámosta. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
33 664. 

– 

1647. szeptember 2. 
Francsics Batthyány elnézését kéri, de az árvizek miatt nem tudta korábban elküldeni 

emberét urához. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
15 185. 

– 

1647. november 11. 
Francsics jelenti, hogy a Rába mellett igen nagy a sár és a víz, ennek ellenére vigyáznak 

(nehogy átkeljen a török). 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
15 202. 

– 

1647. december 21. 
Nemsem István levele szerint az ismétl d  árvizek tönkretették a körmendi malmot. A 

küls  kerekek fel li falból három borona kiesett és teljesen tönkrement. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
33 674. 

Iványi Béla: Képek i. m. 105. 

1648. január 3. 
Nemsem jelenti, hogy ura parancsára alájött az újvári ács, aki megvizsgálta a malom fáját, 

és úgy találta, hogy ami fája van a malomnak, azt mindet cserélni kell. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
33 676. 

– 

1648. január 20. Nemsem az iránt érdekl dik, hogy Batthyány Ádám valamely birtokán vágásra került-e Körmend MNL OL P 1314 No – 
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már a fa a malomhoz. 33 677. 

1648. február 4. 
Nemsem leveléb l kiderül, hogy jó, hogy nem jöttek alá eddig gáthordásra a jobbágyok, 

mert felszakadt az út, és most nem lehet dolgozni a sár és a vizek miatt. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
54 874. 

– 

1648. február 19. 
Nemsem megírja urának, hogy a körmendi malomhoz való fa vágatása ügyében másnap 

Újvárra megy. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
54 876. 

– 

1648. június 17. 
Nemsem jelenti, hogy a megáradt Rába elöntötte a réteket, ami kárt tett, de a vár melletti 

gabonát érintetlenül hagyta. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
33 695. 

– 

1648. július 9. 
Nemsem levele szerint nagy árvíz van, ami minden szénát elvitt. Nem tudott halat küldeni 

urának, mert az árvíz miatt nem sokat fogtak. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
33 705. 

– 

1648. december 18. 
Francsics levelében kitér arra, hogy a sár úgy megfagyott, hogy a lovat is elbírja. De nem 
érkeztek meg a kért emberek, Francsics szerint lehetséges, hogy a vizek miatt, mert azok 

éppen áradnak. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
15 238. 

– 

1648. december 22. 
Nemsem levele szerint még hatvan szál fa kell a körmendi malom újjáépítéséhez. 
Hozzáteszi, hogy ha nem fejezik be, az komoly kárára lesz Batthyány Ádámnak. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

33 719. 
– 

1649. február 13. 
Nemsem panaszos levele szerint az rségiek nem akarják meghordani a körmendi 

malomhoz szükséges fát, és emiatt már két hete nem forog a malom. Nem elég a helyi 
segítség, húsz vagy huszonöt házi jobbágy nem lesz képes megépíteni a malom gátját. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

54 881. 
– 

1649. február 28. 
Nemsem hozzá akar kezdetni a malom megjavításához szükséges fa faragásához, ezért 

kéri, rendeljen erre embert. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
54 886. 

– 

1649. március 19. Nemsem jelenti, hogy a kapott fa segítségével hozzákezdetett a malomfa faragtatásához. Körmend 
MNL OL P 1314 No 

33 724. 
– 

1649. március 22. 
Francsics szerint meg kellene töltetni a palánkot a Rába mellett, és egyéb munkák is 

kívánatosak rajta. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
15 240. 

– 

1649. március 27. 
Nemsem arról ír urának, hogy miután a malom elpusztult, s az id  immár alkalmas a 

munkálatok megkezdésére, hozzá kell látni, hogy ne legyen tovább ura kárára a malom 
pusztán állása. Faragókat és más munkásokat kér, hogy id ben kész legyen. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

33 725. 
– 

1649. április 30. 
Nemsem levele urához, miszerint a malomhoz való fa egy része meg van faragva, a 

munkások két hétig voltak ott, de nem végeztek a munkával, és a helyi jobbágyok csak egy 
napot szolgálnak, így soká tarthat a munka. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

33 726. 
– 

1649. augusztus. 6. 
Nemsem ácsokat és gyalogosrobotra kötelezetteket kér Batthyány Ádámtól; hangsúlyozza, 

hogy ideje lenne hozzákezdeni a malom építéséhez. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
33 737. 

– 

1649. augusztus. 12. 

Nemsem a malom újjáépítésére rendelt emberekr l ír Batthyánynak. A német ács 
munkájával kapcsolatban bizonytalan. A molnár nem tudja, melyik fát vágatta az ács 

talpfának. Kéri urát, hogy rendeljen ötven embert az újvári tartományból, hogy a malom 
alapozását megcsinálhassák. A fák igen rozogák, és a kevés helyi ember nem bír vele. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

33 740. 
– 

1649. augusztus. 14. Nemsem ismét kéri urát, hogy küldje el a kért embereket a malom építéséhez. Körmend 
MNL OL P 1314 No 

33 741. 
– 

1649. augusztus. 25. 
Nemsem jelenti urának, hogy hiába írt a gy rvári ispánnak, embert kérve t le a malomhoz, 

azok nem jöttek robotra. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
33 744. 

– 

1649. szeptember 
20. 

Nemsem arra kéri urát, hogy mivel a Rába vízállása alacsony és az id járás is jó, a jöv  
hétre rendeljen tizenöt–tizenhat szekeret az újvári tartományból, hogy ágat hordhassanak 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

33 748. 
– 
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vele a malomgát töltésére. 

1649. október 13. 
A levél szerint Batthyány Ádám az egy hétre megígért tizenhat szekeret még nem küldte 

el, amire ugyanakkor most lenne szükség, miel tt rosszra fordulna az id . Nemsem 
kiemeli, hogy kár, hogy a malom ilyen szeszélyes id ben nem forog. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

33 750. 
– 

1650. január 6. Nemsem arról számol be urának, hogy a malom gerendázatához való fát hordat. Körmend 
MNL OL P 1314 No 

33 761. 
– 

1650. február 19. 

Nemsem jelenti, hogy a Rába er sen megáradt, csütörtökön és pénteken jelent s károkat 
okozott a hídon túli földekben. Kétszáz szekérnyi ág és negyven szál vörösfeny  karó kell 
ahhoz, hogy helyrehozzák. A Rába olyan mély árkot ásott, hogy ha nem tesznek semmit, a 

víz a kés bbiekben el fogja kerülni a malmot. Ezért minden jobbágy ágat hord, de még 
harmincöt gyalog kell a munka elvégzéséhez. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

33 770. 
– 

1650. február 22. 

Nemsem megismétli a megel z  levelében leírt eseménysort. Felmérend  a károkat ezen a 
napon ment ki a tiszttartó megszemlélni Kelemen Györggyel, hogy pontosan mi történt. 

El bbi jelentése szerint meg kell csinálni a gátat és a hidat is, s maga a malom is 
károsodott. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

33 771. 
– 

1650. február 24. Nemsem levele a malmot ért kárról számol be. Körmend 
MNL OL P 1314 No 

33 772. 
– 

1650. március 4. Nemsem megismétli egy héttel korábbi levelét; említi, hogy károk érték a malmot. Körmend 
MNL OL P 1314 No 

33 773. 
– 

1650. március 11. 
Nemsem újra ír urának, hozzátéve, hogy már számos levelet küldött neki, de megint 

kénytelen írni, mert nem érkezett segítség. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
33 776. 

Iványi Béla: Képek i. m. 105. 

1650. március 22. 

Nemsem a Rába aktuális kiáradásáról ír Batthyány Ádámnak, akit a levél tanúsága szerint 
hétf re vár Körmendre. Megírja, hogy a gát végében két helyen is szakadás történt. Az 

rségiek csak pénteken jöttek meg, és szombaton kezdtek ághordáshoz. Nem jött több, 
mint tizennégy gyalogos, azok is f ként gyerekek, ezért a munka lassan halad. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

33 777. 
Iványi Béla: Képek i. m. 105. 

1650. május 19. Nemsem értesíti urát, hogy ismét megáradt a Rába vize. Körmend 
MNL OL P 1314 No 

33 780. 
– 

1651. március 20. 
Francsics szerint meg kellene töltetni a Rába mellékét, f ként ott, ahol a palánk van. A 

palánkot muszáj, mert több helyen megszakadozott. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
15 303. 

– 

1651. március 21. 
Nemsem szerint olyan nagy károkat tett a Rába áradása, hogy hetekig szárazon lesz a 
körmendi malom. Muszáj lesz engednie Batthyány Ádámnak, hogy fát hozassanak a 

javításhoz a tilalmas erd b l. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
33 801. 

– 

1651. április 22. 
Francsics arról számol be Batthyánynak, hogy parancsának megfelel en az újvári tiszttartó 

Körmendre küldött hatvan-hetven gyalogot és szekeret a töltés kijavítására. Amivel 
végezhettek ennyi id  alatt, azzal végeztek is. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

15 306. 
– 

1651. április 29. 
Nemsem jelenti, hogy a malomgátra ágat kellene hordatni, majd megtölteni. Ehhez 

ugyanakkor szükséges a körmendi gyalogok segítsége. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
33 816. 

– 

1651. június 15. 
Nemsem szerint néhány szekérre van szükség az rségb l, mert a gátra ismét ágat kell 

hordani, és nincs elég jobbágy Körmenden, hogy megcsinálják. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
33 829. 

– 

1651. szeptember 8. 
Fejér András azt írja urának, Batthyány Ádámnak, hogy az idei termést mindenestül elvitte 

a Rába árvize. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
13 588. 

– 

1652. július 16. Nemsem jelenti, hogy a várat építik, ehhez hatvan szál fa kellett, de a malom körül is lenne Körmend MNL OL P 1314 No – 
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teend . Ha ilyen jó az id , szerinte akár két hét alatt végezhetnek. 33 854. 

1652. szeptember 
16. 

Nemsem felhívja ura figyelmét, hogy jelent s kárt okoz, hogy a malommal semmit nem 
tesz. Máshol röltetnek az emberek, ahol olcsóbb is, és két hónapja nem forog már a 
malma. Ha ura engedélyezné, jöv  héten ráhajtaná a hajdúkat, hogy megcsinálják. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

33 864. 
– 

1652. október 30. 
Nemsem huszonöt szekeret és harminckét gyalogot kér az árvíz által okozott károk 

kijavítására. A levél szerint Batthyány Ádám maga is látta a károkat, ezért nem részletezi 
jobban a tiszttartó. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

33 871. 
– 

1653. március 24. 
Nemsem arról értesíti urát, hogy ezen a napon délután az áradás a malom gátját középen 
átszakította, s ennek következtében a malom szárazon áll. Száz szál karóra van szükség a 

károk helyreállítására. A faanyag mellett a munkákhoz embert is kér. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
33 887. 

– 

1653. április 18. 
Svastics István levele szerint a vár körüli munkákat most lehet elvégezni, mert a Rába 

alacsony, ezért kéri urát, hogy járjon közben Nádasdy Boldizsár ispánnál, hogy küldjön 
vármegyei gyalogokat munkára, megjavítani a körmendi épületeket. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

45 055. 
– 

1653. október 12. 

Nemsem jelenti, hogy a Rába melletti vetésekben igen nagy károkat tett az árvíz. A víz 
most is belepi, nem lehet tudni, hogy elvitte-e a gabonát vagy sem. A lovak és a marhák is 

a folyó ágai közé szorultak, olyan hirtelen jött az ár. Negyven malac jó része is a vízbe 
fulladt, csak az öregebbek élték túl. Svastics István is kihajtotta már disznóit, mind a 

huszonnyolc állata odaveszett. Nemsem, szerencséjére, még nem hajtotta ki ket. Levele 
szerint meg kell hordani ággal a malmot, hogy nagyobb károk ne érjék, mint amir l már 

korábban is írt Batthyánynak, ehhez néhány szekeret kért az rségb l. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

33 908. 
– 

1653. október 12. 

Svastics István arról értesíti urát, hogy a réteken álló szénát mind elvitte a víz, és a 
vetésekben és kertekben is komoly károkat tett.  is kitér arra, hogy a malomra is gondot 

kell viselni, kéri urát, rendeljen szekereket, hogy vessz ket hordjanak a palánkhoz és a 
malomhoz. Hozzáteszi: ilyen árvíz emberemlékezet óta nem volt. A hegyekig csak úszva 
lehetett volna eljutni, napokig senki sem tudott átmenni a Rábán, csak ma kaptak híreket a 

túlpartról. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

45 072. 
– 

1654. június 25. 
Svastics megírja urának, hogy még mindig nem kapott segítséget. Kér egy hétre embert, 

illetve néhány szekeret a palánk sározására. Kiemeli, hogy meg kell csinálni a munkát még 
az aratás el tt. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

45 093. 
– 

1654.július 4. 
Gencsy Ferenc csákányi tiszttartó említi Batthyány Ádámnak írott levelében, miszerint a 

körmendi malom nem jár, ágat kell hordani, és sarazni kell a malom gátját. 
Csákány 

MNL OL P 1314 No 
15 945. 

 

1654. július 17. 
Nemsem azt írja urának, hogy kevés a jobbágy, nem tudják elvégezni a szükséges munkát, 

ezért sem a körmendi, sem a szecs di malom nem forog. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
33 926. 

– 

1654. szeptember 1. 

Svastics megírja urának, hogy még mindig nincs kész a sározás. Erre kell ember és vessz  
(kb. tizenkét szekérnyit említ Svastics). Szili [István] csak hat embert küldött (Újvárról), 

de azok fele nem volt munkára fogható. A Rába-kapunál lév  palánk rossz állapotban van, 
illetve a malom rségiek által felújított része is lepusztulóban van. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

45 105. 
– 

1654. október 27. 
Nemsem arról ír urának, hogy a körmendi és a csákányi malom vize egyaránt a malomgát 

szintje alatt van, meg kell csinálni ket. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
33 943. 

– 

1655. február 12. 
Szokoly levelében értesíti urát, hogy a Dobogói erd ben lév  sok kid lt fa feldolgozására 
odarendelte a boldogasszonyi és gy rvári gyalogokat, de haza kellett küldenie ket, mert 

az árvíz miatt nem dolgozhattak. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
48 128. 

– 
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1655. február 22. 
Szokoly levele arról számol be, hogy a Dobogói erd ben vágják a fát a gáthoz, és rögtön 

hordják is. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
48 121. 

– 

1655. május 7. 
Ifj. Falusy György Batthyány Ádámhoz fordul, mert a várhoz és a malom épületéhez vasra 

és acélra lenne szükség, de egy szál sincs. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
13 326. 

– 

1656. augusztus 6. 
Falusy György jelenti, hogy az árvíz annyira lenyomta a körmendi malom gátját, hogy a 

malom alig kap vizet. Ha ilyen aszályos lesz az id , mint most, nem is fog tudni működni. 
Segítséget kér, mert a helyiek nem gy zik a munkát. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

13 213. 
– 

1656. szeptember 
15. 

Falusy György egyéb építkezések között a malomgát meghordásának elmaradását említi, 
munkaer hiány miatt nem tudja azt megépíttetni, pedig fél kopját süllyedt a gát szintje 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

13 215. 
 

1657. szeptember 
10. 

Falusy arról értesíti urát, hogy az árvizek elsodorták a malom gátjának egy darabját. Ezért 
muszáj volt minden gyalogost munkára rendelnie. A körmendi jobbágyokat és a környez  
falvakban lakókat a heti egy nap roboton felüli segítségre rendelte. A szecs di malmon is 

dolgozni kell, az ottani robotosokat is el kell látni, ehhez kenyeret kér. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

13 234. 
– 

1658. február 24. Ságodi István levele a jég megszűnését és a vizek növekedését említi. Körmend 
MNL OL P 1314 No 

40 541. 
– 

1658. április 24. 
Ságodi arról ír, hogy a palánk rossz állapotban van, több helyen be is d lt a németek 

városrészén, ráadásul a víz is er sen megszaggatta azt. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
40 549. 

– 

1658. június 8. Falusy György emlékezteti urát a malomk vásárlásra és a gátemeltetésre. Körmend 
MNL OL P 1314 No 

13 279. 
– 

1658. július 7. 
Ságodi ismét felhívja Batthyány Ádám figyelmét arra, hogy a palánk rossz állapotban van, 

és több helyen be is d lt. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
40 559. 

– 

1658. július 27. 
Falusy György szerint a helyi malom gátja annyira megsüllyedt, hogy a víz csak alig megy 

a malomra. Emellett a malomkövek is úgy elvástak, hogy nincsenek tenyérnyi vastagok 
sem. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

13 280. 
– 
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X.1.2. A szecsődi malmot és hidat ért árvízkárokra és az újjáépítésre utaló misszilis levelek (regeszták) 

Levél kelte Esemény 
Vonatkozó hely 

(Kiadásának helye) 
Levéltári jelzet 

Kiadás 
(Egyéb hivatkozott hely) 

1600. [Eredeti 
(1607) áthúzva, fölé 

írva 1600] június 
15. 

Somogy András levele a szecs di malomhoz szükséges fa megérkezését említi. Körmend 
MNL OL P 1314 No 

43 693. 
– 

1607. június 17. Somogy András tiszttartó a szecs di malom fáinak faragására kér embert. Körmend 
MNL OL P 1314 No 

43 698. 
– 

1615. június 14. 
Saly Imre tiszttartó értesíti urát, hogy a szecs di malmot megcsinálták, most forog, de még 
a körmendi molnár szolgál ott, mert ritkán talál molnárt, akire nyugodtan rá tudná bízni a 

malmot. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
40 826. 

– 

1622. július 3. 
Falusy György levele szerint a szecs di malomhoz már hordják az ágat és töltik, amire 

azért van szükség, mert a vízt l er sen megsüllyedt a fából készült gát. Ha nem töltik meg, 
nem foroghat a malom. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

13 034. 
– 

1635. április 5. 
Bozay László értesíti urát, hogy a szecs di és a körmendi hidakat megjavították, a hollósi 

pedig még készül, de hamarosan az is készen lesz. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
7539. 

– 

1638. június 12. 
Gerdákovics Mátyás levelében értesíti Batthyány Ádámot arról, hogy a szecs di 

malomban igen nagy kárt tettek az árvizek. A feje alját elszakította a víz, és a töltésben 
csak azért nem esett kár, mert ráhajtatta a katonákat, hajdúkat és jobbágyokat. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

15 973. 
– 

1639. július 7. 
Gerdákovics Mátyás arra kéri Batthyány Ádámot, hogy utasítsa a robotosokat egyfel l a 

körmendi malomtöltés és -zsilip felújításához való ág hordására, másrészt a szecs di 
malom sározására. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

16 010. 
– 

1641. szeptember 
19. 

Gerdákovics a körmendi mellett a szecs di gát pusztulását is biztosra veszi, de 
megszemlélni nem tudja a károkat, amíg a Rába nem kezd el apadni, mert Körmendet sem 

tudják megközelíteni, nemhogy Szecs döt. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
16 075. 

– 

1641. szeptember 
22 

Gerdákovics látva a pusztulást, már azt említi, hogy 40 feny karóra van szükség, melyet 
az rségb l akar meghozatni ura parancsára. A tiszttartó a szecs di malomhoz a 

feny ágon kívül 1000 szekérnyi ágat is szükségesnek vél. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
16 076. 

– 

1641. október 6. Gerdákovics megkezdette a malom gátjának újjáépítését. Körmend 
MNL OL P 1314 No 

16 078. 
– 

1641. október 20. 
Gerdákovics értesíti urát, hogy a szecs di malom építésén járt. Felhívja Batthyány Ádám 
figyelmét arra, hogy amennyiben nem próbálják gyorsabban újjáépíteni a gátat, a Rába 

újabb árvizét l és szakasztásától kell tartani. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
16 081. 

– 

1641. december 10. 
Gerdákovics újra felhívja ura figyelmét, hogy nem fogja tudni a két malmot (ti. a 

körmendit és a szecs dit) újjáépíttetni a helyiekkel, és különösen nagy gondot okozhat egy 
árvíz, azt is elviheti, amit eddig sikerült újjáépíteni. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

16 083. 
– 

1641. december 26. 
Még mindig várat magára a segítség a szecs di malom újjáépítésében. Gerdákovics szerint 

a malmokat elviheti a víz. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
16 085. 

– 

1642. január 29. 
Gerdákovics ura tudtára hozza, hogy a malmokat, amelyeket még nem építtetett újjá 

egészen, elvitte a víz, s nem kevés kár esett rajtuk. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
16 092. 

