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I. A dolgozat tárgya 

 

A disszertáció célja, hogy a Batthyány családhoz tartozó Vas megyei Rába-menti települések 

kora újkori viszonyaiba részletes betekintést nyújtson: rekonstruálja azok 17. századi 

környezetét, 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 volt-

e bármilyen környezetváltozás a Rába-mentén, megváltoztak-e a Rába-vízrendszer hidrológiai 

viszonyai, az erdőborítás, stb., illetve, hogy, hogyan befolyásolta a folyómente lakosságának 

az életét a tény, hogy a vidék a török elleni védelmi rendszer eleme lett. Az általunk vizsgált 

időszakban 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 medencebelsőben, s mint ilyen, kiemelt hadászati jelentőségre tett 

szert részben már a 16. század középső harmadától, de még inkább 1600-tól, Kanizsa 

elestének az évétől. 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 Rábán számos 

vízépítmény állt, az ezekhez kapcsolódó pusztítások és újjáépítések kapcsán a helyi 

gazdálkodási viszonyokba kiváló betekintést kaphatunk. Ezen eseményekre utaló források 

egyrészt használhatók a Rába természetes és épített környezetének rekonstrukciójára, 

másrészt sokat mondanak a folyó menti gazdálkodásról, a mindennapi életben játszott 

szerepéről, s nemkülönben az árvizek és más hidrológiai jelenségek időbeliségéről, azok 

érzékeléséről. Célunk, hogy rekonstruáljuk a folyó hidrológiai viszonyait, a Rába áradásait, 

kisvizeit, különös tekintettel a szélsőséges hidrológiai viszonyok a határvédelemre gyakorolt 

befolyására. 

A disszertáció által vizsgált források alapján váratlanul nagy jelentőségűek az árvizek a folyó 

menti települések életében. Ugyanakkor semmiképpen sem gondolhatjuk, hogy amit mi 

árvízként vagy természeti csapásként értékelünk, vagy amit a tárgyalt időszakban árvíznek 

neveztek, az valamilyen egészében váratlan esemény lett volna. Két alapvető kérdést a 

források fényében mindenképp fel kell tennünk: várt események voltak ezek vagy sem?, 

illetve, hogy mennyiben és főképp miért váltak az árvizek a Rába partján élők 

mindennapjainak részévé? Azaz, a Rába szeszélyes vízjárása által okozott problémák 
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tudatosan vállalt kockázatok voltak, vagy olyan események, amelyek mindig különösnek 

hatottak a folyó mentén élők számára. 

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

majdnem egyedüliként eleddig – az itt említett problémák egy részére: „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.” A második világháború idején a Batthyányak körmendi 

levéltárának levéltárosaként tevékenykedő, korábbi szegedi egyetemi professzor különös 

érdeklődést mutatott a természeti jelenségek iránt. A fent idézett munka megjelenése idején a 

környezeti problémák vizsgálatát semmiképpen sem tekintették kulcsproblémának. Vajon 

miért tulajdoníthatott akkor ilyen jelentőséget a környezeti jelenségeknek – elsősorban az 

árvizeknek –Iványi? A disszertáció az Iványi és részben mások által is érzékelt probléma 

mélyebb vizsgálatára vállalkozik olyan szempontok szerint, amelyeket a 20. század második 

felében teret hódító környezettörténet tűzött napirendre. 

 

 

II. Források és a dolgozat szerkezete 

 

A kora újkori környezettörténeti kutatások Európa-szerte egyre bővülő forrásanyagot 

használnak, s különösen úttörő kezdeményezések indultak meg az elmúlt néhány évben. A 

magánlevelek tanulmányozása eleddig mégsem került a kutatás homlokterébe, alapvetően 

azért, mert csak kevés esetben ismerünk egy-egy településről vagy kisebb régióból olyan 

mennyiségű, szisztematikus időközönként írott levélanyagot a modern kort megelőzően, 

amely így alkalmas lenne környezeti folyamatok pontosabb rekonstruálására. A Batthyány 

levéltár misszilisanyaga ilyen téren mindenképpen kivételes forráscsoportot jelent, s 

különösen gazdagnak mondható annak 17. századi, főként a Batthyány Ádám halálát (1659) 

megelőző két és fél évtizedből fennmaradt része. A környezettörténeti kutatás Nyugat-

