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I. A disszertáció kérdésfelvetései 

 

Munkámban egy meglehetősen összetett problémakört vizsgálok. A kérdésfelvetés során 

tapasztalnom kellett, hogy a választott téma aspektusainak előzményei sem kellőképpen 

ismertek, hiszen a 17. századi törökellenes határvédelmi rendszer szerkezetének átalakulása, a 

finanszírozás különféle megoldásai és változásai, a végvári társadalom – ellentétben a 16. 

századdal – összességében nem és részleteiben is csak egy-egy esetben feldolgozottak. Ez 

mindenekelőtt azzal áll összefüggésben, hogy a „rövid” 17. század történetének ismertetése a 

magyar történetírásban hosszú ideig elsősorban a rendi-függetlenségi kérdésfelvetés mentén 

zajlott, ám nem volt ez másként a századvég nagy török háborúja idejének feldolgozásakor sem. 

A disszertáció megírásához tehát szisztematikus alapkutatásokat kellett végeznem, és a 

fennmaradt, bőségesnek tekinthető forrásokhoz alkalmazkodva megfelelő munkamódszert kellett 

kidolgozni annak érdekében, hogy ezen hiányosságok pótlásra kerülhessenek. 

Mint az közismert, az oszmán (és a 17. század folyamán Erdély) ellenes, a Habsburg-

uralkodók által kiépített, de a mindennapokban vegyesen a magyar rendi főméltóságok és 

regionális hatalmú arisztokraták, illetve az egyre nagyobb számban Magyarországra vezényelt 

reguláris ezredek, állandó német helyőrségek és parancsnokaik által működtetett és fenntartott, a 

kisebb és közepes támadások elhárítására kiválóan alkalmas határvédelmi rendszer nagyjából az 

1650–1660-as évekig a 16. század második felében kialakított szervezeti keretek között 

működött. Az európai és közép-európai hadügyi, katonapolitikai és a nagyhatalmi változások 

ugyancsak maguk után vonták a határvédelmi rendszer egyes elemeinek átformálódását is. 

Ismert, hogy a harmincéves háború (1618–1648) idején a nyugati hadszínterekre koncentráló 

bécsi udvar az oszmánokkal szembeni látszatbékére törekedett. Ennek megfelelően a 

határvédelem feladata jelenős részben átkerült a magyarországi arisztokraták kezébe, akik 

lényegében a királyi zsoldon fizetett végváriak, illetve magánkatonaságuk segítségével látták el a 

hátország védelmét. Látszólag ez a fajta dualista hadügyigazgatás mindkét félnek, azaz az 

udvarnak és a magyar politikai-katonai elitnek is sokáig megfelelő volt: a magyar főnemesség 

helyi hatalma és a gazdasági életben betöltött szerepe megőrződött, sőt nem egy területen 

megnőtt, a bécsi udvar ugyanakkor kizárólag vészhelyzetben kényszerült nagyobb hadtestek 

bevetésére a Magyar Királyságban. Tegyük hozzá: a század második felében megindult nagy 

török támadásokig (1657–1660, 1663–1664) mindez hatékonyan működhetett, a 16. századi 

szervezet azonban már Bethlen Gábor és I. Rákóczi György erdélyi fejedelmek sorozatos 

támadásaikor megbomlott, nem is beszélve a század közepi jelentős veszteségekről (Várad – 

1660, Érsekújvár – 1663) vagy éppen az Erdély (és kisebb mértékben Franciaország) által 
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támogatott bujdosók ideiglenes harcászati sikereiről. Az 1683. évi Bécs elleni török hadjáratban 

„meghajlott” végvárrendszer 1686 utáni felszámolódása nem volt tehát előzmények nélküli, 

éppen ezért érdemes a disszertációban végigkövetni ennek különféle vetületeit. 