– 
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1643. május 28. Gerdákovics megtöltette a szecs di malom gátját. Körmend 
MNL OL P 1314 No 

54 786. 
– 

1644. június 11. Gerdákovics megírja urának, hogy a szecs di malom gátjának újjáépítése elkészült. Körmend 
MNL OL P 1314 No 

16 176. 
– 

1645. október 7. 
Az árvizek tönkretették a gátakat. A szecs di gátat talán még ki tudják javítani az árvizek 

után, de a körmendi malomhoz ember kell. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
16 197. 

– 

1646. május 3.  
Nemsem értesíti urát, hogy a körmendi malomgát befejezése után hozzákezdett a szecs di 

gát építéséhez is. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
33 640. 

– 

1654. július 17. 
Kevés a jobbágy, aki újjáépíthetné a malmokat, ezért sem a körmendi, sem a szecs di 

malom nem forog. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
33 926. 

– 

1655. február 18. 

Kelemen György körmendi gyalogvajda Batthyány Ádámnak írott levele szerint a szecs di 
molnár felkereste t, s arról tájékoztatta, hogy az ottani malom nemsokára összed l, ezért 
most kellene fát vágni a megjavításához. A molnár arra is felhívja a vajda figyelmét, hogy 

senki sem tör dik az épülettel. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

25 420. 
– 

1655. május 12. 
Falusy György szerint a szecs di malom gátjait meg kellene töltetni, s ennek most lenne itt 

az ideje, amíg nincs szántás, széna- vagy gabonatakarás. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
13 156. 

– 

1656. február 10. 

Falusy szerint a szecs di malom épülete bármikor összed lhet. Mind a malomház, mind 
pedig a vízben álló részei elrohadtak. A feny boronáját már megfaragtatta (ő0 szálnyit), és 

részben meg is hordatta már a gátat. Amíg meg nem nyílik az id , addig lenne szükség 
segítségre, mert a helyi jobbágyságnak nincs rá elég ideje. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

13 180. 
– 

1656. március 10. Falusy levelében említi, hogy a hollósi kovács a szecs di malmon munkálkodott. Körmend 
MNL OL P 1314 No 

13 185. 
– 

1656. május 9. 
Falusy levele szerint a szecs di malom gátszakadása komoly fenyegetést jelent, mert 

alacsony a vízállás, és bárki átkelhet a folyón.  
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
13 193. 

– 

1656. október 27. 
Falusy panaszos levele urához arról, hogy ki akarta rendelni a körmendi jobbágyokat és 

hajdúkat a szecs di malom építésére, de senki sem ment. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
13 218. 

– 

1657. szeptember 
10. 

Falusy Batthyány Ádámhoz írott levelében kenyeret kér, mert a szecs di malmon dolgozó 
robotosoknak szükségük van rá, anélkül nem dolgozhatnak. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

13 234. 
– 

1658. május 13. 

Falusy arról számol be, hogy a szecs di malomhoz megérkezett a szarufa és a léc. Kéri 
urát, hogy legalább tíz szekeret rendeljen valahonnan egy hétig, hogy azzal hordhassanak a 
gát töltésére ágat. Ha nem jönnek segíteni, akkor azt a keveset is el fogja vinni a víz, amit 

beletöltenek a gátba. 

Körmend 
MNL OL P 1314 No 

13 273. 
– 

1658. június 1. 
A szecs di malom a héten elkezdhetett volna járni, ha Falusy kapott volna segítséget az 

ottani gát megtöltésére. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
13 278. 

– 

1658. szeptember 6. 
Falusy György jelenti urának, hogy nemhogy a szecs di malom nem épül, de még a 

körmendi is az enyészet állapotában van. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
13 285. 

– 

1658. november 10. 
Falusy György levelében arra kéri Batthyány Ádámot, hogy parancsolja meg Szily 

Istvánnak öt szekér és húsz gyalog küldését a szecs di malomgát töltésére. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
13 290. 

– 

Dátum nélkül 
Gerdákovics Mátyás levele szerint az árvíz a megel z  éjjel kibontotta a szecs di malom 

gátját. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
16 217. 

– 
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X.1.3. A csákányi malmot, hidat és a környékbeli településeket ért árvízkárokra és az újjáépítésre utaló misszilis levelek (regeszták) 

1619. május 18. 
Károl Benedek levele Batthyány Ferencnek, arról, hogy Rába bevágása miatt már nem 

lehetett átkelni a vízen. A malmot már részben sikerült újjáépíteni. 
Csákány 

MNL OL P 1314 No 
24 059. 

- 

1620. március 7. 
Károl Benedek levele Boros Bálint németújvári udvarbírónak a jelent s mennyiségű 

feltorlódott jégr l, amely ha a Rábán megindul, komoly károk várhatóak. 
Csákány 

MNL OL P 1314 No 
24 066. 

 

1622. október 11. 
Károl Benedek Batthyány Ferencnek arról, hogy az árvíz jelent sen megrongálta a 

csákányi malmot, épít anyagnak való fát kér annak újjáépítésére. 
Csákány 

MNL OL P 1314 No 
24 093. 

 

1622.október 17. 
Károl jelentése arról, hogy a rábai árvíz elvitte mind a csákányi hidat, mind pedig a helyi 

malmot és gátját.  
Csákány 

MNL OL P 1314 No 
24 094. 

 

1622. október 26. 
Károl Benedek levele arról, hogy az árvíz megrongálta a partfalat a malom közelében, és a 

malomházat is újjá kellene építeni. 
Csákány 

MNL OL P 1314 No 
24 095. 

 

1622. október 28. 
Károl Benedek levele arról, hogy az es s id  miatt megint n  a Rába vízszintje, pedig még 

félig sincs kész a malomgát az el z  árvíz után. 
Csákány 

MNL OL P 1314 No 
24 096. 

 

1622. november 10. 
Károl Benedek jelenti urának, hogy a malomgátban a levonult árvíz jelent s kárt tett, kéri 

az rségiek odarendelését. 
Csákány 

MNL OL P 1314 No 
24 098. 

 

1623. május 29. 
A Rába árvize elszakította a malomgát tetejét, a malom épületét körülveszi a víz, kéri 

Károl Benedek, hogy csináltassa meg Batthyány a malmot és gátját. 
Csákány 

MNL OL P 1314 No 
24 109. 

 

1624. február 8. 
Károl Benedek jelentése Batthyány Ferenchez, miszerint megvizsgáltatta a csákányi hidat, 

és mind azt, mind a malomgátat jelent sen újjá kell építeni. 
Csákány 

MNL OL P 1314 No 
24 121. 

 

1624. június 28. 
Károl Benedek Batthyány Ferencnek arról, hogy a sok árvíz miatt tönkrementek a 

malomkövek alatti padozat megrohadt, ki kellene cserélni. 
Csákány 

MNL OL P 1314 No 
24 127. 

 

1625. kedd Károl Benedek levele szerint a malomgát és a híd is megrongálódott. Csákány 
MNL OL P 1314 No 

24 155. 
 

1629. vasárnap 
Károl jelenti, hogy meghozták az rségiek a malomgáthoz kell  anyagot, de muszáj még 

töltetni agyaggal, mert a víz nem a malom felé megy. 
Csákány 

MNL OL P 1314 No 
24 160. 

 

É. n. [1620-as évek 
(?)] április 2. 

Szarka János levele szerint a sok es  miatt nagy árvizek keletkeztek, melyek két hidat is 
elvittek, de sikerült megóvni mégis azok nagyobb részét. 

Szentgotthárd 
MNL OL P 1314 No 

46 066. 
 

É. n. [1620-as évek 
(?)] június 4. 

Most, hogy a vizek megapadtak az árvíz után, Szarka János tud gabonát küldeni 
Batthyánynak. 

Szentgotthárd 
MNL OL P 1314 No 

46 070. 
 

É. n. [1620-as évek 
(?)] augusztus 16. 

Nem tudott Szarka dinnyét küldeni, mert pünkösdkor árvíz volt. Szentgotthárd 
MNL OL P 1314 No 

46 074. 
 

1639. november 5. 
Gencsy Ferenc Festetics Pálhoz intézett levelében kéri, hogy Festetics rendelje a radafalvi 

és dobrafalvi robotosokat a dobrafalvi malom gátjának felújítására. 
Csákány 

MNL OL P 1314 No 
15 823. 

 

1641. március 15. 
Gencsy Ferenc levele szerint a csákányi malmot újjá kell építeni, mert az árvíz elvitte a 
malom fejfáit, és azok alapját is, fát kell vágatni az újjáépítéshez, de lenne elég anyag a 

Füzesi-erd ben.  
Csákány 

MNL OL P 1314 No 
15 832. 

 

1641. április 15. 
Fejér János és mások bérelt földjeit (három telek Fejér esetében) elvitte a Rába, ezért 

kellett nekik segíteni. 
Csákány 

MNL OL P 1314 No 
15 834. 

 

1641. szeptember 
16. 

Keczer János hatalmas árvízr l számol be, de a károkat még nem tudták megbecsülni. 
Egyebek mellett magának Keczernek is elvitte minden gabonáját a víz. 

Csákány 
MNL OL P 1314 No 

24 367. 
 

1641. december 4. Keczer János levele szerint a mostani árvíz a kevés megtermett gabonát is elvitte, ezért Csákány MNL OL P 1314 No  
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kényszerül gabona kérésére a katonák és a helyi lakosok ellátására. 24 369. 

1643. április 15. 
Gencsy jelentése szerint sok kárt tett a levonult árvíz, egyebek közt a majorsági kerteket is 

elöntötte a víz. 
Csákány 

MNL OL P 1314 No 
15 842. 

 

1643. május 8. 
Gencsy emlékezteti urát (ebben és a következ  levélben), hogy a csákányi malmot jelent s 

károk érték, s kéri, küldjön gyalogokat Körmendr l, hogy a malom egyáltalán 
működhessen. 

Csákány 
MNL OL P 1314 No 

15 844. 
 

1644. március 24. Az árvizek miatt nem tud Keczer János Batthyány Ádámhoz jutni. Csákány 
MNL OL P 1314 No 

24 386. 
 

1646. február 17. 
Hertelendi Ádám levele arról, hogy nem szükséges Rönöknél rizni tovább a Rábát, mert 

az árvíz miatt nem lehet átkelni a folyón. 
Rönök 

MNL OL P 1314 No 
18 718. 

 

1646. szeptember 6. 
Keczer beszámol róla, hogy a török támadni készült, de a Rába megáradt és így nem 

tudtak átmenni a folyón. 
Csákány 

MNL OL P 1314 No 
24 401. 

 

1646. szeptember 
22. 

Keczer értesíti urát, hogy a török nem tud támadni az árvizek miatt. Csákány 
MNL OL P 1314 No 

24 403. 
 

1648. február 21.  
Györkény Bálint levele Batthyány Ádámnak, miszerint nem tud kell  mennyiségű halat 

fogni az árvizek miatt. 
Csákány 

MNL OL P 1314 No 
108 610 

 

1648. március 5. 
Hertelendi Ádám, levelében a csákányi malomból kér búzát, mert az elmúlt két évben az 

árvíz elvitte az összes gabonát. 
Bésfa 

MNL OL P 1314 No 
18726. 

 

É. n. [1640-esévek 
(?)] augusztus 1. 

Gencsy levele arra hívja fel Batthyány Ádám figyelmét, hogy az árvíz miatt a megel z  
évben nem lehetett vetni, kéri t, hogy ne vegye el a helyi jobbágyok kevés megtermett 

gabonáját. 
Csákány 

MNL OL P 1314 No 
15 942. 

 

1650. január 22. Keczer János kér szénát, mert az árvíz elvitte azt, s kénytelen a lovaknak búzaszénát adni. Csákány 
MNL OL P 1314 No 

24 460. 
 

1650. március 6. 
Keczer János kéri Batthyányt, hogy csináltassa meg egyebek között a csákányi hidat, az 

ehhez szükséges faanyagot még ki kell vágatni el bb. 
Csákány 

MNL OL P 1314 No 
24 463. 

 

1650. március 27. 
Keczer levele arról, hogy a korábbi árvíz leapadt, mind a Rábán, mind a Holt-Rábán, most 

meg lehet halasítani a csákányi kastély árkát. 
Csákány 

MNL OL P 1314 No 
24 465. 

 

1650. május 11. Keczer szerint meg kell kezdeni a híd sározását, most, hogy az id  megengedi. Csákány 
MNL OL P 1314 No 

24 469. 
 

1651. január 8., 13. 
Gencsy Ferenc két egymást követ  levele beszámol urának a körmendi molnár csákányi 

látogatásáról, amely során a malom újjáépítésér l beszéltek. 
Csákány 

MNL OL P 1314 No 
1ő898‒1ő899. 

 

É.n. [1651. (?)] 
január 9. 

Keczer a majorsági szénából kér, mert az árvíz minden szénáját elvitte. Csákány 
MNL OL P 1314 No 

24 685. 
 

1651. július 22. 
Keczer beszámol a Rába árvizér l. A víz széltében folyt a helyi patakkal együtt, négy 

napig csak hajóval lehetett a környéken közlekedni, a boglyában álló szénát elvitte a víz, 
és a veteményekben is nagy károk keletkeztek. 

Csákány 
MNL OL P 1314 No 

24 515. 
 

1651. július 27. 
Keczer levele ismét az árvízr l számol be, egy Gyormat Tót Istók nevezetű pribék volt a 

Rábán nézni, hogy milyen a vízállás. 
Csákány 

MNL OL P 1314 No 
24 517. 

 

1651. október 18. 
Keczer levele szerint az árvizek miatt nem lehet átkelni sem a helyi patakon, sem a Rábán, 

figyelik a vizet, hogy éjjel apadni kezd-e vagy sem, reméli, hogy igen. 
Csákány 

MNL OL P 1314 No 
24 527. 

 

1651. november 17. Keczer nem kapta meg a földesura levelét, mert az árvizek miatt azok nem érkeztek meg, Csákány MNL OL P 1314 No  
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Körmendre vitte ket a posta. 24 ő3Ő‒2Ő 535. 

1652. február 1. 
Batthyány Ádám kirendelte a csákányi molnárt a keresztúri malom építésére, ennek 
kapcsán Gencsy arra hívja fel ura figyelmét,hogy a helyi malmon is lenne dolga a 

molnárnak. 
Csákány 

MNL OLP1314 No 
15 900. 

 

1654. augusztus 6. 
Csány Bernát jelenti, hogy a malomgátra és a hídra ötszáz gyalogot hajtottak, hogy 

megcsináltassák, mert igen megromlott azok állapota. 
Csákány 

MNL OL P 1314 No 
8760. 

 

1654. október 27.  
Nemsem István körmendi tiszttartó levele szerint a csákányi malomra nem jut elég víz, 

mert az elfolyik a gát szintje alatt. 
Körmend 

MNL OL P 1314 No 
33 943. 

 

1655. március 29. 
Csány Bernát levele arról ad hírt, hogy állandóan változik, hogy a Rába éppen árad vagy 

apad. 
Csákány 

MNL OL P 1314 No 
8792. 

 

1658. március 3. 
Csáky Zsigmond levelében Batthyány Ádám elnézését kéri, amiért nem tudja t 

meglátogatni, de az árvizek ezt nem teszik lehet vé. 
Szentgotthárd 

MNL OL P 1314 No 
8640. 
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X.2.1. A Rába-felmérések és kapcsolódó források706 
 
 
1. felmérés707 
 
 
Registrum Super Dimensione Ripparum Fluvÿ Raba. [1.p.] 
 
Anno domini 1544. 
De Speciali voluntate Sacratissime Romanorum Hungarie Bohemie etc. Regie Maiestatis 
et commissione Spectabilis et Magnifici domini, domini comitis Thome de Nadasd Judicis 
Curie et Generalis Suppremique Regie Maiestatis Regni Hungarie Capitanei etc. Sabbato 
post festum omnium Sanctorum capta est Dimensio utrarumque Ripparum fluvÿ Rabe A 
Castro Kapv. 
item A primo ponte Sarampos supra Castrum vie pulice inter Latorkert habito usque ad 

proximum alium pontem Sarampos A parte Sinistra passus wlgo Evl icxxxÿ [132]. 
Ab Eodem primo ponte usque ad Arborem Wenez Cruce Signatam A parte dextra passus 

iclxxxxÿ [192]. 
item Ab Eodem alio ponte Sarampos usque ad Tercium pontem Sarampos A parte Sinistra 

passus ÿc [200]. [2.p.] 
Ab Eadem Arbore Wenez A parte dextra usque ad Eundem Tercium pontem Sarampos Ex 

opposito passus icxxxi [131]. 
item A Tercio illo Sarampos ponte usque ad quandam Magnam Arborem Quercinam 
dupplici Cruce signatam Ex opposito deflexionis repleture publice vie ducentis versus 

Baboth A parte dextra passus vclviÿ [558]. 
Ab Eodem Tercio ponte usque ad Eundem Locum Ex opposito A parte Sinistra passus 

vcxxx [530]. 
Hic iam Ex utraque parte Juxta est Silva ubique. [3.p.] 
item Ab Eadem Arbore Quercina dupplici Cruce Signata usque ad aliam Arborem 
Magnam Quercinam hedera concretam prope fluvium Rabe sitam Cruce unicam Signatam 

A parte dextra passus vicxxvi [626]. 
Ab Eadem deflexione Aggeris vie publice vsque ad Arborem fandam Magnam Quercinam 

Cruce Signatam A parte Sinistra passus vicxxiiÿ [624]. 
item Ab Eadem Arbore Quercina hedera concreta usque quandam venam Aque A parte 

dextra passus vcxliiÿ [544]. 