Európában vagy az Egyesült Államokban egyelőre egy-két kísérleten túl nem próbált e 

forráscsoportra építve elemezni környezeti folyamatokat. Jelen disszertáció elsődleges 

forrásbázisát mégis ez adja – a Körmendhez, Csákányhoz, Szecsődhöz, és más közeli, 

elsősorban a Batthyányak által bírt településekhez kapcsolódó misszilisek. Ez nem jelenti azt, 

hogy kizárólag e településekről feladott leveleket vettük górcső alá. A dolgozat témájából 

adódóan a választás elsősorban földrajzi szempontokat követett, ugyanakkor a levéltári anyag 

magától értetődő módon személyek szerint épül fel. Ennek megfelelően a választott 
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személyek teljes levelezését áttekintettük. Az illető tisztségviselők kiválasztásakor 

funkciójuk, települési kötődésük volt a választás alapja. Az így a disszertációba bevont 

misszilisek köre körülbelül hatezer levél. Ezen forrásanyag ugyanakkor még mindig alig 

tizede a Batthyány levéltár teljes 16–17. századi levelezésanyagának. 

A Batthyány-adminisztráció jellegéből adódóan igen nagy mennyiségben maradtak fenn 

urbáriumok, amelyek a család által bírt uradalmakról adnak viszonylag pontos leírást, s ezek 

sok ponton szintén hozzájárulnak a kora újkori Rába-mente környezeti viszonyairól alkotott 

ismereteinkhez. A Batthyányak az urbáriumok mellett kisebb összeírásokat (anyagszállítások, 

kifizetésekre vonatkozó jegyzékek, stb.) is készíttettek, amelyek között, ha nem is túlzottan 

nagy számban, de a Rába-menti települések anyagára vonatkozó iratok is megmaradtak. 

Nemkülönben előfordulnak akár Körmendre, akár Csákányra vonatkozóan rövidebb 

memoriálék, és ha főként csak a 18. századtól, de térképek is. Ezek a misszilisekhez 

hasonlóan részét képezték a disszertáció által felhasznált forrásoknak. 

Jelen dolgozat, amellett, hogy a fent említetteknek megfelelően egy környezettörténeti 

esettanulmányt kísérel meg bemutatni, forrástanulmány szándékával íródott. Arra igyekszik 

ráirányítani a hazai és nemzetközi kutatás figyelmét, hogy a magánlevelek környezettörténeti 

hasznosítása jelentős eredményekkel kecsegtethet. Ennek megfelelően a dolgozat e két 

szempont mentén épül fel: 

 

Az első fejezet célja, egyrészt a disszertáció fő kérdéseinek tisztázása, másrészt a földrajzi és 

időrendi keretek meghatározása. A második nagyobb egységben tárgyalja a dolgozat a hazai 

környezettörténeti kutatás főbb irányait, különös tekintettel a kora újkori kutatásokra. Itt 

dolgozatunkban három alapvető kutatási irányra tértünk ki: az időjárás- és klímatörténeti 

kutatásokra, az erdőtörténetre, valamint a kifejezetten a történeti vízhasználatra fókuszáló 

vizsgálatokra. A harmadik rövidebb részegység a hazai környezettörténeti kutatások eddigi 

forrásbázisára tér ki, s a jelen dolgozatban tárgyalt, fent részletezett források bemutatását 

nyújtja. 

A disszertáció negyedik jelentősebb egysége arra keresi a választ, hogy a középkor végén – a 

kora újkor első évtizedeiben milyen környezet dominált a Rába mentén. Ehhez egy sajátos, 

eddig elsősorban a hadtörténetben felhasznált forráscsoportot, a Rába-felméréseket 

használtuk. Az 1543‒44-es, valamint részben az 1594-es felmérések kiválóan alkalmasak 

voltak az oszmán háborúkat megelőző, valamint a tizenötéves háború idején jellemző épített 

és természeti környezet megismerésére. A források kiválóan világítják meg, hogy a fák és a 
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folyó közös alkalmazása mellett, a természetes akadályok felhasználása mentén kialakított 

védelmi rendszer az 1530-es évek végétől kezdve egyértelműen hatott a Rába arculatára. 

A fák kivágása komolyan veszélyeztethette a folyóparti települések életét, ennek megfelelően 

ezt minden eszközzel igyekeztek megakadályozni a környék földesurai, így a Batthyányak is. 

Az 1543–44-ben és 1594-ben feljegyzett átkelők környezetében különös jelentősége volt a 

fákkal kísért folyónak. Az itt kialakított őrhelyek is igényelték a sűrű lombú erdőket, s a 

folyók gázlóinak és a hídjainak lezárására is bármikor szükség lehetett, amit nagyon 

meggyorsított, ha közvetlenül vízpartról lehetett ehhez fát nyerni. 