A magyarországi hadügy és határvédelem 1683-ig tartó dualista igazgatása a közvetlen 

török veszély elmúltával szükségszerűen megszűnt, miközben megindultak azok a hadügyi, 

társadalmi és gazdasági változások, amelyek a hódoltság ideje alatt megszilárdult rendszer 

felszámolásához, átszervezéséhez vezettek. Bár a hadügyi koncepcióváltás legfőbb elemei az 

1680–1690-es évek tekintetében nagy vonalakban ismertek, a részletek, a konkrét tervektől a 

megvalósításig, illetve a folyamat több szempontú elemzése ez ideig váratott magára. A 

feleslegessé vált katonai objektumok, a végvári szervezet és a vitézlő rend felszámolása és ezzel 

párhuzamosan a hadügy átszervezésének természetes igénye véleményem szerint alapvetően az 

oszmánok háttérbe szorításával párhuzamosan előállt funkcióvesztésből adódott. Mindezek 

mellett a 17. század folyamán igen erősen militarizálódott magyarországi társadalom 

demilitarizálása, a végvárak ellátására létrehozott és működtetett hadi finanszírozási rendszernek 

a formálódó állandó hadsereg igényeinek megfelelően történő átalakítása jelentették a 

legfontosabb megoldandó feladatokat. A felsorolt hadügyszervezeti, finanszírozási és társadalmi 

változások a nagy török háború kitörése (1683) és a Rákóczi-szabadságharc megindulása (1703) 

közötti időszakot tekintve – a jelzett szisztematikus kutatások eddigi hiánya miatt – gyakorlatilag 

alig vagy teljesen ismeretlenek. 

Disszertációmban arra vállalkozom, hogy a fent említett aspektusokat kifejezetten 

intézménytörténeti szempontból vizsgáljam. Szembesültem ugyanis azzal, hogy a magyar 

történeti szakirodalom – néhány kivételtől eltekintve – nem tisztázta ennek a mozgalmas 

időszaknak a kormányzat- és igazgatástörténetét. Kutatási tapasztalataim szerint az állam 

berendezkedése, az egyes feladat- és hatáskörök vagy éppen a területi illetékességek tisztázása 

nélkül a következtetések sok esetben homályos megfogalmazásokhoz, olykor 

félreértelmezésekhez vezetnek-vezettek. Mindenekelőtt tehát elsőként az 1680–1700-as évek 

hadellátásban és hadsereg-finanszírozásban fontos szerepet betöltő központi és magyarországi 

kormányszervek áttekintésére törekedtem. Ezek feltárása ugyanis hiánypótlóan teszi lehetővé a 

korabeli kamarai szervezet mellett a hadsereg adminisztrációja szempontjából kiemelendő 

hivatalok viszonyainak megismerését. 

Külön kell szót ejteni a disszertáció tágabb témája kapcsán a formálódó állandó hadsereg 

fogalmáról. Jelen dolgozatnak ugyanis – úgy vélem – nem feladata abban a vitában állást 

foglalni, hogy mikortól számítható a közép-európai Habsburg Monarchia állandó hadseregének 

„megalapítása”. A 17. század végén ugyanis egy, a vesztfáliai béke (1648) megkötése után induló 

folyamat közbülső állomásának lehetünk tanúi, amikor kétfrontos, nagy háborúk idején a hadi 
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helyzet függvényében alakult, differenciálódott, formálódott ez a hadsereg. Bár többször is 

előfordul az értekezésben az állandó hadsereg fogalmának használata, de hangsúlyozni 

szükséges, hogy sokkal inkább olyan, formálódó hadseregről van szó, amely már több 

szempontból magán hordozza a klasszikusnak tekinthető állandó hadsereg jellemzőit, néhány 

tekintetben ugyanakkor jócskán elmarad attól. A francia minta elérése ugyanis még csak 

vágyálom volt a Habsburg-uralkodók számára, az egységes elvek mentén felépülő katonaság 

majd csak a 18. század második felétől tekinthető minden kritériumnak megfelelő, modern 

állandó hadseregnek. Ennek megfelelően a célom elsősorban annak a bemutatása volt, hogy az 

említett korszakban a Magyar Királyság területén többféle jogi státuszú alakulat is állomásozott, 

köztük a formálódó állandó hadsereg kötelékébe tartozó katonaság is, amely – és ez a téma 

szempontjából a leglényegesebb – a végvárrendszer katonaságától, azaz a királyi fizetésű vitézlő 

néptől immár teljesen elkülönülve működött! 