706 A szövegek kiadásánál a lehet ség szerint, a betűhűségre törekedtünk. Vö. Oborni Teréz: A kora újkori 
latin nyelvű forrásszövegek kiadásáról. Fons 7 (2000): 67–76. 
707 MNL OL E 142 Fasc. 2 No 2. (1őŐ3‒1őŐŐ.) 1‒2ő. p. E példány els  felének egy számos helyen kisebb 
eltéréseket mutató, rövidebb változatára: MNL OL E 18ő 2. tétel (ŐŐ. d.) fol. 18‒23. „Anno domini 1őŐ3. 
Sabbato post festum omnium Sanctorum 3 videlicet die Novembris, de Mandato et commissione Spectabilis 
et Magnifici domini, domini comitis Thome de Nadasd, Judicis curiae et Generalis Capitanei Regie 
Maiestatis, Dimensio Ripparum fluvÿ Rabe Ex utraque parte in cepta est, A castro ipsius domoni comitis 
kapv”. Ezúton köszönöm meg Pálffy Gézának, aki önzetlenül a rendelkezésemre bocsátotta e 
felbecsülhetetlen értékű forrást. 
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Ab praedicta Arbore Quercina Cruce unica signata usque ad quandam Arborem Magnam 
Quercinam Trifurcam Ex opposito ipsius vene Aque habita [sic!] Cruce dupplici Signatam 

A parte Sinistra vcxxx [530]. [4.p.] 
item Ab Eadem vena Aque ultra quasdam duas venas Aquarum usque ad quandam 

Arborem Wenezfa Cruce Trifurcata signatam A parte dextra passus iiÿcxlviÿ [448]. 
Ab Eadem Arbore Quercina Ex Aduerso dupplici Cruce signata usque ad quandam 
Arborem Quercinam in parte decorticatam Cruce ob longa [sic!] signatam A parte Sinistra 

iiÿcviÿ [408]. 
ibidem non multo post est Raba, que vocatur Interna A parte dextra defluens. 
item A dictis Arboribus Ex utraque parte Cruce signatis usque ad Molendinum 

Babothiensem A parte dextra vÿcx [710], A parte Sinistra passus vicxlvÿ [647]. [5.p.] 
item A Molendino Babothiensi usque ad aliam Rabam, in qua voluitur Molendinum 

Andree cherepes, A Parte dextra passus vcxvi [516], A parte Sinistra vcx [510]. 

item Ab Eadem Raba usque ad Molendinum Kÿsfaludiensem A parte dextra imÿclxxx 

[1280], A parte Sinistra passus imÿclxxxvÿ [1287]. 
Est Silva ubique Ex utraque parte. 
item Ab Eodem Molendino Babothiensi Kÿsfalvdiensi vsque ad pontem possessionis 
Mÿhalÿ, qui est inter Ecclesiam Et curiam domumque chakÿ Erectus, A parte dextra 

imiÿcxl [1340], A Sinistra imiÿcxxvi [1326]. [6.p.] 
item Ab Eadem possessione Mÿhalÿ usque ad Molendinum Eiusdem possessionis A parte 

Dextra passus iÿcx [310], A parte Sinistra passus iÿcxx [320]. 
Hic in aliqua distancia non est Silva Juxta Rippam, sed rare saltem Arbores. 
item Ab Eodem Molendino de Mÿhalÿ usque Ad Molendinum Wÿczaÿ A parte Dextra 

passus ÿmÿclv [2260], A parte Sinistra passus ÿmiclxxxviÿ [2188]. 
Hic Supra Molendinum Wÿczaÿ est Strues lignorum per vim Aquarum deductus, 
Latitudinis quasi duorum campestrium Curruum, per quem non magna difficultate hostis 
superstratis materÿs quibusuis Equestrem Exercitum ad partem dextram traducere posset. 
[7.p.] 
item Ab Eodem Molendino Wÿczaÿ usque ad locum pontis Belediensis desertum Et 

demolitum A parte dextra passus imviiÿclxxv [1975], A parte Sinistra passus imviÿclxxv 
[1875]. 
item Ab Eodem loco pontis Belediensis usque ad Molendinum domini Magnifici 

Belediensis A parte dextra passus vicv [605], A parte Sinistra passus viÿcxxxiiÿ [834]. 
Hic eciam Supra Molendinum est Strues lignorum, Latitudinis Magne, longitudinis vero 
(licet distincte) quasi unius Jugeris Terre similiter Nociuus. [8.p.] 
item A Molendino Belediensi usque ad Rabam Asvan appellatam, que fluit versus 

Wÿthnied A parte dextra passus iiÿclxv [465], A parte Sinistra passus vic [600]. 
item Ab Eadem Raba Asvan usque ad quandam Magnam Arborem Quercinam Canalem 
succisam in via quadam olim publica, per quam Raba pertransiebatur prostratam, cuius 

vertex Rabam tangit A parte dextra passus iÿmic [3100], A parte Sinistra passus iÿm 
[3000]. 
Ubique Silve adhuc. [9.p.] 
item Ab Eadem Arbore prostrata usque ad quandam Insulam infra Molendinum de Nÿczk 

proximam A parte dextra ÿmiÿc [2300], A parte Sinistra passus ÿm [2000]. 
Hic in certis locis sunt prata usque ad Rippam protensa, Nichilominus non procul adeo 
Silve. 
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Ab Eadem Insula usque ad Molendinum de Nÿczk A parte dextra passus vÿcv [705], A 

parte Sinistra passus vÿcl [750]. 
item Ab Eodem Molendino de Nÿczk usque ad locum Molendini Wÿfalviensis deserti A 

parte dextra imvÿcxlv [1745], A parte Sinistra passus ÿmvc [2500]. [10.p.] 
item Ab Eodem loco Molendini Wÿfalviensis deserti usque ad Molendinum de 

Azzonfalva A parte dextra passus ÿmviiÿclxxxx [2990], A parte Sinistra passus ÿmic 
[2100]. 
item Ab Eodem Molendino Azzonfalviensi usque Ad locum, ubi fluvius Genges influit 

Rabam A parte dextra vÿmiiÿclxx [7470], A parte Sinistra passus vÿmiiÿc [7400]. 
Semper ubique Silve. [11.p.] 
item Ab Eodem loco, ubi fluvius Genges influit Rabam, usque Ad pontem Sarvariensem 

in fluvio Raba Erectum A parte dextra passus iÿmlxxxx [3090], A parte Sinistra passus 

iiÿmiiÿc [4400]. [12.p.] 
 
 
Anno domini 1543. 
item A ponte Sarwariensi in fluvio Raba erecto usque ad quandam Insulam Ex opposito 
vallacionis Ab Allodio Castrensi in Rabam deducte Meleer Appellatam A parte dextra 

passus ÿmÿcxxv [2275], A parte Sinistra ÿmlxxx [2080]. 
item ab Eodem loco Meleer usque ad Struem lignorum in medio Rabe Existentem sive 

locum aliter Wÿgaat Appellatum A parte dextra passus ÿmicxxx [2130], A parte Sinistra 

passus iÿm [3000]. 
item Ab Eodem loco Wÿgaat vsque ad Molendinum de Ikerwar A parte dextra passus 

ÿmÿc [2200], A Sinistra passus iÿmÿclxviÿ [3268]. [13.p.] 
Et A ponte Sarwariensi usque Ad Molendinum de Ikerwar sunt ubique Ex utraque parte 
Silve, sed non semper Juxta, Nam et prata sunt, et planicies. 
item A Molendino Ikerwariensi usque Ad Molendinum de Kovachÿ A parte dextra passus 

vmviclxxxxv [5695], A parte Sinistra passus vimviÿc [6800]. 
Hic A Molendino de Ikerwar usque Ad Molendinum Kovachÿ A parte dextra sunt Silve 
Juxta rippas Et densissima Spineta, rare planicies. A Sinistra vero rare Juxta Silve, sed 
planicies, Eminus Silve Existentes. 

item A Molendino Kovachÿ usque possessionem Megges A parte dextra imvc [1500], A 

Sinistra passus imiiÿcxiÿ [1413]. 
Hic est vadum infra Megges, Quod pertranseunt Currubus in Equis Et pedibus. [14.p.] 
item Ab Eadem possessione Megges usque ad Molendinum de Rum A parte dextra passus 

iÿmvic [3600], A Sinistra iÿmviiÿclxxvÿ [3977]. 
Hic ab Eadem possessione Megges usque Rum sunt ubique prata Spinetis et virgultis Juxta 
rippas raris, mixtis eciam A quandoque Arboribus quercinis et Salicum Silvis A longe Ex 
utraque parte Existentibus. 
Hic eciam in Rum est transitus vadosus, ubi pertransitur Currubus Et Equis Et eciam 
pedestri transitu. 

item A Molendino de Rum usque Ad vadum Pÿspekÿ A parte dextra passus vmxxxv 

[5035], A Sinistra iiÿm [4000]. [15.p.] 

item A vado Pÿspekÿ usque possessionem Molnarÿ A parte dextra passus iÿmiclxxxxv 

[3195], A Sinistra passus iÿmvcxlviÿ [3548]. 
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Hic A parte dextra Silve Ad Maiorem partem usque Molnarÿ, non tum semper Juxta, quia 
et prata interiecta sunt. 
A Parte Sinistra A708 vado sive Molendino de Rum usque vadum Pÿspekÿ Silve pocius 
ubique, A vado Pÿspekÿ prata et planicies Intermixtis Spineris Salictis Et alÿs Arboribus 
raris per distantes Lineas quandoque usque Molnarÿ. 
Hic eciam in Molnarÿ est vadum. [16.p.] 
 
Anno domini 1544 dimensio Ripparum fluvÿ Rabe nuper ad Molnarÿ intermissa. Iterum 
de voluntate Regie Maiestatis et Speciali commissione Spectabilis et Magnifici domini, 
domini comitis Thome de Nadasd Judicis Curie et Suppremi Generalis Regie Maiestatis 
Regni Hungarie Capitanei Die Dominico Penthecostes domini ibidem Ad Molnarÿ 
continari cepta. 
Itaque A possessione Molnarÿ A parte Sarwar, hoc est dextra, usque ad Molendinum 

Novum de Waswar facit passus viiÿclx [960], A parte Sinistra passus iiÿcxxiiÿ [424]. 
item Ab Eodem Molendino Novo usque Ad Molendinum de Hÿdvegh A parte dextra 

ÿmvÿcxxiiÿ [2724], A parte Sinistra vimiiÿcxxiiÿ [6424]. 
Hic A Molnarÿ usque Hÿdvegh Juxta Silve Ex nulla parte sunt, sed A longe Sunt Interim 
Salices et alie Arbores nonnulle rare. [17.p.] 

item A Castello de Hÿdvegh usque pontem de Hollos A parte dextra passus iÿmiÿcli 

[3351], A parte Sinistra usque ad Eundem pontem de Hollos passus iiÿmiÿcxx [4320]. 
Hic A parte dextra A castello in Magna distancia est continua planicies, Arbores Salicum, 
pirorum, Spinetorum, deinde rare Silve procul. 
Et A Sinistra in bona distancia Juxta Rippam est Silva Et postea iacent prata Juxta Et Silve 
Eminus. 
item Ab Eodem ponte de Hollos usque ad conterminia possessionis Molnos Zechevd A 

parte dextra viiÿcxÿ [912]. Hic Silve nulle sunt Juxta, sed A longe Interim Arbores rare 
Salicum etc. 
A parte Sinistra ab Eodem ponte de Hollos usque ad Eadem conterminÿa Molnos Zechevd 

viÿclxxxv [885]. 
Hic Silve habentur. [18.p.] 
item intra Territoria ipsius possessionis Molnos Zechevd, que est Nobilium Gasparis, 
Francisci, Osualdi Et Petri Zechevdÿ, non sunt homines ad dimeciendum dati. Et ultra 
Territoria sive conterminia ipsius possessionis Molnos Zechevd sunt Terre possessionis 
Teresthÿen, Nobilium Gregorÿ et Luce de Eadem. Itaque A conterminÿs praescripte 
possessionis Molnos Zechevd Rippa Rabe intra Territorium ipsius possessionis 
Teresthienfalva vsque ad conterminÿa possessionis Eghazas Zechevd, que est Eorundem 

Gasparis, Francisci, Osualdi et Petri Zechevdÿ A parte dextra passus iÿclxxxv [385]. 
Et Eodem modo Ex Eghazas Zechevd Ad Dimeciendas rippas non sunt homines dati. Et 
isti habent Terras eciam Ad partem Sinistram, que non sunt dimense. [19.p.] 
item Ultra Territorium possessionis Eghazas Zechevd sunt conterminia possessionis 
Felsev Zechevd, que est Nobilium Gregorÿ, Georgii et Mathie Tharrodÿ et Francisci Z 

Senneÿ, Itaque dimeciendo rippas Eiusdem possessionis Felsev Zechd [sic!] A parte 

dextra usque ad Metas sive conterminÿa oppidi Kermend passus viiÿclx [960]. 
item Ab Eisdem Metis oppidi Kermend dimeciendo usque ad oppidum Kermend A parte 

dextra passus imvcxx [1520]. 

708Az A praepositio után egy felesleges újabb ’a’ elöljárószó következik. 
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Hic Silve non sunt Juxta, sed remote Arbores quandoque Salicum etc. rare Juxta prata tum 
et planicies. [20.p.] 
item A parte Sinistra incipiendo dimetiÿ A conterminÿs possessionis Molnos Zechevd, Ad 
que dimecienda non sunt homines dati, usque ad pontem oppidi Kermend facit passus 

ÿmviÿcl [2850]. 
Hic A parte Sinistra sunt eciam Silve Eminus, Juxta Salicum Spinetorumque Arbores 
Interiecte, sparsim pratorum planicies copiosa. 
item Ab oppido Kermend usque ad conterminia possessionis Dorozlo A parte dextra 

passus ÿmiclxxxv [2185]. 
Hic A parte dextra in bono spacio Nulle sunt Silve, neque tales Arbores, Et postea est 
Silva Dobogo, sed non ubique Juxta rippam. 
item Ab Eodem ponte Kermendiensi A parte Sinistra usque ad distincciones sive 

conterminÿa possessionis Iwancz facit passus iÿmvÿcxx [3720] [21.p.] 
Hic habentur Silve in copia, quamuis in aliquibus locis Et prata sunt copiosa Juxta rippam, 
Tamen non adeo procul Sunt Silve. 
item Ab Eisdem conterminÿs possessionis Dorozlo usque ad conterminÿa posessionis 

Hasoka Nobilium de Eadem A parte dextra imxxv [1025]. 
A Silva Dobogo nulle iam hic Sunt Silve. 
item Ab Eisdem conterminÿs possessionis Hasoka usque ad conterminÿa possessionis 

chakan A parte dextra iÿcx [310]. 
Neque hic habentur Silue, sed pratorum planicies Et Spineta A longe. 
Territoria chakan ommissa, quia non sunt homines ad dimeciendum dati, usque ad Terras 
sive conterminÿa ville Gozthon. 
Neque ultra a parte Sinistra Terre Nobilium de Iwancz, Joannis, Petri et Wolffgangi de 
Eadem sunt dimense, quia homines non sunt dati ad dimeciendum, usque ad conterminÿa 
possessionis Gÿarmath. 
Hic A parte Sinistra Silve habentur Et Arbores non adeo procul. [22.p.] 
item A conterminÿs Chakan intra Territorium possessionis Gozthon usque ad conterminÿa 

ville Ratold A parte dextra imvclxx [1570]. 
Hic etiam est planicies pratorum Silva Arborum grandenorum [sic!] A longe. 
item A conterminÿs Gozthon Terre Ratold usque ad conterminÿa possessionis 

ZenthMÿhal A parte dextra passus iiÿclxxxxv [495]. 
Hic est planicies Silve a longe. 
item A parte Sinistra Terre possessionis Gÿarmath Incipiendo A conterminÿs Bonorum 
Nobilium de Iwancz, unde ad dimeciendum non sunt homines dati, usque ad villam 

Bereghal passus iiÿmvÿc [4700]. 

item Terre Bereghal usque ad conterminÿa possessionis Cherethnek A parte Sinistra viÿc 

[800], A parte dextra passus vic [600] [23.p.] 

item Terre Cherethnek usque ad conterminÿa ville Lak A parte Sinistra passus iiÿc [400], 

A parte dextra passus vcxxv [525]. 

item Terre ville Lak usque villam Haromhaz A parte Sinistra passus vic [600]. A parte 

dextra passus vic [600]. 

item Terre Haromhaz usque ad conterminja ville Kethel A parte Sinistra passus vclxx 

[570], A parte dextra passus vic [600]. 

item Terre Kethel usque ad Sanctum Gothardum A parte Sinistra passus viclxxx [680]. 
A parte dextra Terre domini Batthÿanÿ, Et non sunt homines ad dimeciendum dati. [24.p.] 
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A Gÿarmath Et infra Et Supra usque Sanctum Gothardum sunt multi aditus Et loci 
Accessu transmeandi fluvium Rabe facillimi Ex utraque parte Rippe patentes ad transitum. 
Inter Cherethnek Et Sanctum Gothardum sunt quaedam Silve A parte dextra, sed non 
continue, neque ubique Juxta. A Sinistra rare. 
Item Juxta Dorozlo, item in Iwancz Et ad Molendinum de Lvgas sunt vada transitu 
facillima. 
Et Sunt plura loca, ubi Rippe sunt Ex utraque parte plane, prout praescriptum est. [25.p.] 
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2. felmérés709 
 
 
Thome de Nádasd Super Provisione fluvii Rabe fienda, propter amissum Jaurinum et 
Papam ad suam majestatem intimatio. [fol. 1.] 
 
Mivelhogi Gi rt az ellenségnek megh attak, es Papabol Summo cum dedecore ki sz kven, 
abbanis az Török bele szallott, azonképpen Tihanban, Vasonban, Demechert, Ugodot, 
Chezneket pusztan hattak, kikben nem tudhatom, ha T r k vagione, vagi puztan vannak, 
Az en két hazam penigh Kapu, es Sarvar leg k zelbs k Az ellen seghez, igy az mind minden 
napi veszedelemhez, Kapu tudni illik, Gy rh z hat, es Papahoz tt mérf ld levén, Sarvar 
Papahoz tt oraigh valo menesni f ld lévén, meli Sarvari es Kapui hazaim k rni l Az 
Raban sok Revek és altal kelhet  heliek vannak, Azoknak pedigh, és az hazaknakis 
rzesere magámtul insufficiens vagiok kenszeretetem eö f lséghet Summa, et inevitabili 

necessitate coactus, megh talalnom, hogy e  fölséghe statim et sine ulteriori dilatione 
locis, et partibus illis clementer provideallion, Munitionibus omnis generis, victualibus, et 
milite sufficienti, mert Ha Sarvar taian az ellensegnek transitussa fog lehetni, Zabadiaban 
fog rabolhatni Fierstenfelt felé, meli Stiriaban vagion. Ki Sarvarhoz het avagy niolcz 
mérföld n vagion, Vihel felé, meli Kilencz vagi tiz mérföld n vagion, Bech felé meli 1Ő 
mérföld n vagion, ki tempore astito est iter unius saltem diei. Ezen kiv l Sarvaron f lli l 
egesz Zentgothartik sok heliek, es Revek Vannak, kik mind igen szorgalmatos vigiazast es 
gondviselest kivannak. [fol. 2.] Kinek az hosza per longitudinem Kaputul fogva 
Zentgothartik, Az Raba tekergésit consideralvan lezen 14 vagi 15 merföldet, S illien nagi 
tractust menteni emberrel hellien megh rizni, eö f lsége kegielmessen consideralhattia. 
En chak Az mi reze Az en megh nevezet hazaim taián vagyionis, elegtelen vagiok Az 
megh rzesere, es gond holot ez mostani rablasok miattis 7 falum pusztult el, kikb l non 
exiguam sustentationis meae partem amisi. Ennekel tteis penig penes fidele servitium 
maiestatum vestrarum, et patriae dulcissime mindeneket Az szolga tartasban 
consummaltam, s ha mi fogiatkozas esik, en Isten, es f lsegtek el t excusatus lezek, 
protestando humillime et710 solemniter de mea contra tantum hostem insufficientia. 
Vannak ez f li l megh irt vadumok kivöl, Az Raban tul eginiháni Kasteliok, kiket strasa 
heleknek Az bels  felnek otalmaert igen sz kseges volna praesidio aliquo munire, In 
comitatu Soproniensi Mihali, Kez , Vaagh, In comitatu Castriferrei Aszonfalva, Sithe, 
Vasvar, kit meg kellene chinalni, mert most puzta. Mind ezekr l Zrini Urammalis 
tanquam cum supremo partium illarum Captianeo szolván bete bevsegessen, ig talaltuk es 
itelt k hogi Annak Az darab f ldnek (kinek vagi interitussa vagi permansioia, quantum 
commodum vel incommodum vicinis Provinciis, ex proquintitate [sic!] earum satis 

709 MNL OL E 1Ő2 (Magyar Kamara Archívuma. Acta Publica) Fasc. 12. No 21. fol. 1‒7. Ugyanezen iratot 
minimális különbségekkel lásd még: Col. Pray Tom. XV. fol. 131‒13ő. Az irat 16. század végi másolatára 
pedig: ÖSta Kriegsarchiv (KA) Alte Feldakten (AFA) 1594/10/ad 6 b–ad 6 c. Jelen közlés az Országos 
Levéltárban található példányt tekintette mérvadónak. 
710 A sor fölé betoldva. 
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apparet) valamennire oltalma es maradasa lehetne, kik ha negligaltatnak, kétsegen kív l 
r vid id n per vicinum et validum hostem cuncta amittat desolabuntur. [fol. 3.] 
Ezek ig leven, az f lséged visellien Kegielmessen gondot az megh nevezet helekre es 
heletekre mert fél  hogi Az ellenség kezeben vevén, Az ott valo vezet allapotunkat, ha az 
dolog haladni fog, oztan mind a segétség kes  kezd lenni, existimarem itaque pro tenui 
mea opinione, hogi Az mint e  f lsege Vezprim es Palota el vegezese utan prudenter azt 
miveli, Hogi utriusque illius loci praesidium Papara Helheztete, ugi mostis e  f lsége Az 
Papai es Veszprimi fe zettest rendelni Sarvárra, Az Palotait Rumba, vagi Hidvégre es az 
t b Heliekreis, egieb fizetesekb l Azonkeppen, meli Papai es Veszprimi f zetet nap 
szamaval utcumque Sarvarat, es Az Küls  Bels  Közelben valo Strasa heleket, kik 
eginihanian vadnak, providealhatnak egi ideig, meg eö fölsége solidius vegezhetne 
minden dologrol, Az es mostan chak ad praesentem subitaneum statum hamarsagval ezt 
rendelne oda eö f lsége, ne quo modo az halladekbol maius aliquod emergat periculum, 
non saltem exiguae residuitati partium illarum, sed Stiriacis et Austriacis et Limitibus. 
Haec pro fide mea subticere minime potui, vel debui, kérvén e  fölséghet alazatossan, 
hogi quanto citius fieri poterit, una cum optato responso remittat. [fol. 4.] 
 