A disszertáció két következő, hosszabb egysége a megelőző fejezetben bemutatott rábai 

környezetet veszi részletesen górcső alá a felméréseket követő időszakban. A két Vas megyei 

település, Körmend (ötödik fejezet) és Csákány (hatodik fejezet) gazdálkodásában egyaránt 

meghatározó volt a folyó közelsége, és a vizsgált források arra engedtek következtetni, hogy a 

vízzel való folyamatos problémák nem voltak függetleníthetők a korszak Rába menti politikai 

viszonyaitól. A települések és a Rába kapcsolatát elsősorban a Batthyány-uradalmak 

gazdasági nehézségei mentén tudtuk tárgyalni, mert a levelek és urbáriumok általában ilyen 

összefüggésben tárgyalják a környezeti eseményeket. A folyó által érintett épületekre 

vonatkozó károkkal kapcsolatos jelentések lesznek legfőbb forrásaink, ez tette ki a 

legnagyobb elemzésre került adattömeg nagy hányadát. E források egyrészt alkalmasak voltak 

statisztikai értékelésre, amelyet a következő, hetedik fejezetben végeztünk el, emellett részben 

lehetséges volt az egyes a malmokat, hidakat és más építményeket ért károk emberi 

érzékelésének kérdését is tárgyalni. A források a kora újkori malmok működésének eddig alig 

ismert részletességű elemzésére adtak lehetőséget. Az említett hetedik nagyobb egységben a 

Rába Vas megyei felső szakaszának kora újkori és újkori árvízviszonyait vetettük össze, 

külön elemezve az árvizek szezonalitását, azok erősségét. A disszertáció főszövegének utolsó, 

nyolcadik fejezete a főbb eredmények összegzését tartalmazza. 

 

 

III. Főbb eredmények 

 

A disszertációban arra kerestük a választ, hogy a 17. századi Rába-mentén milyen 

felismerhető gazdálkodási változások mutathatók ki, s arra igyekeztünk rámutatni, hogy 

ennek milyen összefüggése lehet adott időszak politikai helyzetével. Elemzésünk során arra a 

megállapításra jutottunk, hogy a Rába a 17. század elejétől, de részben már a 16. század 

közepétől komplex funkciójú folyó volt, amely egyszerre volt hivatott határőrizeti és 
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vízgazdálkodási szerepet ellátni. Ezen alapvető funkciók ugyanakkor nem egyszer erős 

konfliktusban álltak egymással: 

 

Először is hadászati okokból bizonyos minimális vízszintet a Rába egész vonalán biztosítani 

igyekeztek a Rába menti vármegyék és földesurak, s ez alól a folyó Vas megyei, általunk 

vizsgált része, a Szentgotthárdtól Szecsődig nyúló szakasz sem volt kivétel. Az itteni 

magasabb vízszintet számos eszközzel igyekeztek elérni. A folyó vízszintjének 

szabályozásában nagy szerepe volt a bevágásoknak és fentőknek, de ezek mellett nem 

elhanyagolható jelentősége lehetett a malmoknak és gátjaiknak sem, hisz a sűrűn 

elhelyezkedő építmények kiváló vízszintszabályzónak bizonyultak. Emellett Körmend 

esetében még egy kapcsolódó tényezővel kell számolnunk. Kelenik József ugyan már 

felvetette, hogy a malomgát funkciója nemcsak a víz felduzzasztása volt, hanem 

egyszersmind a gát által felduzzasztott víz biztosította a vizesárok ellátását is, de ezen 

dolgozat mindezt hitelt érdemlően bizonyítani is tudta. Hasonlóról, az uradalmi malomgát 

ilyen funkciójáról Csákány esetében nem beszélhetünk, de itt is valószínűsíthető, hogy az 

erődítés 1640-es években kiépített vizesárka is a Rába visszaduzzasztása révén jutott állandó 

vízellátáshoz. 

 

Másodszor a víz szabályozása, a vízszintingadozásba való beavatkozás lehetősége 

mindenképpen hozzájárulhatott a sikeres gazdálkodáshoz. Ugyanakkor a gazdaságnak 

jelentékeny hasznot hozó gátak nemritkán okozhattak túl magas vízszintet is. A zsilipeken 

nem mindig lehetett elegendő vizet leengedni, ilyenkor túlzottan visszaduzzadhatott a víz, és 

ez is súlyosbíthatta az árvízi helyzetet. Úgyszintén mérlegelni kellett, hogy a túl sok 

leengedett víz milyen gondot okozhatott a Rába alsóbb szakaszain, különösen annak fényében 

érdekes ez, hogy a Rába Vas megyei szakaszán sorra a Batthyányak kezelésében lévő 

malmokat találunk, azaz ha kárt okozott adott molnár, mert túl sok vizet engedett át a zsilipen, 

azzal saját földesura másik malmát fenyegette. 