Legfőbb célkitűzésem tehát az volt, hogy a határvédelmi és a végvárrendszer 

felszámolásának egyes aspektusait dolgozatomban szisztematikusan végigtekintsem, miközben 

mindvégig kiemelt figyelemmel követem a formálódó új hadügyi berendezkedésre történő 

áttérést is. Ennek érdekében elsőként a hadügyi átalakulásra vonatkozó elméleteket és 

tervezeteket kellett feltérképezni, majd a hadügyi, gazdasági, társadalmi problémákra adandó 

megoldási javaslatok áttekintő ismertetését kellett elvégezni, melynek nyomán így az elmélet és 

a dolgozatban bemutatott „gyakorlat” közötti azonosságokat és különbségeket mindvégig 

figyelemmel kísérhettem. 

A disszertáció felépítésének kidolgozásakor a leglátványosabb változások bemutatását 

helyeztem előtérbe: egyes katonai objektumok felszámolását és ezzel párhuzamosan újabbak 

kiépítését, mint a legkézzelfoghatóbb eredményét a hadügyi koncepcióváltásnak: hiszen ahogy a 

végvárrendszer 16. századi formálódásakor is fokozatosan tűntek el a középkor 

követelményeinek még megfelelő objektumok, úgy ennek a korszaknak is jellemzője, hogy a 

harcászat és a katonai helyzet változása következtében az elavult vagy szükségtelenné vált 

erődítmények, városfalak stb. szándékos elbontás-pusztítás áldozatai lettek. Fontos hangsúlyozni 

ugyanakkor, hogy mindezzel párhuzamosan és egyidejűleg egy új területen (a folyókra 

támaszkodó déli Határőrvidéken) nagy erőkkel megindult az új időszak követelményeinek 

megfelelő védelmi rendszer kiépítése, hiszen a közvetlen török veszély ugyan megszűnt, ám az 

Oszmán Birodalom továbbra is a délkelet-európai régió erős nagyhatalma maradt. A 18. század 

elején ugyanis már nem kisebb-nagyobb portyázó csapatok megállítása, hanem nagy hadseregek 

feltartóztatása és egy jelentős tüzérségnek ellenállni képes erődrendszer kialakítása volt 

napirenden. A várak már nemcsak kisebb helyőrséget befogadó objektumok, hanem olykor egy 

teljes ezred elszállásolására alkalmas erődök voltak, elő- és védművekkel, árokrendszerrel stb. A 
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sok-sok új kaszárnya, élésraktár és hadszertár építésével pedig megoldhatóvá vált a csapatok 

helyben történő folyamatos állomásoztatása és ellátása is. 

A hadügy korabeli szervezete és változásainak feltérképezése az értekezés egyik további 

fő célkitűzése volt. Az egykori végvidéki és kerületi főkapitányságok felmorzsolódásának, 

területi illetékességük változásainak bemutatása, ha nem is látványos, de fontos kérdéskörként 

értékelhetők, a régi rendszer felszámolódásának stációi, majd az átmeneti, illetve az új rendszer 

kezdete és működése alapkutatásokkal tisztázható. Ennek nyomán egyértelművé vált az ország 

területén működött főkapitányságok átalakulása: személyi és személyzeti, területi viszonyai 

megváltoztak, valamint a kialakított Határőrvidék igényeinek megfelelő új parancsnoki rendszer 

hatásköri és illetékességi kérdései is tisztázódtak.  

A dolgozat által vizsgált megközelítési módok és témakörök közül a magyar 

szakirodalom leginkább a végvárrendszer társadalmát dolgozta fel. A „vitézlő rend” útkeresése a 

Rákóczi-szabadságharc kutatásának fontos előzményét és frekventált kérdésfelvetését képezte. 