Denominationes Vadorum et Pontium ab Arce Kapu, quae Germanicae Felbach appellatur 
usque ad S. Gothardum penes decursum fluvii Raba ex interiorj parte fluvii 
 
1. Arx kapu ubi Pons, et transitus est, quae via erat publica, 
2. Mihalÿ quod extrisecu a parte Turcarum situm est, quo in loco vadum ad transitum 
commodissimum Turca habere potest. 
3. Apud villam Lak, quae ex interiorj parte fluvii videlicet a nostris partibus sita est, ubi 
Pons erat extructus, et via publica, quem dispicere quidem feci, sed tamen locum custodia 
indigere existimo. 
4. Apud molendinum, quod ad Aszonfalva pertinet, patentissimus est transitus, qui locus 
singulari cura, et custodia indiget. 
5. Inter molendinum hoc nominatum et Sárvár aliqu plura et lo etiam loca vadosa sunt, 
quae etiam excubiis mediocribus indigent. 
6. Arx et oppidum Sárvár, ubi Pons, et via publica est. 
7. Villa Ewkorvar, ubi Pons, et via publica est. 
8. Apud villam Kovacsi est vadum, sive transitus, qui custodia indiget.  
9. Apud villam Megjes similiter est transitus, ubi tempore expugnations Zÿgeth Turcae 
transierant, et depopulatione megie maxima facta, non nisi ingenti praeda reversi sunt. 
10. Castellum Rud (sic!) ubi Pons, et via publica est, inter hoc Castellum, et Hÿdvegh tria 
aut quatuor loca vadosa habentur, quae etiam mediocribus vigÿliis indigent. 
11. Castellum Hÿdvégh, ubi itidem Pons, et via publica est. 
12. Apud villam Zechod pons est, quem quidem dÿspÿciendum existimo, nihilominus 
tamen, quia via ibidem erat publica, aliquam custodiam adhibendam necessariam esse 
puto. 
13. Similiter et apud villam Hollos Pons est, ubi itidem facere puto. [fol. 5.] 
14. Castrum, et oppidum Keormend, ubi pons, et via publica et est, locus notissimus 
notissimus. 
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15. Tot Falu, Ivanch, Chakan, Cherehnek, et sic alia quam plurima loca quae sunt, quae 
non adeo mihi quidem constant, vigiliis tamen indigent. 
16. S. Gothardus ubi Pons et via publica est a S. Gothardo usque ad Muram fuvium in 
sectionibus Sÿlvarum et frequentioribus Castellis, et vigiliis muniendum foret, nam supra 
S. Gothardum Fÿrstendfeldium versus ubique liber est per fluvium Raba transitus. 
 
Loca quae ex parte Turcarum sunt sita, et pro Excubiis, et vigiliis munienda essent, 
Sunt ista in Comitatu Soproniensi 
1. Castellum Mihalj, iam antea a Kapu Secundo loco denominatum. 
2. Castrum Kezeö Reverendissimi Episcopi Jauriensis, et cancellarii. 
3. Castellum Vágh. 
 
In comitatu Castriferrei 
1. Castellum Aszonfalva, 
2. Castellum Sÿtke. 
3. Castrum desolatum Wasvar, seu Castrum Ferreum ex aedificandum. 
4. Castellum Isakfalva, et Nesteri quae quidem discipenda esse cum Domino Comite a 
Zrinio iudicavimus. 
5. Est Castellum Janoshaza, quod dÿscipiendum uram ne sua serenit serenitas censueris, 
iudicio eiusdem Domini nostri Clementissimi Committo. 
6. In Comitatu Wezprimiensii Castrum est situm Somlyo in monte editissimo situm. [fol. 
6.] 
Hesterna etiam die cum in praesentia eramus, munineram generosis et magnificis 
Dominationibus vestris de statu Castri Fortalavÿ mei Bujak, non ita diu a Domino affine 
meo Stephano Batori manibus meis signati assignati. Cuius quidem status cum non mihi 
satis perspecti sint, quod prodesse, vel obesse queant, vestris generosis et magnificis 
Dominationibus, et iis qui praenotatum in locum mihi magis versati sunt, disentiendum 
Committo, reservandumne et muniendum, an vero discÿpiendum sit, si reservandum, 
munitione ampliori, Palota Dupletis, Falconetis, duobus parvis pulvere, globis, serenitas 
sua ut loco, et fortalicio praenotato ut succurat maxime necessarium est. 
 
Resolutio de Balota 
Praesidium Palotense, quod primo meo scripto ad Rum vel Hÿdvegh collocandum putavi, 
nunc quoque idem sentio, dummodo sua serenitas de idoneis Capitaneis Equitum, et 
peditum prospiciat, existimo autem (usque ad revisionem commissariorum Inferioris 
Austriae et Stÿriae) quinquaginta Equites, et totidem Pedites in Rum, eodem item Numero 
in Hÿdvegh Collocandus esse, cum sertis suis capitaneis : qui utcumque Locis, et Pontibus 
ac vadis iis prospicere poterunt. [fol. 7.] 
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1. levél711 
 
I. Ferdinánd parancslevele Vas és a környező vármegyékhez a Rába mentén szükséges 
védelmi munkálatok elvégzéséről. Nádasdy Tamás vezetésével bizonyos helyeken be kell 
azt vágni a folyót, és meg kell erősíteni Sárvár és Kapu várát, megakadályozandó a török 
átkelését. 
 
Ferdinandus divina favente clementia Romanorum Hungarie Bohemie etc. Rex semper 
augustus infans Hispaniarum archidux Austrie etc: fidelibus nostris magnificis egregÿs et 
nobilibus universitati nobilium comitatus Castriferrei salutem et gratiam existimanus 
neminem vestrum ignorare qualis rumor sit per universu regnum de adventu atque 
conatibus thurcorum nempte ut primo statim vere omnibus viribus Christianorum dominia 
oppugnatum veniat cuius conatibus licet deo iunante armis et copÿs obstare intendibus 
tamen nihilominus pernecessarium visum est qua parte regni inter ipsos facturos 
intellexerimus ut in ea parte in locis opportunis transitum eis precludamus dedimus itaque 
informacionem fideli nostro magnifico Thome de Nadasd magnifico Thavernicorum 
nostrorum qui hÿs diebus presens apud nos fuit, ut cum res postulare videbitur in utraque 
rippa fluvÿ Raba arbores desecandas curet. Accepimus enim certa nonnullorum relatione 
id admodum necessaium esse ad remorandum vel eciam ad prohibendum transitum 
illorum. Quapropter mandamus vobis firmissime ut dum per ipsum Thomam Nadasdÿ 
cum presentibus requisiti fueritis quisque colonos suos cum securibus alÿsque necessarÿs 
instrumentis ad dissecandam silvam illam, in quibus locis ipse dixerit citra omnem 
renitentiam mittere debeatis prout id ceteris eciam vicinis comitatibus commissimus 
mandavimus eciam eidem Nadasdÿ ut arcem Saarwar et Kappw omnibus quibus potest 
munimentis firmare debeat. In eum videlicet finem, ut misera plebs cum uxoribus ac 
liberis et fumentis alÿsque rebus illut coniungeret ex agris intelleximus enim ea loca 
bonum fore receptaculum et tutum colonis si bene sint obsepta vallo arboribusque et alÿs 
necessarÿs operibus. Itaque vos hortamur atque eciam mandamus, ut in ea quoque re ipsi 
Nadasdÿ auxilio esse debeatis. Secus non facturi: Datum Vienne in festo conversionis 
beati Pauli apostoli: anno domini Millesimo quingentesimo tricesimo septimo. 
 
 
 
2. levél712 
 
Nádasdy Tamás levele Vas vármegyéhez és a Kapu várától az ország határáig a Rába két 
partján fekvő falvak birtokosaihoz a Rába két partjának felmérésére és átkelőinek 
rendezésével kapcsolatban. 
 
 
Comes Thomas de Nadasd judex curie et generalis capitaneus regie majestatis etc. 
reverendis  
venerabilibus necnon magnificis ac egregiis et nobilibus capitulo ecclesie Castriferrei item 
prefectis et castellanis, ac quibusvis officialibus quorumcumque castrorum et castellorum 

711 MNL OL E 142 Fasc. 34. No 19. 1537. január 25. 
712 MNL OL E 185 2. tétel (44. d.) fol. 24. 1543. október 28., Bécs. 
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ac fortaliciorum aliisque cuiusvis status gradus et condicionis possessionatis hominibus a 
castro nostro Kapv usque ad metas regni Stÿrie per decursum ex utraque parte fluvii Rabe, 
ubivis constitutis et existentibus dominis, fratribus, ac amicis honorandis, salutem et omne 
bonum. Demandavimus de voluntate et commisione Sacratissime Regie majestatis domini 
nostri clementissimi, egregiis Francisco Polÿanÿ vicecomiti nostro comitatus Castriferrei, 
ac Laurentio Farkas castri nostri Sarwar, et Francisco Sennÿeÿ ac Marco Paladÿn, castri 
nostri Kapv prefectis, nonnulla super hiis exequenda, et nichilominus deputavimus eciam 
et misimus certos officiales, familiares, et homines nostros, presertim ostensores ad 
dimeciendum utriusque partis rippas ispius fluvii Rabe, ut tandem eo commodius et 
perfeccius fluvius ille usque ad loca presignata, ubi necesse fuerit, roboribus arborum 
succisis, dissecatisque et prostratis occludatur et roboretur, et pontes eciam qui necessarii 
non fuerint, deficiantur. Et alia eciam, que ad commodum et conservacioni regni accedere 
[v]idebuntur, peragantur. Quamobrem hortamur dominaciones, fraternitates ac amicicias 
vestras, et nichilominus auctoritate officii nostri et in persona Regie majestatis vobis et 
vestrum cuilibet serio committimus et mandamus, quatinus dum super hoc per prefatos 
vicecomitem et prefectos et alios homines et familiares nostros cum presentibus requisitj 
fueritis aut alter vestrum fuerit requisitus, et quicquid in hac parte memorati vicecomes ac 
alii prefecti vel familiares, et homines nostri coniunctim vel divisim in hac parte nomine 
nostro vobis dixerint et retulerint, ea indubie credere, et facere exequique modis omnibus 
velitis et debeatis, nam alias qui secus vestrum facere attemptaverit in tales iuxta 
informacionem et commisionem Regie majestatis gravius animadvertere non 
praetermittemus, secus igitur quantum commodo et conservacioni regni consultum iri 
cupitis non facturi. Datum Vienne 28 die mensis Octobris, anno Domini millesimo 
quingentesimo quadragesimo tercio. 
 
Id[em] Tho[mas] Nadasdÿ 
manu p[ro]p[ri]a 
 
 
3. levél713 
 
Várday Pál esztergomi érsek parancslevele Nádasdy Tamás országbíróhoz, a Nyugat –
Dunántúl oltalmazásáról. Várday meghagyja, hogy a Rábaközbe betörő török előtt a 
Marcal és a Rába folyók gázlóinak lezárásával akadályozza meg a portyázásokat. 
 
Paulus de Warda archiepiscopus ecclesiae Strigoniensis primas Hungariae Legatus natus 
summus Cancellarius ac Locumtenens Serenissimi Principis, et Domini Domini 
Ferdinandi divina favente clementia Romanorum Hungarie Bohemie etc. regis semper 
Augusti. Infantis Hyspaniarum Archi-ducis Austriae, Magnificis Egregÿs ac nobilibus 
Dominis Comiti, ac vice-comiti iudicibus et universiati nobilium comitatus Soproniensi 
Salutem cum favore. 

713 MNL OL E 1Ő2 Fasc. 1. No 3ő. (Col. Pray Tom. XV. fol. Ő2‒ŐŐ.) 1546. július 6., Pozsony. Vö. alább a 
szinte azonos szövegű, ugyanezen napon kelt levéllel. 
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Cum pluribus nuncÿs certoque plane rumore in dies afferatur, et Thurcas vastata jam 
majori parte comitatuum istorum Zaladiensi, ac Symeghiensi, abductaque nuper ex illis 
locis magna Chrystianorum multitudine, ad depopulationem ex eidiumque istius reliquae 
Terra Rabakeüz vocata majori videlicet parte Comitatuum Castri Ferrei ac Soproniensi, 
cum reliquis locis circum vicinis se se acriter instruere. Quibus in eam terram irruentibus, 
nusquam [fol. 42.] tantum gentium numerum exstare palam sit, ut resisti queat. Videatur 
autem, si minus ad evitandum cladem hanc, prohibendamque hostibus excurtionem, ac 
salutem ad retardandam aliqua ex parte eorum insultus plurimum posse conducere, si in 
fluviorum Marczall, qui nunc primus hostili excurtioni in istis locis objectus, ubique fere 
transmeari, exigua admodum aqua defluente, facile potest. Pars Rabae fluminis derivetur, 
in ejusdemque Ripa fluvÿs, et alÿs locis necessarÿs, lignis atque hujusmodi materia agger 
construatur per quem transitus hostibus reddatur difficiliore, quo vel saltem dum in 
transitu obstructae viae occupantur misteri coloni se se ad loca tutiora possint recipere. 
Commisimus igitur spectabli, et magnifico Domino Comiti Thomae de Nadasd, ut ad opus 
praefatum derivandum fluminis, et aggeris, structura que faciendae, opera colonorum ex 
comitatibus circumvicinis, qui videlicet periculis magis sunt obnoxÿ insistere debeat, 
usque ad operis perfectionem. Pro circa Domines Vestras et Vestrum quemlibet [fol. 43.] 
harum ferie hortamur, ac Regia qua fungimur Authoritate eisdem firmiter committimus, ut 
visis praesentibus, ad Instantia et Armationem praefati Domini Comitis Nadasdÿ vestros 
colonos et Bonis vestris Nobilesque unius sessionis ad opera praedicta absque ulla mora, 
vel tergiversatione mittere, et expedire, usque ad operis consummationem debeatis, et 
teneamini. Nam alioqum habet a nobis Authoritatem praefatus Dominus Comes de Nádasd 
Vos, et vestrum singulos ad id per omnia opportuna Remedia cogendi, et compellendi. 
Secus igitur ne feceretis praesentibus perleetis exhibenti restituris. Datum Posonÿ Sexta 
die mensis Julÿ Anno Domini 1546. 
Paulus Archi-episcopous 
Strigoniensis m[anu] p[ro]pria [fol. 44.] 
 
 
4. levél714 
 
Várday Pál esztergomi érsek parancslevele Nádasdy Tamás országbíróhoz, a Nyugat –
Dunántúl oltalmazásáról. Várday meghagyja, hogy a Rábaközbe betörő török előtt a 
Marcal és a Rába folyók gázlóinak lezárásával akadályozza meg a portyázásokat. 
 
Paulus de Warda archiepiscopus ecclesiae Strigoniensis, Primas Hungariae Legatus natus 
Summus Cancellarius et Locumtenens Serenissimi Principis et Domini Domini Ferdinandi 
divina favente clemente Romanorum Hungariae Bohemie etc. Regis, semper Augusti 
infantris Hÿspaniarum Archiducis Austrie etc. Spectabili, et Magnifico Domino Comiti 

714 MNL OL E 142 Fasc. 1. No 28. (Másolata: Col. Pray Tom. XV. fol. Ő9‒ő2.) 1őŐ6. július 6., Pozsony. 
Magyar fordítása megjelent: Blazovich László – Érszegi Géza – Turbuly Éva: Levéltárak – kincstárak. Data 
Források Magyarország levéltáraiból: (1000–1686). Budapest–Szeged: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 
1998. 431–432. No 167. (A válogatás és a fordítás H. Németh István munkája). Ehhez lásd még: Laczlavik 
György: Várday Pál helytartói működése, 1őŐ2‒1őŐ9. Levéltári Közlemények 83, No 1‒2 (2012): 3‒67., 
f képp: Őő. 292. jegyzet. 
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Thomae de Nadasd iudici curie Regiae Maiestas etc. salutem et amicitiam paratam cum 
honore. Cum pluribus nuncÿs certoque plane rumore in dies afferatur Thurcas vastata iam 
maiori parte comitatuum istorum Zaladiensi ac Sÿmeghiensi abductaque nuper ex illis 
locis magna christianorum multitudine, ad depopulationem excidiumque istius, reliqua 
Terrae Rabakewz vocata maiori videlicet parte comitatuum Castriferrei ac Soproniensi 
cum reliquis locis circumvicinis se se acriter instruere, quibus in eam terram irruentibus, 
nusquam tantum gentium munierum exstare palam sit, ut resisti queat, videatur aut si 
minus ad evitandam hanc cladem prohibendamque hostibus excurtionem, ac saltem ad 
retardandos aliqua ex parte eorum insultus plurium posse conducere, si in fluvium 
Marczal, qui nunc pimus hostili excurtioni in istis locis obiectus, ubique fere transmeari, 
exigua admodum aqua defluente, facile potest. Pars Rabae fluminis derivetur, in 
eiusdemque Rippa fluvÿ, et alÿs locis necessarÿs, lignis atque huiusmodi materiae agger 
construatur per quem transitus hostibus reddatur difficilior, qui vel saltem dum in transitu 
obstructae viae occupantur, miseri coloni se se ad loca tutiora possint recipere. his de 
causis Dominationem vestram, quae locis supradictis vicinier est hortamur, ac Regio 
nomine, et Auctoritate requirimus diligenter ut visis preaesentibus coacta undique 
colonorum omnium circumquaque et nobilium etiam multitudinem, cum Iumentis, et 
Instrumentis ad id necessarÿs, quos quidem colonos ac nobiles etiam unius sessionis, per 
omnia opportuna remedia ad opus praedictum per Magnificentiam vestram, cogi et 
compelli posse volumus, circumspecta diligentius terra ista opus praefatum derivandi 
fluvÿ Raba in Marczall fluvium inchoare, aggeris etiam supradicti structuram, et omnem 
denique munitionem necessariam ad retardandam hostibus excursionem pro conservatione 
istius terrae curare et summa cum celeritate perficere, prout videlicet eidem magis 
videbitur expedire, velit ac debeat, authoritate nostra eidem in hac parte attributa ex 
necessitate requirente affirmantes eidem nichilominus pro si quid incommodi ac 
detrimenti ab hostibus accepererit praefata dicto Regie Maiestate, ob neglecta remedia 
obstruendi itinera, modo supra dicto id totum Magnificentiae vestrae et nemini alteri 
adferibetur, Secus igitur ne fecerit. Datum Posonÿ die sexta mensis Julÿ Anno Millesimo 
Quingentesimo Quadregesimo Sexto. 
Paulus Archiepiscopus 
Strigoniensis manu p[ro]p[ri]a 
 
 
5. levél715 
 
Várday Pál esztergomi érsek és Nicolaus Graf zu Salm főhadparancsnok Nádasdy 
Tamáshoz a Rábaköz megvédéséről és Bodonhely megerősítéséről 
 
Paulus de Warda archiepiscopus ecclesiae Strigoniensis Primas Hungariae Legatus natus 
Summus Cancellarius et Locumtenens, ac Nicolaus Comes a Salmis Supremus 
Cubicularius et Generali[s] Capitaneus Regiae Maiestatis etc. Spectabili ac magnifico 

715 MNL OL E 1Ő2 Fasc. 1. No 29. (Másolata: Col. Pray Tom. XV. fol. Ő7‒Ő9.) 1őŐ6. szeptember 27., 
Pozsony. 
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Domino Comiti Thomae de Nadasd perpetuo terrae Fogaras, ac comitatus Castriferrei 
comiti, et iudici curiae, praefati domini nostri Regis salutem debito cum honore, et antea 
Maiestas Regia dominus noster clementissimus expresso mandato suo Regio, et 
postmodum nos authotitate eiusdem Regiae majestate commiferamus magnifice vestrae ut 
Ripam fluvÿ Rabae tam maioris quam etiam Bodon helesiensi ubi commode fieri posset 
aggere ex vepribus et id genus materiae communire ubi vero necessitas maior postularet et 
praesertim in locis vadosis roboribus palisque infixis ac saepibus in comitatibus castri 
ferrei Soproniensi ac Mosoniensi obstruere deberet, ne hostibus in ulteriorem partem 
usque transitus poteret, ad devastationem terrae, sed cum hactenus id que quomodo 
neglectum esse audiamus Magnificam vestram rursus eadem qua fungimur Regia 
authoritate requirimus, ac eidem firmissime committimus quatenus acceptis praesentibus 
sive ulla mora totum et integrum decursum dicti utriusque annis, tam scilicet maioris, 
quam et Bodor helesensi Rabae modo praemisso, ubi commode fieri poterit firmissimis 
vepribus communire, ubi vero necessitas postulaverit, in locis maxime vadosis roboribus 
ac palis infixis saepibusque fortificare, et ad fortificationem ipsam praeparandam, 
perficiendamque716 universos colonos, et incolas, tam regiae quam Reginalis maiestatum 
et etiam dominorum ac nobilium, et aliarum quarumcumque possessionatarum 
personarum in dietis castriferrei ac Soproniensi et Mosoniensi comitatibus existens levare 
cogique et compellere ligna quoque ac robora ad id necessaria ubi commodius haberi 
possunt cedere, caesaque convetri facere quo opus fuerit debeat et teneatur, nam si aliter 
faceret, et damnum aliquod exinde ab hostibus huic alioquin, et iam satis afflicto Regno 
insereretur memini alteri quam vobis imputabitur et aseribetur, secus igitur nulla ratione 
facturis. Datum Posonÿ vigesimo septimo 7bris Anno Domini Millesimo Quingentesimo 
Quadragesimo Sexto 
Paulus Archiepiscopus 
Strigoniensis manu p[ro]p[ri]a 
N[icolaus] comes Salmis m[anu] [pro]pria 
 
  

716 A sor fölé betoldva. 
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X.2.2. A Körmendre és környékére vonatkozó források717 
 
1. levél718 
 
Bozay László levele Batthyány (I.) Ádámhoz, 1634. január 1. 
 