 

Harmadszor, ezen nehézségek ellenére, a hidrogeográfiai helyzet determinálta, hogy malmok 

épüljenek a térség jelentősebb vízfolyásain, így a Rábán is. Mint arra több helyütt is 

rámutatunk dolgozatunkban, a molnár munkája nem is elsősorban az őrlési folyamat 

irányítása, hanem a malom újjáépítése, fenntartása volt. Itt alighanem igen fontos volt a 

konkrét terep ismerete, legalább részben ez az oka, hogy az egyik körmendi tiszttartó 

nyomatékosan kéri földesurát, Batthyány Ádámot, egy helyben, vagy legalábbis a Rábán 
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tanult molnárt küldjön. Ezt az igényét a tiszttartó a Rába jelentéktelen jobb oldali 

mellékfolyójával, a Lapincs folyóval való összehasonlítással hangsúlyozza. A Rába annak 

ellenére, hogy számos kihívással járt, egyszersmind a térség legjelentősebb vízfolyása, s mint 

ilyen, a malomépítésre leginkább alkalmas hely volt. Az árvizekkel kapcsolatos teendők 

mellett el kellett látni az alapvető funkciót, a gabonaőrlést is, amely szintén igen komoly 

feladat lehetett. A feladat nehézségét jól érzékelteti, szinte precedens nélküli esetnek 

számított, hogy a malom minden kereke egyszerre forogjon. 

 

Jelen doktori kutatás során arra igyekeztünk rámutatni, hogy egy kora újkori magyarországi 

folyó környezettörténetének, illetve 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 időbeli bővítése – így a Rába alsó, például rábaközi szakaszának 

vizsgálata – pedig jelentős további adalékokkal kecsegtet az oszmán–magyar határterület 

környezeti viszonyainak megismerése szempontjából. 
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könyvét” – egy ismeretlen muravidéki nemes és a Thuróczy-krónika. Magyar Könyvszemle 
130, No 2 (2014): 180–203. 
 
- Vízgazdálkodás és háborús védekezés. Csákány és a Vas megyei Rába-mente a kora 
újkorban (1600‒1658). In: Víz és társadalom Magyarországon a középkortól az 

államszocializmus időszakáig. Szerk. Horváth Gergely Krisztián. Budapest: Balassi Kiadó, 
2014. (megjelenés alatt) 
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- A River between Worlds. Environment, Society and War along the River Raab/Rába (c. 
1600–1660). In: Man, Nature and Environment between the Northern Adriatic and the 

Eastern Alps in Pre-Modern Times. Szerk. Peter Štih – Žiga Zwitter. Ljubljana: Univerza v 
Ljubljani, 2014. (megjelenés alatt) 
 
 
C. Konferencia-előadások 

 
- Árvizek a 16–17. századi Kárpát-medencében – kis jégkorszak, vagy valami más? –
Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája, ELTE BTK, Budapest, 2011. június 3. 
 
- „ide olyan molnár kell, aki 30–35 esztendeig a Rábán való malomban tanult, s a víznek a 
csínját tudja” – a körmendi uradalmi malom és az árvizek (16–17. század) – Középkorral 
foglalkozó doktoranduszok konferenciája, ELTE BTK, Budapest, 2012. május 17–18. 
 
- „által mennék én a Tiszán” – jégjelenségek a középkori és kora újkori Kárpát-medencei 
folyóvizeken – Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája, ELTE BTK, Budapest, 
2013. május 30–31. 
 
- The “waters leave their beds frequently” – A Western-Hungarian town and the flooding of 
the Rába/Raab River in the Seventeenth century (1600–1659) – VIIth ESEH Conference, 
Rachel Carson Center, München, 2013. augusztus 20–24. (angol nyelven) 
 
- „Rába soha olyan kicsi nem volt mint most” – a Rába-mente a török árnyékában – Az ESEH 
magyarországi tagjainak 4. magyarországi konferenciája, SZIE, Gödöllő, 2013. november 16. 
 
- Vízgazdálkodás és háborús védekezés. Csákány és a Vas megyei Rába-mente a kora 
újkorban (1600–1658) – Víz és társadalom Magyarországon a középkortól az 
államszocializmus időszakáig, Budapest Főváros Levéltára, 2014. január 31. 
 
- A River between Worlds. Environment, Society and War along the River Raab/Rába (1600–
1664) – Man, nature and environment between the Northern Adriatic and the Eastern Alps in 
Pre-Modern Times, Univerza v Ljubljani, 2014. május 29–31. (angol nyelven) 
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