Ebben a tekintetben sok újdonságot így természetesen nem, inkább egy – a témához megfelelően 

illeszkedő – összefoglalást lehet adni. Annál inkább ismeretlen volt az országban állomásozó 

idegen (azaz nem magyar) végvári katonaság korabeli szereplése: sem szervezeti kereteik, sem 

tevékenységük, de még legfontosabb katonai vezetőik sem voltak mindeddig ismertek a magyar 

szakirodalomban. Disszertációmban így arra vállalkozom, hogy a formálódó állandó hadsereg 

ezredesei, századosai, illetve a szabad századok kapitányai jelentésein keresztül világítsak rá a 

magyarországi viszonyok közé történő beilleszkedésükre. A visszafoglalt városokban állomásozó 

katonaság ugyanis ugyanúgy részét képezte a mindennapoknak, mint magyar vagy délszláv 

származású társaik. Ők már az átszervezett, az új hadügyi berendezkedés elemei voltak, hiszen a 

városi lakosság és a katonaság 18–19. századi együttélése immár békésebb viszonyok között 

formálódott.  

A legnehezebb feladatnak a finanszírozás változásainak feltérképezése ígérkezett. 

Alapvetően arra keresem a választ, hogy az 1680-as évekig milyen csatornákon keresztül 

biztosították a végvárrendszer ellátását, és miként változott meg mindez a reguláris katonaság és 

a visszafoglalt területeken állomásoztatott helyőrségek megjelenését követően. Mekkora 

összeget, milyen feltételek mellett és kiktől vehetett fel a katonaság – legyen akár reguláris, 

„magyar” végvári, idegen származású szabad századbeli tiszt vagy közlegény? Hogyan kapta 

meg ellátmányát a katona a megváltozott viszonyok között, illetve az új rendszer megszervezését 

milyen pénzeszközökkel biztosította a Habsburg-kormányzat? Jogosnak tűnő elvárás tehát a 

disszertációval szemben, hogy a hadi finanszírozási problémák tekintetében feltett általános 

kérdésekre alapkutatások segítségével konkrét válaszokat adjon. Mindezek vizsgálatát azért is 

szükségesnek tartom, hogy csatlakozva a már említett európai kutatási trendhez, a „háborúzó 
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állam” magyarországi viszonyaihoz további adalékokkal lehessen szolgálni. 

A gondolatmenet és a feldolgozómunka tehát komplex vizsgálatra törekszik: strukturális 

változások mellett gazdasági és társadalmi aspektusokból egyaránt vizsgálja a végvárrendszer 

17. század végi felbomlását, illetve 18. század eleji új berendezkedését. Nem véletlen tehát, hogy 

a Rákóczi-szabadságharc időszakát külön nem vizsgálom, hiszen ebben az esetben a 

végvárrendszer 1711–1715 közötti további fejlődése és változásai – szorosan kapcsolódva az 

1680–1690-es években megismert folyamatokhoz – jelentették a változások lezárását, mind a 

szervezet megszilárdulása, mind a jogforrások terén.  

Mint a fentiekben leírtakból kiderül, elsősorban a Magyar Királyság oszmánoktól 

visszafoglalt területe, azaz a 17. század végén immár másfél évszázada létező frontvonal és az 

ott fekvő várak, katonai objektumok és a bennük szolgálatot teljesítők sorsának változásaira 

keresem a választ. A várvédelmi rendszer újabban már hagyományosnak tekinthető felosztását 

követve a hat végvidéki főkapitányság (Károlyvárosi, Varasdi, Kanizsával szembeni, Győri, 