 
Alazatos zolgalatomat aÿanlom Ngodnak mint Kgmes Uramnak, aldgia megh In Ngdat jo 
egessegell 
Ngodnak akarám ertesere adnom, nekem Cancellarius Uram Prefectussa azt mondtha, 
hogj az gabonaert ell küld az innep utan es el vitethÿ, ugj mint az felet, Ngodtol penigh 
nekem semmj in formatiom nintsen, mint adgiam f l, mennit, esmitsodafele gabonat, 
Ngod mondtha vala azt, hogj Papaÿ k b l fele l Sagÿ Ferencznek irat, nem tudom iratott 
e Ngod avagj nem, Jollehet enis irtam vala az Papaj bironak felöle hogj czinaltatot volna 
egj bizonios k bleöt. Ngod azert tudositson fel le mit kellessek czelekednem, az gabona 
igen nagj hatarokall vagion egy mason, ha sokaigh igÿ all, megh vesz az gabona, mert 
nem haniathatom megh igen kitsinek az hazak hozzaÿa most az melegben az gabona egy 
mason hamar megh vesz. Az it valo malom allapatthia fel lis akaram Ngodat megis 
tudositannom, az mostanj ár visz miat f l tthe nagj romlasok, es az visz miat valo nagj 
szaggatasok es karoknak ki mosasaj estenek, ugj annjra hogj az it valo tartomanniall 
lehetetlen hogj hertelenben megh epethessem, az akar penigh ha mostanaban uÿob nagj ár 
visz erÿ, olÿ vezedelmes kártt tezen, hogj sok emberek munkaÿaval sem epetthetthiok f l, 
es az malom szaraszon marad, mind az malomon alol, es mind az hidon folliol, annira 
beszakaztt az Varasra, hogj f l tthe artalmas lezen ha ideÿen eleit nem vezik. Az Gerebenj 
borok szamat Ngodnak irva kűldthem. Tartsa In Ngodat jo egessegben. Datum Körmend, 
1 Junÿ Anno 1634 
Ngod alazatos szolgaÿa 
Bozaÿ Laszlo 
 
P.S. Ennek el ttheis mikor illien hertelen valo epetes erkezet az malom fel l Uyvarol attal 
segetseget, Ngod mostis adasson 
 
 
2. levél719 
 
Hidasy András levele Batthyány (I.) Ádámhoz, 1641. szeptember 1. (részlet) 
 
P. S. Nagysagodnak ennj jo hirt nem tudok jeny, az nagy ar Víz miat, annjra van hogy sem 
az hidnak sem az Malomnak tsak feleje sem mehetek, nem tudgiok mj marad megh benne, 
talan mynd el kezelj vynny. Az Varasnak az küs  portapiac jo resze mjnd az vizben 
vagyon, az varason kívül az pajtak egesz falusj György urunk hazaigh mynd raknak (?) 
Vizel, az magam paitajanal az mj keves takarmaniom lezen egész iden, nieregh szarniaigh 
valo vizben vagyon, az Mellyiet soha mj ulta k rmenden lakom nem tudok, az Hidhoz es 
az malomhozis mentem volna paripán de az nieregh ottis föl erte az molnar hazanal 

717 A magyar nyelvű levelek, összeírások és urbáriumok kiadása során a betűhű átírást igyekeztünk követni. 
Ehhez lásd: Bak Borbála: A XVI –XVIII. századi magyar nyelvű források kiadásának kérdései. Fons 7 
(2000): 91–137. A levelek átírásakor az elválasztásokat nem jelöltem, a ’v’-t és az ’u’-t pedig értelem szerint 
írtam át. 
718 MNL OL P 1314 No 7514. Ehhez lásd még: Iványi Béla: Képek Körmend i. m. 102. 
719 MNL OL P 1314 No 19 263. 
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gialogh ember feleje nem mehet, oly hirtelensegel let, hogy nem gondolhatja ember, 
hajnalban ennj arja nem volt, hanem tsak ma regvel iöt hertelenseggel, nem tudgiok mynd 
adigis mj marad megh benne az migh el nem megyen elege volnank varasul rajta ha 
mikepen oltalmazhatnank, de semjkepen nem tudgjok oltalmaznj, mjneden fele marhajnk 
az vizek közöt szorultak, mjnd pasztorostul, nem tudgiok szegenjek mjnt maradhatnak 
megh. 
 
 
3. levél720 
 
Hidasy András levele Batthyány (I.) Ádámhoz, 1641. szeptember 16. (részlet) 
 
Nagysagodnak tegnapj küldöt levelemben megh irtam volt az ar vizeknek iszoniusagatm 
de nem tudom ha jutotte Nagodh kezeben az level avagy nem. Az Hidat az mjnt az 
emets je volt mjnd emets stűl el vitte, Ha nagod jo akaratja volna, Nagysagod adatna az 
Tilalma erd bűl egynihany szal fat a Híd labnak es az öt fanak valo fakat, hamar 
tsinalnank megh, mert altal nem mehetünk az Hidon, hogy mas erd rűl hozhatnank ha tsak 
tulso feltül szakasztotta volna megh, megis hamarab altal jarhatnak, s mjnden fele 
marhajuk tul altal szorultanak tsak azokaz nem erhetunk enihanj bele is holt bennek, az 
pasztorokat sem tugiok mynt es hogy maradnak megh […] Az malom felöl megh semj 
bizoniossat nem tudok Nk irnja mert igen az vizben vagyon, hanem paripan az mynt 
mehetem feleje az kerekeiben latom hogy egy kicsin el ki lenne, de azokbanis igen egyben 
rontot tsak az fundamentumaban ne tet volna kart. 
 
 
4. levél721 
 
Gerdákovics Mátyás levele Batthyány (I.) Ádámhoz, 1641. szeptember 19. 
 
Alazatos szolgalatomath ayanlom nagnak mint kegmes Uramnak Isten sok iockal algya 
megh Nagdath 
Az mi az Czyakani malomltul az ár viz miath el vit fakath illeti, elegh vigiazassal vagiunk 
ut ha, de ide csak egiet sem hozta, hanem ha dobogo es doroszlo taian mar adot volna, 
odais izentem, hogy valaki ratalal el ne vesztegesse hanem beket hadgyon neki Franchicz 
uram jobaginakis hasonlo kepppen megh izentem az ispanioktul. 
Az itt valo malom felöl egyebet meg nem tudok irnia Nagnak, hanem hogy az felse  veget 
eppen eöszve tekerte es az malom kerekere tamasztotta, száz deszkaiath el vitte az 
rekesztövel egiűth, azt mind uyonnan köllene chinaltatni még az töbi sok kárt kit nem 
lathatni nagy viznek miatta nem tudom miben vagion, ha az víz el apad, uyoban irok 
Nagnak fle le, de mind az itt val malomnak gatiath mind az Szecz dinek igen artot es 
igen megtepte. Ezek uthan tartsa In nagodat sok esztendeigh io egessegben.Datum 
Körmend die 19 September Anno 1641 
Nagnak alazatos szolgaia Gerdakovits Mathyas 
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5. levél722 
 
Gerdákovics Mátyás levele Batthyány (I.) Ádámhoz, 1641. szeptember 22. 
 
Alazatos szolgalatomath ayanlom nagnak mint kegmes Urak Isten sok iockal algya megh 
Nagdath 
Az mostaniKapitan Uram törveniere, az kik el multak az minemö keniereth sütettem 
voltabban az ki megh maradoth föl kültem ugy minth fenet czepot 130 Nagod aztalara 
valo fekethe is megh 300 lovyazoknak valo. 
At itt valo malom alapatia igen rozul vagion, mert igen el rontota az gathot zááz 
deszkakait el vite fere si  (?) veget el rontota, azonkívül padlasath el rontotta, itt arra valo 
fa ninczen hanem ha Ngod kedves akaratia volna az Eörsegiekel hozatna megh Nagod eok 
tudgiak miczodas feniöfa köl ahoz. Az malom körűl legh alab eöt száz szeker Aagh 
kellene épületetire valo faiaith nem hordatnam adigh, migh az hidath megh nem czinaliuk. 
Az szecz dj malolmhoz valo gatban kelletik Ő0 feniö karro aztis az Eörsigb l io volna 
megh hozatni. agis leghalab 1000 szeker [ke]l egiebirant belöl épp. Ha nagod io akaratia 
volna […] az Uyvarj vaidaknak sok dolgok vagion, miskeieket es az zalaiakath rendelne 
hozza az barmasok föl iüv ben követ hozhatnanak az egyik malomhoz, s az gialogia iűne 
föl faragni karot verni es agath tölteni, egy hetig lennenek raita, akalmas dolgot véghez 
vihetnek, egik helien veghez vinnenek. Az hat czinalasshoz hozza kezdünk Tartsa In 
Nagdat sok esztendeig io Egessegben. Datum Körmend die 22 Septemberis 1641. 
Nagnak alazatos szolgaia 
Gerdakovits Mathyas 
 
 
6. levél723 
 
Hidasy András levele Batthyány (I.) Ádámhoz, 1641. szeptember 23. (részlet) 
 
Az malomtul az ar víz az mjnt el apadot, Hala Innek az mjnt lattjuk el türhet  az mj kart 
tet benem egiebet nem is tet, hanem az Silib fejet hogy el rontotta, de azt nem vitte el, az 
Gattjaban az mj kart tet, Az palankot at mjnt az malomhoz Ragasztottuk volt abbanis 
ennihanj karot döntöt kj de azt nem vihette el, ha esmegh ujobban megh nem arradna 
megh most el türhetö volna kj kart tet bennj. Mostis mjnden nap rettenetes es k vannak it 
nalunk, az mi keves takarmanjunk let egesz iden az bizonj mjnd el veszet t lűnk, Tsak 
magna valo gabonank sem leszen. 
 
 
7. levél724 
 
Francsics Gáspár levele Batthyány (I.) Ádámhoz, 1645. június 14. 
 
Illustrissimo Comes Domino domino mihi gratissima servicii mei semper 
commendationem. 
In megh algia Nagodat. Az ar vizek hogy most valanak sok kart teth az Raba annyra alaia 
mosta magat az Palankh ala, ha megh ketzer illyen víz leszen epen bele dül az Palank Mert 
io volna Nagodk szekereket es embereket rendelni az kik mind az karokat le vernek az 
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Rababan s mind agall megh t ltenek, az Szegek k zith megh az Palank sincz epen megh 
f dve, az el tis irtam Nagodk fel le mind most volna ennek az ideje megh az kaszallas es 
arattas el  nem iűn. In eltesse Nagodat.Ex Körmend die 14 Junÿ Anno 1645 
Ill [ustrissi]me D[ominationi] v[es]trae 
Servitor humillimus 
Gasparus Franczhitz m[anu] p[ro]pria 
 
 
8. levél725 
 
Nemsem István levele Batthyány (I.) Ádámhoz, 1646. szeptember 28. 
 
Alazatos szolgalatomath ayanlom Nagnak minth kegmes uramnak Isten kedves io 
egeseggel aldgya megh Nagodath. 
Nagnak minth kegmes uramnak akaram ertesere adnom itt az Dobogon czak fel szerint 
volt az mak, az marha penigh felles az ki ra iar, az ár vizekis sok kart tetth benne, egy 
holnapnal tovab az diznók ra nem iarhatnak, az el tth mindenkoron az Rabantul az 
hodultsagon az hol sok mak volt altal haitottak, s ott eörizeték e keth. Az kutassi erd n 
mondgiak felles maknak lennj. Eördög Istvan uram erdeie, e  kegme tudom megh engedj, 
hogy nagod marhaia ra iarion, de nem tudom altal merieme haitani, avagy nem. Nagodtul 
tanulsagot varok fel le mivel az marhak keöze t io artaniok vannak, fiazo disznotis huszat 
keretettem megh azoknakis io husok vagyon, kár volna, ha valami szerenczetlensegh 
talalna e keth de atúlis koza leszen, az egesz tallion annj marhanak nem tudunk mith 
ennik adni, mind azon altal Nagod kegmes io akaratia mit köl velök cselekedn m. Az 
malom kövekert meg nem kuldhetunk Giöre az nagy árvizeknek miatta. Dobrai tisztarto 
Kristóff Uram egynihianszor izenth, hog az farkasfalvai malom sem foroghat keth kerek 
az keövek miath talan az Úr In mind id t mind utakath iobat ád mennel hamarabb lehet 
erettek föl küldeni, Nagod irna az Uyvarj tiztartonak, hogy egy szekeret, s Czakani 
molnart küldene vala Giört, ha az az ember az ki fagatta, hogy 20 par malom köveket hoz, 
ha szeret tette e avagj nem. Ha szeret tette ugy köl eztan szekereket erette kűldeni, hogy 
hiaban ne faradgianak az szekerek. Az malom köveknek pariat 21 Tallernak alatta nem 
akarta adni, de mivel feleset veszűnk talan 20 Taleron hozattam, de nehezen atta ide. Mind 
az Uyvarj es Zalonaki tiztarto uraimoknak az mennj soo itt vagion varosban kűltem e  
kegmeknek hogy az szerint elhordatassak az melynek az szerint az masodik levelemben 
nagnak f l kűltem. Tartsa In Nagdat sok esztendeig io egessegben. Datum Körmend die 
28 Septembris 1646 
Nagnak alazatos szolgaia 
Nemsem Istvan m[anu] p[ro]pria 
 
 
9. levél726 
 
Nemsem István levele Batthyány (I.) Ádámhoz, 1650. március 31. 
 
Alazatos szolgalatomath ayanlomNagnak minth kegmes uramnak isten kedves io 
egeseggel aldgya megh Nagodath 
Kegmes Uram, Nagnak azt irhatom, Hogy Simonczicz Marko egy nemet molnart kűld t 
az itt valo malomban, hogy megh probaliuk ha erti az molnarsagot avagy nem. Azert 
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Kegmes uram ez nem arra valo hogy az itt valo malomban molnar lenni mert az Raba nem 
olyan minth az Lapincz, ide oly molnar k l az ki 30. s 3ő eztendeigh az Raban valo 
malomban tanult, s, az viznek az e  cziniat tudgya. Az minem  szakasztast az Raba itten 
tett, mutattam neki, hogy mikepen köllene vizet el fogni, csak azt mondgya megh köl 
tölteni. elege töltiük de ugian nem tudgiuk az vizet el vennj, mind altta fol el az viz s alol 
szagattia, ez ataliaban nem ide valo molnar, mert sem mestersege semmi ninczen, mas az 
ha mestersege volnais magiarul nem tud s itt az emberek nem tudnak valaszolni. En nem 
tudom mire velni, az E rségiek meg sem iövenek el agh hordani, attul felek hogy az 
napokban az malom pusztan marad, mivel az el mult heten az Raba igen megh arat volt, s 
az Derekgatnak az felet el vitte, s az partbanis masot el ket koplianit az viz mihelt egyszer 
megh arad viz eppen arra szakad az Raba vize s az malom pusztan marad, mostis megh 
törtent volna nagos uram mivel az víz igen aradot, hanem Rabantul az part meleth ket rend 
köztek czinaltattam s annak az közit erosen megh töltöttem s ugy nem ment az 
szakasztasra az víz ha ioban megh arad s mast erette nem teszünk az töltesen az bizony 
eppen oda leszen. Egy molnar kegmes uram ennekem egy hodnak a labat es az farkat 
küldte im Nagk kültem ha Nagdnak szükség mivel nem nekem valo. Tartsa In Nagdat sok 
esztendeigh io egesegben. Datum Körmend die 31 Martzÿ Anno 1650. Nagdnak alazatos 
szolgaia Nemsem Istvan 
 
P. S. Kegmes uram egy katona ide 5 tung mezet hozot, en az Nagod szamara, megh 
tiltotta. Azert ha nagnk köteltik adgia ertesemre. 
 
 
10. levél727 
 
Nádasdy (III. ) Ferenc levele Batthyány Ádámhoz, 1650. július 14. 
 
Iria az Egervári tiszviel m, hogÿ az elmult napokban elszök t legien az Egervárj 
malombul a molnar, sa Gi rgi váriák késérték béis k rmendre: meljnek els kése nem 
kevés káromra vagion mind a malom részérűl hogi pusztán ál: s mind hogi falum pusztul 
miatta: feniegetven a török rablassal a falut, s a malmot tűbűl ki égessek Kérem ezért 
szeretettel keglmedet, látván s értvén ilien derekas káromat: adassa kézéhez molnáromat: 
melj kegd io akarattiat énis más dologbul igiekeztm megh szolgálni. kek. Eltesse 
Insokaigh kgdet. Ex Xtur 14 Julÿ 1650 
 
 
 Servitor et frater ad serviendum paratus 
 Comes F[ranciscus] de Nádasd m[anu] p[ro]p[ria] 
 
 
11. levél728 
 
Svastics István levele Batthyány (I.) Ádámhoz, 1653. október 12. 
 
Zolgalatomath ajanlom Nagdk mint kegielmes uraimnak Isten sok jovaivall aldgis 
eseltesse Nagdat 
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Nagodk semj hirt nem tudom irnom egiebet, Az Arviz itt nalunk feloteb valo karokat tett, 
mivel minden szenankat az kit retekben talalt el vitte, es az Vetesinkbenis sok karokat tet, 
az keretesbenis sok kart tett az Malomon alöl Nagodat kerem hogi Nagod parancslna Szilj 
Uramnak hogi rendelne szekereketaz kikel Palank karokat es vesz ket hordatnank velek 
mivel Nagos Uram nem io sok résnek lenj az keretessen. Ilien Arviz Nagos Uram sok 
idötul fogva nem volt. mivel az Hegiekigh uszva mehetek volna vagion negied napia 
Nagos Uram, hogi felenk senkj sem juhetet az Rabantul, hanem csak ma. Nagodk aztis 
irhatom, hogi az elmult heten, kis mihalj vaidat In ki szollita közülünk. Nagod jo akarattia 
jo volna mast rendelnj helete hogi az legeniekis ne szeledienek el Nagos uram. Ha nagod 
jo akarattia magam fel mennek nagodhoz egik nap. Nagdtul beszelgetnek kiket kelene 
helettek ugi mint Supp vaida heletis. Mivel Nagos uram nincz teöb vice vaidaia es zazlo 
tartoja az eg teöbi az egi haten voltanak azok Nagos uram hüt levelet hozatak magoknak 
ide be nem vehetik ket. Nagodk szolló leveleketis czak ma hozhattak be az uta mind 
alvan voltak. Im azokat is Nagodk meg küldöttem, Ezekk utanna tartcza es eltesse In 
nagodat sok esztendeigh jo eghessegben. Datum Kör(mend) Die 12 Octobris Anno 1653. 
Nagod szolgaia migh ell, 
Swasttych Istvan m[anu] p[ro]pria 
 
 
12. levél729 
 
Falusy György levele, Batthyány (I.) Ádámhoz, 1656. február 10. 
 
Alazatos szolgalatomat aÿanlom Ngodnak mint kegmes uramnak In minden iokal es io 
egesegel algia megh ngodat mind az ngod kegiesivel egietemben 
Kegmes uram mivel czak az ora rea nem tölt hogÿ az Szecz dj malom mind össze  dűl, 
mert mind malomhaza s mind pedigh minden vizben lev  szerszama el rohadot, en immar 
feni fa boronaiat mintegÿ ő0 szaligh megh faragtatatam s iob reszet megis hordattam, 
Azert igen io volna most migh derekasan az ido kű nem nÿlik, hogÿ Ngod valahonnand 
segetseget rendelne hogÿ az töb benvalo szerszamat es faiatis megh keszithetnek ez 
mostanj io uttal es id vel, mert az itt valo jobagÿsagh soha rea erkezhetik, Gombaÿ uram 
az minemű ket e zet küldöt Ngodnakimazokatis föl küld ttem Nagodnak, az it lev  
baromartantis f l küld ttem meegh hétfe n nem tudom vagione Nagodnak hierevel, Anios 
uram 1Ő kűsavafeleis az varbanvagion porkolab kezenek, ngod hova commitallia, az 
nagod kegmes io akaratia. In eltesse nagodar sok esztendeigh io egessegben. Datum 
K rmend Anno 16ő6 die 10 Februarÿ 
Ngod szegenj alazatos szolgaia 
Falusÿ Ge rgÿ m[anu] p[ro]pria 
 
 
13. levél730 
 
Falusy György levele, Batthyány (I.) Ádámhoz, 1656. május 9.  
 