Bányavidéki, Felső-magyarországi) mellett elsősorban az újonnan elfoglalt területek 

integrációját vizsgálom. Mindenekelőtt tehát a Dél-Dunántúl, a Drávától délre fekvő (horvát–

szlavón) terület, a Duna, a Tisza és a Maros folyók mente, illetve a Tiszántúl állnak a vizsgálat 

középpontjában, lényegében azok a vidékek, ahol a 16. század második felében nem, vagy csak 

időlegesen alakult ki a mélységében tagolt védelmi rendszer. Mivel azonban a klasszikus 

határvédelmi rendszer keretei és az új szerzemények katonai igazgatása még egy ideig 

kölcsönhatásban voltak egymással, folyamatos kitekintés szükséges a korábbi főkapitányságok 

szervezetében beállott változásokra is. (Elegendő beszédes mintapéldaként itt csak arra utalni, 

hogy például a Bányavidéki végek magyar katonasága 1687-ben már nem a korábbi várakban, 

hanem Szegeden vagy Szolnokon teljesített szolgálatot.) Hasonlóan figyelemmel kísérem – 

elsősorban a tartomány különleges helyzete miatt – Erdély, pontosabban a volt Erdélyi 

Fejedelemség (területének) katonai szerepét is. A másik speciális helyzetű vidék, az 1690-es 

években a Dráva–Száva köze volt, ahol Guido Starhemberg kapott – a katonai feladatokon túl – a 

tartomány életébe komoly beleszólást. Bár Erdélyben, a Dráva–Száva közén és az 1699 után 

szervezett Határőrvidéken már más folyamatok zajlottak, a komplett vizsgálathoz mégis 

elengedhetetlen, hogy legalább kitekintés szintjén ne képezzék részét munkámnak.  

Összességében tehát kijelenthető, hogy vizsgálataim középpontjában ugyan elsősorban az 

egykori magyarországi (főként a Drávától az erdélyi határig húzódó) frontvonal és a törököktől 

visszafoglalt területek hadügyi berendezkedése áll, mégis figyelemmel kísérem – a 

szempontrendszerek adta lehetőség szerint – a történeti Magyarország egész területén zajló 

folyamatokat. 
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II. Az értekezés forrásai 

 

A kutatás során a sokrétű témára vonatkozó legfontosabb forrásokat a bécsi Osztrák Állami 

Levéltárban és a budapesti Magyar Országos Levéltár különféle gyűjteményeiben találtam. Első 

helyre kívánkozik az utóbbiban a Budai Kamarai Adminisztráció szinte hiánytalanul fennmaradt 

regisztratúrája. A magyar történetírás által mindeddig méltánytalanul elfeledett forráscsoport a 

törököktől visszafoglalt területek egészének katonai, gazdasági, társadalmi és közigazgatási 

kérdéseiben nyújt alapvető információkat. Az Udvari Kamara Levéltára magyar sorozatának 

(Hoffinanz Ungarn) a korszakból fennmaradt hatalmas mennyiségű fascikulusaiban 

kimeríthetetlenül gazdag forrásanyag rejtőzik. Ösztöndíjak segítségével az osztrák fővárosban 

végzett kutatómunka segített abban, hogy részben feldolgozhassam az értékes, ám kutathatósági 

szempontból embert próbáló irategyüttest. Az akták ugyanis a pénzügyigazgatás összes kérdése 

mellett, katonai kinevezéseket, pontosabban elsősorban azokról a kamarának szóló értesítéseket, 

és ezek hátterében a döntések mozgatórugóit, különféle konferencia-jegyzőkönyveket (például a 

Magyarország területére tervezett téli beszállásolás vagy a hadiadó kérdésében) rejtenek. 

Találhatók továbbá egy-egy Magyarország területén illetékes kamara felülvizsgálata során 

keletkezett irományok, katonai vonatkozású kimutatások, egy-egy a formálódó állandó hadsereg 

kötelékébe tartozó ezred vagy egy ún. szabad század működésére és finanszírozására vonatkozó 

információk is az ügyiratokban. A Habsburg Monarchia központi hadügyigazgatási szerve, a 

bécsi Udvari Haditanács töredékesen fennmaradt iratai mellett a teljes egészében megmaradt, 

változó hosszúságú és tartalmi mélységű kivonatot adó lajstromkönyvek képezték az értekezés 

forrásbázisának harmadik pillérét. A bejegyzések a korszak hadügyi vonatkozású eseményeinek, 

történéseinek teljes szegmensét fogják át, ezekből rekonstruálhatjuk a katonai kinevezések egy 

részét (így főként a lajstromkönyvek alapján állítottam össze a disszertáció végén, a Függelékben 

szereplő várkapitány-archontológiát), hadi vonatkozású intézkedésekről tájékoztatnak. 