Alazatos szolgalatomat aÿanlom Ngodnak mint kegmes uramnak In minden iokal es io 
egesegel algia megh ngodat mind az ngod kegÿesivel egietemben 
Nagos Uram ez el mult napokbanis irtam vala Nagodnak az Szecz dj malom fel l, az 
bizonj igen veszedelmes alapattal vagion hogi az gattia el szakadot, mivel e vedz ig valo 
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vizben mindenüt altal mehetnÿ az Raban, az mint Kapitanj es Fülöp Andras Uraimekis 
megh tugiak Nagodnak mondanj, Annakokaert kerem alazatosan Nagodat valahonnand 
rendellien Nagod segetseget, hogÿ az szegenisegnekis valamj veszedelme az poganjsagh 
miat, s Nagodnak töb töb kara ne k vetkezek az malom nem forgasa miat, Az 
myszarosokal nem gi z k veszekedenÿ semmikepen nem akarnak az it munkalkodo 
mester embereknek rovasara hust adnÿ czak az tavalÿ restantiat prætendalliak, Ngod mit 
paranczol fel l k. In eltesse Nagodat sok esztendeigh io egessegben. Datum K rmend 
Anno 1656 die 6 Maÿ 
Nagod szegenj alazatos szolgaia 
Falusÿ Ge rgÿ m[anu] p[ro]pria 
 
 
14. levél731 
 
Falusy György levele, Batthyány (I.) Ádámhoz, 1658. június 1. 
 
Alazatos szolgalatomat aÿanlom Ngodnak mint kegmes uramnak In minden iokal es io 
egesegel algia megh ngodat mind az ngod kegiesivel egietemben 
Nagos uram ez el mult szerdan föl indultam volt Ngodhoz itt valo fogiatkozott 
allapatoknak veghben vitelek felöl, de az utban megh mondottak hogÿ Nagod Pinkafeltre 
ment, megint viszha tertem, bizonÿ kegmes uram itt sok kárá vagion Nagodnak, 
jobbagÿnak keves volta miat, mivel az Szecz dj malom ez heten megh fordult volna, ha az 
Gattia töltesere elegendö segetsegh volt volna, de az itvalo jobbagival czak hozza sem 
merek kezdetnÿ, mert valamit egÿhetj munkaiokal raita vegben visznek, mas heten, mind 
fottigh az viz el viszi, az körmendj malom gattiaia ugÿ annÿra el silledet hogÿ czak aligh 
haithatia az viz az malom kereket, mind az gat fölöt megien el az viz. Tavalÿs iartam vala 
Ngodnak az malom kövek felöl, akkor ngod azt irta, hogÿ gondgia leszen nagodnak az 
kövek megh vetelere, s küis valasztatam volt az köveket, de ugian czak abban marat, 
bizonj eddigh ket kereken semmit se örölhettek volna, ha az szeczödj malomtul nem 
hozattam volna köveket rea, Azert kerem alazatosan Nagodat, bar czak harom hetigh 
rendellien Nagod tiz tiz szekeret het szamra az gatok töltesere segetsegül, s az köveketis 
vetesse megh Nagod az molnakhoz, In eltesse nagodat sok esztendeigh io egessegben. 
Datum Körmend Anno 1656 die 1 Junÿ 
Nagodnak szegenj alazatos szolgaia 
Falusÿ Ge rgÿ m[anu] p[ro]pria 
 
P.S. Nadasdj Ferenc uram eö Naga mit irgion Kovacz Janos jobbagia felöl, ez eö Nga 
inculdalt levelebül büvebben megh erti Nagod, ezirant Nagod kegmes io akaratia ha el 
boczatatiae avagÿ hogÿ nem 
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X.2.3. A Csákányra és környékére vonatkozó források 
 
1. levél732 
 
Károl Benedek csákányi tiszttartó levele Batthyány (I.) Ádámhoz, 1622.október 17. 
 
Eltemig valo alazatos zolgalatomat ayanlom Ngodnak mint kegmesuramnak aldgia megh 
In Nagodat sok jokkal boldogsagossan 
Nagos kegmes uram adhatom Nagnak tudasara az ith valo allapotott. Az mostani napokón 
fölöte igen Nagi ar viz volt nalunk ugi hogi az raba czakanban ki foltt az parton. Az Ngod 
hajdinajaban az pucza földen nagj kart tett, harmincz kepe volt, kit az raba be ottótt sarral, 
aztis mind be hordattam az udvarra. az sörteles marhak igen eltek vele, Az kit az viz be 
nem oltott, azt apro aztgokban io zarazon be rakattam. 
2. Az malom gattianak az tulsó reszeben egi darab helen az ar víz kart tett. En megh irtam 
az Eörséghi ispannak hogi az molnar azt mondgia, hogi betemni zaz szeker ag. Most ha 
töb ar viz kezd lenni kart chinal az malom gattiaban az mihezis munkavall jutánk hozais, 
Az part melleis bator hozatna negjven zal karo fatt. igen kezte az viz ottis zaggatnj az 
partot, annak az közet aggall meg kel töltetni. Ezekett en meg irtam Eörséghi ispánnak aki 
hamar el mulattia. Nagod irjon nekj, hogj ezt ne hallogassa. 
3. Az hidnak igen kellene pallos fa bator kegmed njolcz zekerrell mikor az ag hordasara 
jűnek az Eörséghiek, akór jövitek megh hozhatnak megh fótozhatnák az híd pallosatt vele. 
4. Az goret minden keppen kizen agion chak sindelezni kellene. Az Eörsegi ispan azt 
mondotta, hogi megh fizetette az sindelt aztis el kellene hoznj. Ahoz vas zeg kellene, bator 
lenne 6 forintni zegh mint hogi most az vas draga. kar ha ugi all az gore, mert igen io 
mogiavall vagion chinalva. 
5. Az malom hazban vagion harom gabona zákra, mikor árviz jar azok azok megh telnek, 
es az utan chak hordókban töltik az molnarok az malom morczat. Az penig enneken nem 
tetczik hanem kivantatnek hogi egi eros zekrent chynaltatnank es az malom zenben kin le 
kellene chynalny kiben ferne bator 100 köböl iozag ott az ar viztöl sem giölne fölö, stremi 
safar tudgia kj chinalta az töb malomban valo zekrenjiöket. Bük fat hasogatasson es ha 
hasogattva ide az malomhoz hordatna, es az mester embert ide küldene az molnarokis 
segethenenek nekj. 
6. Az malom hazon elöl az partot az ar viz igen zagatta. Az elötis megh hatta volt Ngod 
stremi safarnak hogi annak gondiatt visellie, bator lenne az zall karo fa es azt aggal megh 
kell tölteni, zaz szekér az reaja megien. 
[…]  
 
 
2. levél733 
 
Csáky László pápai főkapitány levele Batthyány (I.) Ádámhoz, 1639. október 17. 
 
Az mint uramnak sogoromnak szolgálok Isten szerentsessen eltesse kkt 
Szinten most hozák az levelét Banfi Uramnak akarám tuttára adnom kk, bizon képtelen 
dolgok az melljek im az vizar el menetelj itan történnék. Mais ugi hozák hirét, hogi 
Giarmatnál feles török sineghlett megh kj takarodot, az mi keves cseled it volt, talán 
hirekr l volt K rmendieknekis es Chákániaknak, mivel iárnak nem tudom. nekem 
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tettzenek kgd irna kemenj levelet be az passának, s parancholna ideis körmendre, 
Chákánba, Sz. Péterre lennének egi ertelemben, s vigiázásbanis, mert az melj kichin az 
rába, szabadgiában által mehet mindenüt rajta az mi az en kicszin tehetsegem vigiaztatok 
énis. Ezek utan edes sogor uram, ajanlom szolgalatomat kknek. Istennek áldását kivánom. 
Datum ex S Gothard 17 Octobris 1639 
Szolgaia 
 
[P. S.] Rakicsanbanis ugian tegnap reggel ennihanj házat rablottak le 
 
 
3. levél734 
 
Keczer János csákány kapitány levele Batthyány (I.) Ádámhoz, 1646. szeptember 6. 
 
Alazatos zolgalatomath Ajanlom Nagodnak mint keglmes uramnak kivansagi szerent valo 
sok iokkal algia megh az In Nagodat 
Ngos Uram az Ngod parantsolatiat az Ngod parantiolatia szerent megh kűld ttem az 
Uivary Tiztartónak azert Tisztarto Uram az el mult penteken ide ala küldötte Mihal deak 
melle Bóiti Istvant es az oth valo Mihalj deakott, es en ala küld tem eoket az E rségi 
puzta heleknek inventalasara azert Nagos uram en kinvantam t l k hogi ennekemis hozak 
parjiatt de nem tselekettek eok lassak mint az hogi iartanak mert az ith valo Mihalj deakra 
keveset adtanak hanem b az mint eok akartak azerent tselekűttenek tudom eokyt tiztarto 
uram in formalta Nagodat fel l  az mj penigh az ithvalo parkannak sarozasatt illetj holnap 
el vegezik, de az mint Ngod nekem joval mondota vala hogj Tiztarto Uramnak megh 
mondota irta Nagod hogi az Kapuknak valo fatt es deskatt megh hozassa eo keglme eo 
keglme ennekem semmit sem ir fel le Azert Nagos Uram ha imar adigh vitök vegben az 
töbitis vigiek vigben merth kit Isten ne adgion hogi keo lessek de taland kölitvj lezen 
megh az iden Nagodnak az dologh felölis keölitek irnom hogi migh In Nagodatt az orzagh 
gi lesere föl vizi annak elötö Nagod irna az Ujvaryporkolabnak hogi Zent pentere adnanak 
puska port mert az oth valo vaida ith nalam vala es az mint byzely tsak ket avagi 3 l ves 
porok ninczen. iol lehet Nagos Uram imar miuta ith vagiok eben az ivben 3· adot Nagod 
oda port de en bizonj nem tudom hova töttek az el benj vaida az nem igen gondolt vele, es 
miuta eo fogva fogva fogva volt annak utanais adatott Nagod de en bizonj nem tudom 
hova tettek mert senkj gondvisel  nem volt k ztek hanem Nagod most adasson hogi ha 
mit kivuatatik tegien akor Nagod ideis ennekemis adasson mert bizonj ith sincz imar kett 
eztendeie hogi Nagod ide adatott uolt de azis imar el fogiot es fogiatkozot alapotal 
vagiunk puska porbol onnunk megh valamj kevis vagion de puska porbol megh 
fogiatkotunk Nagos uram hirek fel l Nagodnak semit sem irhatok ujakatt, hanem az el 
mult napokban ket rendbelj tsata lovas török iött föl ide az Raba mele Zent gothart fele az 
harmadnapia hogi 19 gialogh török iött föl azis ide az Raba melle, mi ith az mi kevesen 
vagiunk az egez hetet soká mint eiel napal az Raba mellet lest k eökett de semi kepen 
semi hirett nem halhatiok az zent peteryek mint lovas gialogh harmadnap uta niomozta de 
sehol rea nem akadhatak nem tudgiok ha megh terth avagj hova lött miuel az Raba egy 
keveset megh arat volt, de ismegh megh apatt, azert Nagos Uram mi ith igen felünk, mert 
az it giölt török mostis mint egiüt vagion hanem tsak az veghbelj törökök kik kanissahoz 
tartozok azok mentenek el de az oda alavalo török mostis mint egiüthvagion az penigh 
Nagos uram bizonios merth tsak most iött Kanissarol bizonios emberem, azert Nagos 
uram az ket tsatabelj török tsak utat es kel t nezett azert mindenap vezedelmett varunk 
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reank mert mihelen els ben probal ide mi reank i n Zentgothartnal által iön es az Raba 
melet levö falukatt mint semi vitezi mi Nagos uram az mi kevessen vagiunk talpon 
vagiunk,de mibizonj elegtelenek vagiunk hogi annak ellene alhassunk az k rmendj 
kapitanj sincz ithon en penigh magam elegtelen vagiok rea hogi k rmendnek 
zentpeterieknek es csakanniaknak gondjatt viseliem, mert tudgia Nagod az K rmendiek 
alapotiatt ezekelis elegh baios alapotom vagion hanem Nagod maskepen viselien gondott 
fel l  mert egi huzabanminth el vizűnk miutatol fogva Zalonoktol Nagodtol el j ttem, az 
utatol fogva magamatis mint az hideg l les de mint ilien beteges alapotatis az mint lehet 
eben nemkisfogiatkozas nem lezen de Nagod maskepen providialion fel l , hogi ugi ne 
jarjiunk mint az kemenes aliak alia iart mostan, mert az mint lakiok minden zandekiok ide 
reankvagion az mihelen els ben probal ide reank j nek, minekel t  In Nagodatt az orzagh 
Gi lessre f l vizi, Nagod annak el t  irjon Tiztarto Uramnak mint az alcz fel l mint 
penigh az Kapunak valo fak fel l, ennekemis irjon Nagod mihez Tartsam magamatt Tartsa 
es eltesse In Nagodatt sokaigh jo egessegben datum ex Csakanj Die 6 Septembris 1646 
 
Nagodnak alazatos zolgaia migh el 
Keczer Janos 
 
 
4. levél735 
 
Keczer János csákány kapitány levele Batthyány (I.) Ádámhoz, 1651. július 24. 
 
Szolgalatomat aÿanlom Nagodnak Mind kgemes Unak Isten sok jokal algia megh Ngodat 
 
Vettem Ngdk kett rendbelj levelet meliekben mÿt irjion ngod megh ertettem pusta halastot 
az mj iletj hogi ngodh irt kora 28 maÿn felöle hogi megh akarna halitanj az nagsgod 
engedelmebül es hogi informaliam ngodat mj karban legien es mjcsoda helen. ahmikor 
k rmendrül egerszegre mene az ember salom tul vagion egi taraczk nüvény ret es azon 
pustan atal köl menj uginazon pustan egi szentegihazis vagion netalan nagsgodis jol 
tudhatia hol legien hogi penig ha meg szalanak és vegbelieknek csatasoknak s nacsagod 
szolgainak valamj artasara leni atul nemköl félny söt azt irhatom ngodk hogi igen 
hasnalasra leszen és javalomis ha meg szalhatjak mert az török mi uta en it lakom 
haromszoris raplot azon pusta halastoban igj azert ha meg épülhet sem körmend fele nem 
mehet hir nelkül az török sem penig leselköd raplasanak hele ot nem leszen igi azert ha 
ngod jo akaratia meg szalhatik az it valo ispanak delj miklosnak es tot mihal vaidanak 
veszekedeset az mj iletj én meg hatam delj miklosnak es tot mihal vaidanak az ngod 
parancsolatia szerint hogi nala nékül el legienek es békétt hagianak nékj de azok 
mindenben mentegetven magokat be mentem vala körmendreis az veszeködö uraymek 
köryben és ösve giötven üket hogi az dolgot meg ercsem azt kegielmes uram minden 
dolgok czak giermeksegi és igem iletlen dologis katona embereknek olian marczona 
dolgon veszekednj az mind szovalis böveben meg beszelem ha isten ngodal szemben 
jutott azert ngos uram ha valamj erös fenyö rendelest nem szab ngod körnikben semj jo 
nem leszen közt k egi bor italjokban az sok mondom mondom miat ember halal törtenjk 
hozatak tovaba myt fog ngod parancsolnj ahoz magamat akomodalom az labomalis hala 
Istennek joban vagiok Isten sok esztendeig eltese Ndogat jo egesegben datum ex Csakanÿ 
die 24 Julj 1651 
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Holtig jambor szolgalia 
Ngodh Keczer János 
 
 
5. levél736 
 
Gencsy Ferenc csákányi ispán és tiszttartó levele Batthyány (I.) Ádámhoz, 1651. 
szeptember 29. 
 
Alazatos szolgathomat ajanlom Nagodnak mjnt ennekem mindenkoron kegjelmes 
uramnak. Int l kjvanok Nagodnak lelkj es testej jokat, mjnd az Ngodhoz tartozokkal 
egjetemben. 
Kegjelmes Uram Ngodnak tsak ez kölletek megh jrnom, tudom hogj imar Nagod elöt 
vagjon az Inventarijom. Nagod megh latta belölö hogj ha Nagodnak haznara vagjone az 
harmadaban valo malom vam meres avagj nem. hizem lattja Ngod hogj epen az harmadjk 
malom kerek az molnar szamara forogh. az negjedjknekis az harmada nekj jar. mert 
kegjelmes Uram ez Ngodnak nem haznos, noha tavaljs Nagodnak eleget mondottam mjnd 
en Ngodnak mjnd keczer Uramjs nem kegjelmes Uram chakj Uram eö Naga molnajban 
mjnd Negjedet adgiak az raban az töb urak molnajbanis hanem czak az Nagod molnajban 
harmadoth melj Nagodnak njncz haznara hanem kegjelmes Uram ha Nagod akarattja mjnd 
regenten volt negjede mostjs job ha ugj leszen mjnel azonaltal az Nagod kegjelmes jo 
akaratja. Aztis akaram Nagodnak megh irnom, hogj az nemetek maghnak valo buzaval 
megh nem erjk hanem az malombol vennek annjt az kjvel megh ernek mert Nagod hire 
nelkül nem akartam chelekednj, de nem kelletjk igen sok de restalas kjvantatjk nekj 
Kegjelmes Uram azonis könjörgök Nagodnak mjnt kegjelmes uramnak Az also hegjen 
vagjon Nagod egj szol földö io hold lehet annak egj részében vagjon Nagodnak repaja az 
többit gabonaval vettetem be Nagod szamara azon innétel az repa mellet vagjon Nagodnak 
harom avagj negj köbölre valo földö melj Nagodnak igen nagj haznara karara sincz, mjvel 
kegjelmesUram igen keves gabona földem vagjon, az kjt vetetemis hasjkaj es dorozlaÿ 
földön többjben vetetem, haNagodkegjelmes jo akarattja volna be vetnem, hanem az a 
Nagod kegjelmes jo akaratja Nagodtól mjnd kegjelmes Uramtol kegjelmes valazt varok 
ezrol. In tarcza es eltesse Nagodat nagj joegessegben.Datum chakanj 29 Septembris 1651 
 
Ngodnak alazatos szolgaja 
migh ell szolgal 
 
Genczy Ferenc 
 
 
6. levél737 
 
Csány Bernát csákányi kapitány Batthyány (I.) Ádámnak, 1655. július 9. 
 
Alazatos szolgalatomatt aianlom ngodk mjnd kgmes uramnak 
Isten sok esztendieig kedves egessegben eltesse nagisagodatt, az Raba melett orszagunk 
karara vesendö vagy jaro dolgok es fogiatkozasok felöl hogi ne irjak Ngdk mjnd kgmes 
uramnak nem mertem szolgalasara menj az Raba soha olian kiczin nem volt mjnd mostt, 
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akar szaz helen menjen jüjön atal ember raita zar középig valo vizben, es minemö strasa 
gore volt Gosztoni hatarban azis el dült igi imar strasa hel nincs, ha ngod kgmes jo 
akartaia volna irna ngod nadasdÿ boldisal uramnak mjnd az rabanak be vagatasa felöl 
mjnd az Gorénak Csinaltatasa felöl hogi ha mig esik az Raban altal kitt az jo isten ne 
agion, nemondasék az hogi Raba mellett valo gond viseletlenség mjatt esett, azon küvölis 
meg azon kerem ngodatt, mjnd kgmes uramatt hogi az hol kelökett be vagtunk ara 
parancsolatott ngod hogi az kj föl bontia szekerel avagi mas haval atall jar raita legien 
büntetese Tavalis az mjnemo kis helien valo kelökett be vagatam csordatt haÿtanak atal 
raita leg kyvalt kepen Cseretneky Güré taian,enyhan ezer lovas szelteben jűhet mehett 
raita, mostt semj artasunka valo hyreket nem tudok irnÿ Ngdnak egieb irant szinteg mostt 
jütt kanisarul postan az kj beszelj eros patkoltatasal vanak az ebek es hogi ide Raba melle 
es uigan altal szandekoznak igaz hogi sokzor volt olian pogan hamis ebÿ szandekjok de 
nem nem segitette Isten rea üket, Isten eltesse ngodatt sok esztendeig Csakany 9 July 
1655738 
 
Nagdk alazatos Jambor szolgaja 
Csanÿ Bernatt 
 
 
7. levél739 
 
Csány Bernát csákányi kapitány Batthyány (I.) Ádámnak, 1655. augusztus 2. 
 
Isten sok jokkal algia megh Ngodatt Grof Czaky lázloné aszonjom eö nga lakj jobagi 
jüvenek hozam hogi ngok iryak meletek azon Raban levo ret felol az kj felejek alatt 
vagion minden földeik rettjek ideatal vagion az Raban ha azon helütt be vagatatom azon 
saÿnalodnak puztan köl hadnj es felett aztt mungiak njavaliasok azon egi kelö here 
gondott viselnek hogi kar ne esek rula ig imar lasa ngod mytt cselekszik velek be 
vagasuke avagi ne ngod kyvansaga raita en ahoz tartom magamatt mjt nagod parancsol 
szegénj szolgaianak most semj gonoz hyrunk hala Istenek Isten sok eztendig eltese ngdatt 
jo egesegben Csakanj 2 Augustj 1655 
Ngod alazatos szolgaja 
migh el 
Csanÿ Bernat 
 
 
8. levél740 
 
[Csány Bernát]741 csákányi kapitány Batthyány (I.) Ádámnak, 1655. augusztus 4. 
 
Isten sok jokal algia meg nagodatt tudom nem voltam bene kegmes uram hogi ngd 
körmendre jüjön csak ma halotam be mentem volna nagod szolgalatiara egi giermekem 
halalan vagion azon kivül van meg egi resze. Itt vagion Raban levö kelökett asnj aroktul 
nem tavozhatom tugja nagd ha ember njncs velök könjre valo munkajok hogi chak be 
vagasok bonttom bots (?) csak nem jo mostt mjndenjk kelore karokatt, avagy mondom, 
njarsakatt asatok nagjsagodtul mjnd kegjelmes uramtul varnek ebül tanosagott kjk felöl 

738 A lap szélén még: „P.S. az sok,” 
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bontiak az be vagot keleökett h rajta kaphatnj meg tudhatnj hogj mj büntetese legien 
küzelj szeczine aszonyom ugan ökrej azt holdultsagra vettettek el. it vanaz dobraji 
tartomanjbelj level is de nem az huzta el kyre irta tiztarto uram ngod a mytt prancholvan. 
ahoz tartom magamatt szorgalmatoskodasal Isten sok jokal eltese Ngdatt egesegben 
Csakanj 4 Augustj 1655 
Ngodnak jambor szolgaja  
 
[Csanj Bernat] 
 
 
9. levél742 
 
Hertelendi Ádám gasztonyi számtartó levele Batthyány (I.) Ádámhoz, 1655. december 23.  
 
Nagodnak mint kegÿelmes uramnak Aÿanlom szolgalatomat 
Isten minden iokkal algia megh Ngodat kivannom 
Az mint Nagod paranczolta vala hogy ki szallitsam katonajmat az Raba melle, ez ideigh 
ugian mind kin voltanak s mostis kin vannak, az szegensegh ugian megh unta ez mostani 
quareljozast, ha Ngodnak io tetzete talam haza boczathatna Ngd az katonakat, mivel az 
vizekis alkalmasint megh n ttek s az hirekis megh cs ndesettek ugy itelem nem volna 
mostfelelmes az allapot, mind az altal Nagodnak mÿ tetzete agia ertesemre ahoz 
Accomodalom magamat. Tartsa Isten Nagodat io egeseghben. Datum Gaszton 23 
Decembris 1655 
Ngodnak alazatos szolgaia 
Hertelendj Adam 
 
 
10. levél743 
 
Potyondi István csákányi ispán levele Batthyány (I.) Ádámnak, é. n. 
 
Szolgalok Nagnak mitnkeglmes uramnak algia megh isten nagodat sok io szerenczekel es 
io egessegell mind az Ngodhoz tartozokal egietemben. 
 
Nagodnak mint kegmes uramnak illieten dologroll kelletek irnom. Nem tudom mit 
köllethek chelekednenk, az Raban az törökök az el mult héten, kétször jöttek altal, iniét 
mitel nk chakani rétekr ll az Raba mell l, hatt pasztorokat vitek ell.Ismet paczona 
hazakroll egi polgart felesegest ll giermekest ll, viték ell, az el mult héten, azon kívöl 
mind untalan itforgodnak az Raba mellett, szantalan az kel  az Raban, körmendet l fogva 
szent Gothartig nem gi zök az sok keleteket oltalmaznj, az Raba is kichin valahol akar ot 
jöhet altal, az mi kérésére voltam utanok mentem akoris Tarnakig, de nem erhetek ell ket, 
Hidasÿ uramis ide i tt volt kilenczed magaval de sok az kel  az Raban, nem vehet k iesre 
ket, az el mult eÿel, eleget lest k ket, Hidasÿ uram sem vitetÿ elö az katonait töbel 

akorsem iöhet chiak kilenced magaval azokis eczerÿ az Nagod udvarnepeÿ kozol valok 
voltak, szent peter lis Daniel istvan fiat egÿ haidu legent vitek el az parkan mell l. Egi 
nihani napokon immar az Raba mellet virratunk megh az heleken. Azert ha Nagod 
mÿfelenk valamit nem gondol mÿ egi oraban bizon ell vezek, mostis Lentyalat voltak 
harom szaz loval ki akartak vennÿ ket de ezekbe vetek se nem mentek kÿ Ha az kinvalo 
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katonakat beszallitom, azNagod jobbagÿ egi szem szenat nemakar adni nekük az 
haiduknak azon keppen egi darab keneret nem akarnak adnj, azon penig fizetetlenek, nem 
tudom mit köl czelekednem velök, mert szegeniek fizetetlenek: 
Isten tarcia es eltesse Nagodat sok eztend ig nagÿ io egessegben 
 
Nagodnak alazatos szolgaÿa 
Pottiondÿ Istvan m[anu] p[ropria] 
 
valasztvarok Ngodtoll mint kegmes uramtoll. 
 
 
1. összeírás744 
 
Anno 1641, die 8 Junÿ 
Czakani Malom dolga 
 
Az molnat megh nézvén az alczokkal egiűt, nem igen félelmes de mind azon által megh 
ke l valamennire erösitenj migh az faiágit 
az faianák faragatához ezekrül az helekrül kivántatnák álczok 
az E rségbűl 
Alcz … No 6 
Strembűl alcz … No 2 
Czakanibul alcz … N 2 
Molnar legeni N 2 
Strobol alcz leszén veluk es az iűvende  heten hozza kezdének az alczoknak az eleöbenj 
szokás szerint iár napiaban egikk egikk kenier czipo No 2 Bor mesze lj 1  
Az Molnar legenienekis akkoris adgianák bort es kenieret, ha ennek eleöteis volt az a 
szokás hogi kenieret es Bort atták nekik, de mivel hogj az malombul iár fizetessék nem 
tudgiak miert ke llenearra szoktatni, hiszem anelkülis tártozák munkalodnj a ki az malom 
szűkségére vagion, 
Az ke rmendj épületre minden portatul hannj szeker es gialogh kivantatik, arrulis 
tanusagot varok Nagodtul, 
Az mi a Porta szamot illetj, igen baiosnák veszék ha Porta számszerint rendelnénk ell az 
szekereket es gialogokat, han(em) az mint ara beszélgettűnk fele le ugi kel annák megh 
lennj 1ő0 szekeret ke l inenis rendelnÿ, azokat ugi ke l vaghni hogj az fat egiszere mind 
megh hozzák az te bbivel egiűt, 
Az mi penigh at gialogh mivesseket illet, azokat is megh rendelli k mindenik 
Tartomaniunkbul, ennit a kit elengnek képzűnk lennj 
[50. p.] 1641 Az Csakanj malom allapottjarol valo jelentes minemö ezközök kivantatnak 
hoza 
[ő1.p.] Az Csakani Malomhoz az minemö fat nem tala(lam) SzechjUrame  Naga erdejen 
az (sem) engette, hogÿ vagÿanak: s ha tala(l)anakis, mesze vagion el nem hozhatnak 
szekeren es ittis masut nem talalhatni, hanem dobogoj erd n. 
Ugÿ mint, huszon hatt szál e regh tolgfa, talp fanak, es fejfanak valot 
Az hatvan szl fát ez heten az e rségiek le vagÿak, es megis faragiak es inepek utan megh 
horgjak ezen heten 

744 MNL OL P 1322 IV. Memorialék. Összeírások. Vegyes iratok. (Számadások, leltárak, 
készpénzkimutatások, malomépítéshez anyagösszeírások) 1641. 49–51. p. Kissé megégett anyag, a zárójeles 
pótlások az égés miatt hiányzó betűket pótolja, értelemszerűen. 
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Mivel penigh ez stremi videk ezen az heten zabot nem vethett chakant. ngod jo akarattja 
volna, ezt az huszon hat szal fát vagnak legh, es nagjabul faraghnak meg ezen az heten, az 
dobogoÿ erd n. Az k rmendi tisztartonak jrna Ngod azon holnap ala kűldenem az Strobolj 
achot az Stremi Saffart hogi ki vagnak az fát s ezzel kgmes uram nem kellene késnűnk 
mivel az napo(k) el ttűnk vadnak ez id js innen megyünk 
 
 
2. összeírás745 
 
Ao 1641 2 Janu: Az csakani malom épül(eteh)ez az mj kivantatik: mivel hogi 
fun(da)mentombul kell föl epitenj:Hatvan szal temerdek tölgfa egezlen az f lgerendaj es 
padloza, szigh fák azkin az (ma)lom haz leszen: hatvan szál temerdek fenj( )deszka 
hatvan szal vekoniabfeniö dez(ka) tizenket szal temerdek t lifa deszka, malomk nek ala, 
hatt szaz vas szigh kivel az padlást le szigezek, es az garatt Ladakat egiben szigezzek 
e rysszignek valo egj masa vas. 
 
 
1. urbárium 746 
 
[166. p.] Czakany neweo faluban vagion ezen faluban, kit hasikanak hiak, egÿ udvarhaz. 
2. Ugian ezen faluban, vagion eö Ngnak egi majorja, kiben mindenfele majorsag van. 
3. Ugianezen falu hataran vannak szanto földek. 
Eggik Rabaninned Goszton veveo, 5tabla feöld vagion, a ki másfél száz hold feöld az 
kikben vetödik     cub: No 150 
2. Ugian azon feöldben vetödik  cub: No 150 
3. Azmalom eleöt valo Raban inned, kit Pokosnak hiak, a ki vagion szaz hold feöld az 
kikben vetödik     cub: No 120 
4. Ugian ezen falu hataran vagion egy nehany darab feold, az kiknek neveket megh nem 
tudtak mondanj, kikben vetödik  cub: No 200 
Rabantul valo szento feöldek 
1. Pucza neveö feold, az kiben vetödik cub: No 400 
2. Ugian ezen falu mellet, Hasika neveö falu hataran vagion nehany darab feöld, az kikben 
vetödik     cub: No 62 
Ezen Raba vizin vagion egÿ Malom 
Ezen malmonvagion negi kerék, minden hozza valo szerszammal. 
Ugian ezen faluban vagion egÿ vám. 
Azon Rábán vizien vagion egi hid az kin felvonio kapuis vagion. Drabontok alliak, es 
eörzik; Azmely vamnak jeovedelmivel [167. p.] az Drabantoknak fizetnek; Mint hogÿ 
nem tutta senki eleddigh esztendö által, az vám jeovedelme menire extendaltatik: Szükség 
hogi aztis el arendaltassek, es hittes ember rendellien tisztarto, hogi tudgiak, es utan menj 
jeövedelem lehet, esztendö által. 
Vagion egi korczma-ház az faluban, Mely korczma haznal eztendö altal, az Úr borát 
arulliak. 
Az rétek száma, kik az majorhoz valok. 

745 MNL OL P 1322 IV. Memorialék. Összeírások. Vegyes iratok. (Számadások, leltárak, 
készpénzkimutatások, malomépítéshez anyagösszeírások) 1641. 57. p. Kissé megégett anyag, a zárójeles 
pótlások az égés miatt hiányzó betűket pótolja, értelemszerűen 
746 MNL OL P 1322 Urbáriumok III. 20. sz. (A németújvári uradalom urbáriuma, 1630 körül) Csákány 
urbáriuma: 137–139., 166–167. p. 
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1. Pucza neveo falu hataran , vannak dirib, darab apro rétecskek, kiket az majorhoz 
kaszalliak. 
2. Ugian azon pucza neveö falu hataran vagion egi nagi örög Reéth, az ki tisztartok, birak, 
saffarok, es ispanok gondviseletlensege miat el pusztult, Erdeöne leot,az kinmeg teörmet 
az eleöt, két száz huszon eotszekér széna. Mélto hogi ez mostani Tisztarto az rétet eöszszel 
meg irtassa és meg tisztitassa. 
Tilalmas erdö 
Ugian ezen Tilalmas Erdön makos teolfák es feniöfak vannak. Ugian ezen falu hataran, 
mégh más fiatal teöl fabol erdöcske. Item , az major mellet, vagion egi vetemenies kert, 
kertis hazastul. Ugian ezen falu mellet, Raban vizen kivűl, vagion egi halas es Rakos 
patak. 
 
 
Ugyanezen urbárium kisebb eltéréseket mutató másolata: MNL OL P 1322. III. 28. sz. 
(Urbarium Nemeth Uyvári és Rohonczi tartományokban valo falukrul, majorokrul, s 
azoknak minden neme  proventusirul és szokott jövedelmirűl, 163Ő.) 299–300. p. 
A jelent sebb eltérést mutató szakaszok: 
 
[299. p.] „AzRaba vizen vagion egy híd, az kin fel vonyokapu, és Goré vagyon es 
drabontok rzik, az mely drabontoknak, az vamnak jovedelmével fizetnek de elledig senkj 
nem tutta az vam jövedelmeesztend  által menyere extendaltattik” 
[300. p.] „Ugyan azon pucza földen vagyon egy nagy regh Réth, kin az el te megh 
termet 22ő szeker szena, de igen fel n tte az Erd , azért igen szükségh es meltó, hogy a 
tisztarto oszel szépen megh vitassa es megh tiztetassa” 
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X.2.4. Malomkörzetek felosztása a 17. század eleji Batthyány-birtokokon 747 
 
1609. évi szabályozás, amely kiköti, hogy a Batthyány-birtok mely településeinek lakói, 
mely malmot kötelesek felkeresni, hogy gabonájukat őrlessék. 
 
Az monakhoz mytsoda Faluk jarjanak eörlenj 
 
 
Az uÿvarÿ Tho malomhoz748 
Popic   Vizhirnem 
Bonnia  
Orbanfalva 
Galassar 
Szt Mÿklos 
Kismedves 
Nagÿ medves 
Tobay 
Horvath Miklos falva 
Zaÿczfalu 
G  
Noÿsthitzs (?) 
Z Grotts 
 
 
Kerezturÿ malomhoz 
 
Rönek 
Fozes 
G rdvör 
Kereztur 
Popendorfts 
 
 
Dobrafalvaÿ Malomhoz 
 
Körtvelies 
Kÿralÿfalva 
Dobrafalva 
 

747 MNL OL P 1322 Az úr által vagy részére készített legkülönböz bb tárgyban (perek, szerz dések, 
malmok, stb.) kelt emlékeztet k. 2. sz. 1609. 
748 Ezen tételek összekapcsolva, majd: „Erre a molnaroknak gondot kel viselnj hogÿ ha masova viznek rlenj 
mingiarast meg fogiak, avagj Ide be megh mondgiak” 
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Radafalvaÿ Malomhoz 
 
Radafalva Kukmaz 
Hÿdeghatth Noÿszÿdlÿ 
Nadhutts 
Roov 
Lÿmpos 
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X.2.5. Az 1698-as malomkonvenció749 
 
A vas vármegyei malomtulajdonosok megállapodnak egyebek mellett arról, hogy az 
általuk bírt malmokban tizedet szednek az őrlés után, s nem tizenhatodot, mint az 
korábban jellemző volt. A molnároknak ebből mindenhol negyed jár. 
 
Mi aláb meg irtak Recocognoskáljuk per p(ræ)sentes, hogy melto Consideratioban veven 
az mostani szűk es nehez űd kben malmaink Conservatiója erogalt, es erogálando folotteb 
meg ny lt árát, vagy az t b malmos uraknak is ezen nemes Varmegyeben malmainkban 
valo dicsiretes rend tartását magunk molnarjainknak pedig (az mellyek nem tudatik 
micsoda temeritastul inditatvan magoknak engedet reszeken kivűl, nem csak magokat de 
minden cselegetk cselegyeket, az közbűl ki tartani presumaltak) az Czeheknek szine alat 
fölöteb valo excessusokat. Azokaert egyestűnk meg, k z nséges vegzesbűl ezen 
Contractusban foglalt Punctumoknak inviolabilit(er) valo meg tartasira: ugy mint 
1. Mivel egesz nemes Varmegyeben mindenüt az malmokban tizedet vesnek merczejűl, 
hanem csak az mi malmainkban veszuk az tizenhatodat; Azokaert mÿs ennek utana 
mindenűt az malmokban tizedet fogunk vetetni, mivel mi nekűnk sem telik kisseb 
k tsegűnkben malmainknak Conservatioja mint masoknak. 
2. Az molnarjainknak senki k zzülunk többet nem enged hanem negyedet, mivel az 
tizednek proventusaval alkalmasint nevelkeszik p(ro)ventusais, melly elegend  kepen 
subsistalhat. 
3. Imponaltatni fog serio molnarjaink(na)k hogy senki az meg örlend  gabonat garatra ne 
meresz lje fel t lteni, minek el te meg nem méri es ki nem veszi el b az igaz reszt sub 
pœna molitori infligenda duodecim florenor(um) 
Ő. Az közbűl valo elest absolute megnem engedgyűk, sött vala mellik molnar ebben 
excedalna meg buntetni erdemesen el ne mulattjuk. 
ő. Az mellyikűknek közzülünk jobbagya avagy inscriptionalistaja birna malmokat, 
azokatis ezen punctomocnak meg tartasara adigaljuk, avagy per depositionem summa 
inscriptæ malmanak possessiojabul ki teszűk. [1. p.] 
6. Hogy pedig az molnarokra annyvalis inkab kevesseb suspicio lehessen, es 
kötelessegekben ökis hivebbek legyenek szükseges hogy mind ük az molnarok s mind 
pedig az Legenyek, es inasokis hütösök legyenek, magok pedig az Gazdak mas 
cseledgyekrűlis meg esküdgyenek, kire nezve se az molnarokat se legenyek se pedig 
inasok hütözettötztetes nelkűl szenyvedni nem fogjuk. 
7. Az minenmü malmainkban Paitl vagyon mar avagy pedig azutan lenne ab antiquo be 
vett szokas szerent, az merczen kivűl mint nemely helyeken ket péztis adnak minden 
k b lnek meg örlesetűl (mellyet azert szoktak venni, hogy az garatra ketszer s 
haromszoris fel t ltetik az gabona, k vekis t bbet vasoltatvan szaporatlannyab az rlesis) 
miis hasonlo keppen azt correspondent(er) meg vetetni el nem mulattyuk. 

749 MNL OL E 152 (Acta Jesuitica) Irregestrata (220. doboz) Collegium Soproniense 10. tétel (Gazdasági 
ügyvitel 1őŐ9‒1773) őŐ. sz. Korábbi, több helyütt pontatlan kiadása: I[llésy] [János]:Vasmegyei 
malmosgazdák kartellje 1698-ból. Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 2 (189ő): 128‒130. 
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8. Az hol eddig az malom por az molnare volt, es azert szokas szerent s rtelyest nem 
hizlalt, ennek utana Consideralvan ki közzülunk malmaink töb vagy kevesseb 
p(ro)ventusat proportionalit(er) ez utan vagy s rtelyeseket hizlaltatni fogunk 
molnarainkal, vagy pedig hanem hizlal az malom probulis hasonlo resze legyen mint az 
gabonabeli merczebűl. 
 
Mely fellyeb meg irt Punctumoknak involabilit(er) valo meg tartasara közelezzűk 
magunkat vigore præsentiu(m) sub pœna vinculi centu(m) imperialiu(m), ugy hogy 
valamellykűnk ezen Contractust violalni akarna szaz Taller vinculumot incurraljon, toties 
quoties ezen contractusnak constravenialni fog. Mely szaz Taller vinculalis pœnanak meg 
vetele akar mellyikűnknek k zzűlűnk propria duntaxat Authoritate abscissis o(mn)ib(us) 
judiciis remedÿs szabad legyen, es ezen vinculalis pœna proportionalit(er) k z ttunk 
egyerant fel osztassek. Actum Rohoncz die 24 Aprilis 1698 
 
Grof Batthyani Adam O 
Grof Batthyani Ferencz O 
Grof Erd di Sandor O 
Grof Batthyani Sigmond O [2. p.] 
Kapÿ G rgÿ 
Desö Sigmond O 
Emeric(us) Szikszay vice procurator Abbatiæ Pornensis. O 
Geiger Miklos O 
Palotai Istvan O 
Geiger Janos O 
Novakovicz Istvan O 
Benkö Janos X 
Adran Janos X 
Pongracz Mihaly X 
Niczkÿ Sandor 
Kaldi Christoph 
Anÿos Sigmond 
Niczkÿ Pál 
Niczkÿ Borbala 
Topler Adam 
Somakovicz Péter 
Jari Imbre 
Jacob Feierbendt 
Georg Schwerdtner 
Mathias Horváth 
Andre Pernstainer 
Antonj Fabian 
Michel Horvath 
Andre Spieler 
Georg Rentmilner 
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Hans Jaigel der alter 
Adam Prukner 
Thomas Mesiter 
Hans Jägel der Junge 
Francsics Ferencz 
Strobel Mathias  
Greoff Andre 
Groff Mathes 
Tallian Peter  
Michel Pelzmann 
[3. p.] 
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X.3. A vizsgált misszilisek írói, funkciójuk, a levelek évköre 
 

Levélíró neve750 Levélíró tisztsége751 Levelek jelzete752  Levelek évköre 

Babos Szabó György 
[és Tekeny s Márton] 

Körmendi kocsmáros, tizedes, szabócéhmester No 1177–1208. (31 levél) 1648. május 1–1660. október 10. 

Batthyány Magdolna 
Batthyány (I.) Ádám húga, a szentgotthárdi 

apátság zálogosa 
No 5071–5141., 8595. (71 levél) 1635. április 24.–1658. január 3. 

Becsföldy Bálint Csákányi hídvámszed  No 5333–5334. (2 levél) 1617 
Bér Benedek F porkoláb No 5979–5981. (3 levél) 1623. május 8.–1624. március 29: 

Blaskovics István Batthyány (II.) Ferenc kapitánya 
No 1475–1480. (6 levél) 
No 6822–6849. (28 levél) 

1608. július 3.–1618. május 24. 

Borz Benedek Körmendi vajda No 7428–7443., RHM-Ht753 90.1.434 (16 levél) 1614. június 6.–1644. január 10. 
Bozay László Körmendi tiszttartó No 7485–7619. (136 levél) 1615. október 15.–1638. május 4. 

Czegléd Balázs Keresked  (?) No 9352–9357., 50 406.(7 levél) 1651. április 3.–1654. június 23. 
Czelleczi Miklós Deák és inventátor No 9362–9409. (48 levél) 1643. december 12.–1657. október 31. 
Csabay György Szengróti vajda No 8139–8161. (23 levél) 1648.március 30. –1658. október 21. 

Csákányi András Csákányi deák No 8197–8203. (7 levél) 1610. október 7.–1624. február 28. 
Csákányiak - No 8208–8209. (2 levél) 1614. augusztus 4.–1623. július 2. 

id. Csáky László Országbíró, a szentgotthárdi apátság zálogosa No 8317–8517. (201 levél) 1631. november 28.–1657. június 24. 
Csáky Zsigmond Csáky László fia No 8628–8643., 8657–8658. (18 levél) 1651. január 15.–1658. június 7. 

Csanádi János Körmendi hadnagy (?) 
No 8667–8724. (57 levél) 

No 108 285–108 297. (12 levél) 
1649. augusztus 18.–1658. november 2. 

Csány Bernát Csákányi kapitány, Csány György bátyja No 8732–8920. (189 levél) 1650. július 9.–1658. október 14. 
Csány György Körmendi lovas- és gyalogsereg vicekapitánya No 8950–8998. (48 levél) 1634. március 27.–1658. április 20. 
Erd dy Bálint ? No 11 468–11 475. (8 levél) 1620. március 4.–1625. árpilis 25. 

Erd dy György Császári és királyi kamarás, majd tárnokmester No 11 505–11 684., 108 400. (180 levél) 1636. október 12. –1660. január 17. 
Erd dy Györgyné Batthyány 

Erzsébet 
Erd dy György felesége No 3310‒3Ő8Ő. (17Ő levél) 1640. december 14.–1663. május 20. 

Falusy György Körmendi tiszttartó, deák No 13 030–13 316., 108 447. (285 levél) 1622. április 30.–1660. október 19. 
Ifj. Falusy György Körmendi tiszttartó No 13 317–13 328. (12 levél) 1640. április 21.–1655. június 18. 

Fejér András Katona (?) No 13 580–13 589. (9 levél) 1642. augusztus 1.–1655. április 7. 
Francsics Gáspár Körmendi f kapitány No 14 936–15 337/a., 108 518–108 530. 1622–1653. április 25. 

750 A nevek számos különböz  formában jelennek meg a misszilis levelekben. Itt a MNL OL vonatkozó adatbázisában használt els  névalakot közlöm. 
751 A levélírók tisztségére vonatkozóan egyrészt maguk a vonatkozó levelek szolgáltatnak támpontot, másrészt a fent említett urbáriumok és házösszeírások, amelyek 
számba veszik a körmendi adózókat. Lásd MNL OL P 1322 Urbáriumok IV. 52. sz. 10–15. p.; Urbáriumok IV. 68. sz. 3–59. p. Néhány kiegészítést tettünk a Körmendre 
vonatkozó fizetésjegyzékek alapján. Lásd MNL OL P 1322 A földesúri famíliára illetve uradalmi alkalmazottakra vonatkozó iratok 46–54. rsz. vonatkozó jegyzékeit. 
752 Hacsak nem jelöljük másként: MNL OL P 1314. 
753 RHM-Ht. A Rába Helytörténeti Múzeum Adattára (Körmend). 
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RHM-Ht 90.1.456–467. (426 levél) 
Fülöp András Csákányi hadnagy No 15 530–15 557. (28 levél) 1649. március 27.–1658. június 6. 

Geilberger Keresztel  János Körmendi német kapitány No 15 735–15 775. (40 levél) 1653. szeptember 20.–1658. május 13. 
Gencsy Ferenc Csákányi ispán és tiszttartó No 15 813–15 944. (132 levél) 1636. október 2.–1658. június 20. 

Gerdákovics Mátyás Körmendi tiszttartó 
No 15 971–16 291., 54 750–54 787., RHM-Ht 90.1.823–

90.1.841., 90.1.986. (342 levél) 
1638. június 7.–1654. június 26. 

Gosztonyi István Gasztonyi számtartó No 16 556–16 586. (31 levél) 1613. július 25.–1622. március 31. 
Gosztonyi János Gasztonyi számtartó No 16 589–16 597. (9 levél) 1655. október 26.–1658. december 13. 
Györkény Bálint Csákányi halász No 108 610–108 612. (3 levél) 1648. február 21.–február 28. 
Hagynássy István Szentgróti kapitány No 17 971‒18 082., 54 498., 54 796. (114 levél) 163ő. április 28.‒16ő1. augusztus 2Ő. 
Hagynássy János ? No 18 090‒18 147.,108 6Ő3‒108 655. (71 levél) 1637.szeptember 2.‒16Ő6. február 23. 

Hagynássy Kristóf ? No 18 1Ő9‒18 150., 108 6ő6‒108 674.(21 levél) 160ő. augusztus 18. ‒162Ő.október 31. 
Hagynássy Miklós ? No 18 1ő1‒18 157. (7 levél) 1620. november 13.‒1621.október 1Ő. 

Hall Gáspár Körmendi német kapitány No 18 194–18 236. (37 levél) 1653. február 22.–1656. augusztus 30. 
Hertelendi Ádám Gasztonyi számtartó No 18 687–18 764. (78 levél) 1635. december 10.–1656. július 23. 

Hidasy András Körmendi vicekapitány 
No 19 069–19 314., 54 800–54 801., RHM-Ht 90.1.166–

90.1.1.167. (252 levél) 
1620. január 19.–1643. július 17. 

Hidasy György Körmendi hadnagy No 19 319–19 338. (19 levél). 1644. március 24.–1645. június 30. 
Hidasy István Lovas zászlótartó katona No 19 339–19 343. (5 levél) 1656. november 14–1658. július 15. 
Hidasy János Körmendi vajda No 19 344–19 353. (16 levél) 1612. február 18.–1656. május 20. (?) 

Hollósy Benedek ? No 19 539–19 585. (47 levél) 1633. április 4.–1657. július 1. 

Hollósy Sándor ? 
No 19 595., 108 720–108 730., RHM-Ht 90.1.468–90.1.470. 

(14 levél) 
1604. február 24.–1616. szeptember 16. 

Horváth Bálint Körmendi f kapitány 
No 19 727–19 909., 108 753–108 754., RHM-Ht 90.1.481–

90.1.484., 90.1.492.–90.1.494. (239 levél) 
1605. július 16.–1633. december 3. 

Jobbágy Dániel Rohonci udvarbíró No 21 934–21 935., 21 968. (3 levél) 1649. augusztus 2.–1650. június 6. 

Joó László 
Körmend Batthyányak el tti földesurának [Joó 

Jánosnak] öccse 
No 22 811–22 823. (12 levél) 1603. október 22.–1615. július 27. 

Kaczor Balázs Egervári vajda No 22 930–22 965. (36 levél) 1636.április 20. –1647. január 1. 
Káldy Ferenc Vas megyei alispán és körmendi f kapitány No 23 009–23 569. (560 levél) 1615. április 23.–1660. október 13. 
Káldy Péter ? No 23 588–23 703. (116 levél) 1643. január 21. –1660. április 24. 

Kállóczfalvay Imre 
Zala vármegye egyik alügyviv je, majd egervári 

vajda 
No 23 710–23 720. (11levél) 1637. június 23.–1656. május 10. 

Kardos Pál Körmendi f hadnagy No 24 041–24 048. (8 levél) 1656. január 1.–1683. július 18. 
Károl Benedek Csákányi tiszttartó No 24 018–24 167. (149 levél) 1618–1625 
Károly Ferenc Csákányi kocsmáros No 24 181–24 190. (10 levél) 1648–1654 

Keczer János 
Csákányi kapitány, dunántúli f kapitány-

helyettes 
No 24 352–24 688. (338 levél) 1641–1654 

Keczer Jánosné Csány 
Erzsébet 

Keczer János özvegye No 24 689–24 691. (3 levél) 1654 

Kelemen György Körmendi gyalogvajda No 25 386–25 462. (76 levél) 1646. március 7.–1658. november 26. 
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Keserű István Csákányi kapitány No 26 388–26 442., 109 064. (55 levél) 1595–1616 
Kisfaludy Balázs Csákányi kapitány No 26 712–26 783. (71 levél) 1650–1658 
Kondoray György Körmendi vár számadótisztje, zalai dikátor No 27 145–27 185. (39 levél) 1605. augusztus 8.–1624. június 7. 

Körmend város közönsége – No 27 458–27 471. (14 levél) 1607. november 4.–1638. február 15. 
Körmendi bírók és esküdtek – No 47 472–47 476. (7 levél) 1624. június 9.–1652. május 19. 

Körmendi lovas és 
gyalogsereg 

– No 27 487–27 525. (38 levél) 1609. január 4.–1699. január 2. 

Körmendi polgárság – No 27 537–27 539. (4 levél) é. n. (16ő9 el tt) 
Krajnai Mátyás Csáky László jószágtartója No 27 786–27 795. (10 levél) 1647–1657 

Krisanics Mihály Körmendi porkoláb No 27 818–27 825. (7 levél) 1635. január 14.–1639. január 17. 
Kuprisics Markó Katona (?) No 27 899‒27 956. (58 levél) 1594. augusztus 21.–1650. november 4. 

Lantsák János Csákányi kocsmáros No 28 Ő00‒28 401. (2 levél) 1653. március 13.‒16ő8. május 21. 
Lippich Ferenc Muraszombat-rakicsáni számtartó (?) No 29 Ő08‒29 480. (73 levél) 1643.június 8.‒1676.március 31. 
Lippich Márton ? No 29 358‒29 406., 29 731. (49 levél) 1638. augusztus Ő.‒1655. október 18. 

Lutár István Rakicsáni számtartó (?) No 30 100‒30 117. (18 levél) 16ő0. július Ő.‒1658. január 20. 
Lutár Mihály Katona (?) No 39 217‒39 229. (13 levél) 16ő2. január 13.‒16ő8. november 26. 

Mihály Deák, hajdú, számtartó No 31 193–31 207. (15[?] levél) 1620. december 2.–1643. február 25. 
Nagy Magyari János Szentgotthárdi apátság számtartója No 33 345–33 385. (41 levél) 1624. árpilis 3.–1646. április 3. 

Nagy Mihály ? No 33 392–33 403. (12 levél) 1612. január 8.–1614. május 1. 
Nádasdy (III.) Ferenc Vas vármegye f ispánja, majd országbíró No 32 016–32 656. (641 levél) 1636. augusztus 15.–1660. december 20. 

Nemsem István Körmendi tiszttartó No 33 636–33 948., 54 873–54 889. (345 levél) 1640. június 12.–1654. november 10. 
Niczky Boldizsár ? No 34 065–34 066., 109 449–109 458. (12 levél) 1645. október 9.–1658. augusztus 3. 

 (Gersei) Peth  György 
Csáky László familiárisa, majd Sopron 

f harmincadosa 
No 36 595–36 616. (21 levél) 1642. augusztus 5.–1658. október 20. 

Peth  Pál Szentgotthárdi jószágtartó No 37 067–37 142. (76 levél) 1605. március 25.–1627. január 18. 
Poppel Ádám Lovaskapitány No 37 890–37 903. (15 levél) 1607. március 16.–1626. április 11. 

Poppel Éva Batthyány Ferenc felesége 
No 4597–4638., 37 905–38 110., 48 726., 54 906–54 908., 

109 588–109 592. (257 levél) 
1604. október 19.–1640. november 6. 

Potyondi István Csákányi kapitány No 38 251–38 297. (46 levél) 1621. január 18.–1639. április 23. 
Pulyai György Szentgróti jászágtartó No 38 752–38 790., 38 792–38 793. (41 levél) 1653. március 2.–1658.december 26. 

Rácz János Inventátor No 38 977–38 994. (18 levél) 1613. április 23.–1647. 

Ráttky Menyhért 
Dunántúli f kapitány-helyettes, körmendi 

kapitány 
No 39 427–34 963. (36 levél) 1604. december 4.–1625. március 27. 

Rettkes Balázs Körmendi polgár, a Batthyányak ügyvédje No 39 757–39 772. (16 levél) 1649. október 21.–1660. október 5. 
Ságodi István Körmendi kapitány No 40 420–40 575. (156 levél) 1652. március 12.–1658. december 23. 

Saly Imre Katona, tiszttartó No 40 802–40 890. (88 levél) 1612. április 30.–1627 
Simon Deák No 43 283–43 287. (5 levél) 1605. május 2.–1605. június 3. 

Somogy András Körmendi tiszttartó No 43 693–43 773. (82 levél) 1600. június 15.–1623. augusztus 18. 
Svastics István Körmendi kapitány No 44 987–45 175. (188 levél) 1635. szeptember 16.–1656. december (?) 20. 
Szarka János Szentgotthárdi udvarbíró No 46 030–46 081., No 110 151–110 173. (72 levél) 1620. január 23.–1621. április 18. 

Szecs di István Csákányi kapitány No 46 553–46 671. (118 levél) 1643. május 20.–1658. április 25. 
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Szentgyörgyi Gáspár Bántornyai tiszttartó No 47 045–47 135. (90 levél) 1612. január 26.–1625. június 16. 
Szokoly Mihály Körmendi vár számtartója, deák No 48 089–48 133. (44 levél) 1639. január 14.–1655. március 20. 
Tarródy Mihály ? No 109 921–109 923. (3 levél) 1636. február 11.–1657. augusztus 23. 

Temlin Balázs Rakicsáni tiszttartó 
No 48 027., 48 722–48 890., 54 980–54 983. 100 926. (173 

levél) 
1640. június 10.–1649. június 17. 

Wragovics György ? No 51 706–51 716.(11 levél) 1641. április 22.–1658. február 18. 

 

287 
 


	Ábrák jegyzéke
	Köszönetnyilvánítás
	I. Bevezetés
	I.1. A dolgozat célkitűzései
	I.2. Földrajzi keretek
	I.3. Kronológiai keretek
	II. A kora újkori Kárpát-medence környezettörténete – eddigi kutatások, kérdések, kihívások
	II.1. A Kárpát-medence 16–17. századi környezettörténetének kutatástörténete
	II.1.1. Időjárás és kapcsolódó események kutatása
	II.1.2. Erdőterület és fafelhasználás
	II.1.3. Vízgazdálkodás és árvizek
	III. A Kárpát-medence 16–17. századi környezettörténetének történeti forrásai
	III.1. A magánlevelek mint a környezettörténet forrásai
	III.2. A disszertációban vizsgált misszilisek
	III.3. Gazdasági-adminisztratív iratok és a Rába-mente környezeti kérdéseinek vizsgálati lehetőségei
	III.4. Kik írják a leveleket? - Írásbeliség a kora újkori Batthyány-birtokokon
	IV. A Rába mint határ – folyó és határvédelem a kora újkori Magyar Királyságban
	IV.1. Folyófelmérések mint a környezettörténet forrásai
	IV.2. Háborús védekezés és folyók – a földrajzi környezet használata
	IV.3. A Rába-mente környezete a felmérések tükrében
	V. A körmendi uradalom és a vizek
	V.1. Körmend mezőváros 17. századi forrásanyaga
	V.2. Az egyik főszereplő: a Rába – különös tekintettel a Körmend környéki szakaszokra
	V.3. A szenvedő alany? – Körmend városa és vízhez kapcsolódó építményei
	V.3.1. Körmend palánkja és a vizesárok
	V.3.2. A körmendi Rába-híd
	V.3.3. Körmend malmai
	V.3.3.1. A kora újkori vízimalmok teljesítménye – eddigi kutatási eredmények
	V.3.3.3. A körmendi uradalmi malom és a malomgát
	V.4. Árvizek Körmendnél – a misszilisek tanulsága
	V.5. A körmendi uradalom más malmai – Szecsőd példája
	V.5.1. A szecsődi malom árvizei és újjáépítése
	V.6. Összefoglalás
	VI. Csákány és a Rába viszonya
	VI.1. A forrásokról
	VI.2. A középkori és kora újkori Csákány környezete – a Rába-mente
	VI.3. Csákányi erődítések a török háborúk idején
	VI.4. A Rába mint vízerő hasznosítása Csákánynál
	VI.5. Összefoglalás
	VII. Árvizek és kisvizek a kora újkori Rába-mentén – okok és következmények
	VII.1. Árvízgyakoriság a Rábán – 1600–1659
	VII.2. Árvízerősség a Rábán – mérési lehetőségek és kérdőjelek
	VII.3. A Rába árvizeinek szezonalitása – kora újkor és jelenkor
	VII.5. Ami az árvíznél is veszélyesebb? – aszályok és a törökveszély
	VIII. Összefoglalás és kitekintés
	IX. Bibliográfia
	X. Függelék
	X.1.1. Áradások a Rábán Körmendnél és a malom újjáépítésére utaló misszilis levelek (regeszták)
	X.1.2. A szecsődi malmot és hidat ért árvízkárokra és az újjáépítésre utaló misszilis levelek (regeszták)
	X.1.3. A csákányi malmot, hidat és a környékbeli településeket ért árvízkárokra és az újjáépítésre utaló misszilis levelek (regeszták)
	X.2.1. A Rába-felmérések és kapcsolódó források705F
	X.2.2. A Körmendre és környékére vonatkozó források716F
	Falusy György levele, Batthyány (I.) Ádámhoz, 1656. május 9.
	Falusy György levele, Batthyány (I.) Ádámhoz, 1658. június 1.
	X.3. A vizsgált misszilisek írói, funkciójuk, a levelek évköre