Elmondható, hogy sok esetben az is jelzés értékkel bír, ha valamilyen ügyben vagy valamely 

személy tekintetében egy-egy évben vagy akár több éven át nincs bejegyzés.  

A felsoroltakat remekül egészítették ki a Szepesi Kamara regisztratúrája, a Magyar 

Kamara Archívuma vagy éppen az Udvari Kamara és az Udvari Haditanács fő sorozatai mellett 

található gyűjtemények és a megyei archívumoknak a középszintű igazgatásra vonatkozó aktái.  

 

III. A disszertáció legfontosabb eredményei 

 

Az 1699. év valódi fordulópont Magyarország történetében. Az 1683 óta zajló 

törökellenes háború eredményeként a Magyar Királyság területén (a Temesköz kivételével) 
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megszűnt a mohácsi csatavesztés óta fennállt török hódoltság. Gyakorlatilag 1699 tekinthető 

1526 óta az első olyan esztendőnek, amikor az állandó hadi állapot már megszűnt, illetve 

hivatalosan is békeév volt, és kisebb-nagyobb török csapatok már nem nyugtalaníthatták 

betöréseikkel a magyarországi lakosságot. A karlócai béke megkötésének másik fontos vívmánya 

volt, hogy a Magyar Királyság frontország szerepe megszűnt: a 16–17. században az ország 

területén átívelő, nagy nemzetközi és hazai összefogással és áldozatvállalással fenntartott 

védelmi rendszerre a továbbiakban nem volt szükség. A korábbi évtizedekben, évszázadokban 

Európa nyugati és keleti felén is lezajlott nagy politikai, gazdasági-társadalmi változások egyes 

elemeinek magyarországi megvalósítására is elérkezett az idő. Mindezek jól megmutatkoznak 

azokban a különféle színvonalú és többféle szempontból készült berendezkedési tervezetekben, 

amelyek az 1680–1690-es években láttak napvilágot a Magyar Királyság új kormányzatával 

kapcsolatban. A kortársak is tisztában voltak ugyanis azzal, hogy a korábbi struktúrák és 

intézmények nem vagy csak részben maradhatnak fenn, és az új korszak kihívásainak megfelelő 

intézkedésekre van szükség. A változtatás szükségességét nemcsak a bécsi udvari körökben 

készült tervezetek, de a magyar rendiség képviselői által alkotott elképzelések is támogatták – 

természetesen az ellentétes érdekek miatt sokszor ellenkező előjellel. Míg az udvar a 

központosítás dinasztikus érdekeit, addig a rendek a minél nagyobb önállóság megtartását és 

kiharcolását tartották szem előtt. Az országban ezekben az évtizedekben valódi korszakváltás 

zajlott le, amely az élet szinte minden területét érintette, így bőségesen regisztrálhatunk hadügyi, 

hadügyigazgatási változásokat is. 

Disszertációmban ezeknek a hadügy terén lezajlott széles spektrumot érintő 

változásoknak a legfontosabb vetületeit térképeztem fel, eseménytörténeti helyett elsősorban 

intézménytörténeti megközelítésben. Mint az értekezés címe is mutatja határozott célom volt, 

hogy elsősorban az 1683 után visszafoglalt országrészek új hadügyi berendezkedését mutassam 

be, azaz a régi struktúrák felszámolását és átszervezését, illetve az újak létrehozását. A 

Károlyvárostól Szatmárig húzódó félkör alakú területen ugyanis a 16. században létrejött és a 17. 

század végéig bizonyos feladatok ellátására jó hatásfokkal működött végvárláncolat esetében 

1683 után gyökeres változások történtek, amelyek mind a törökök kiűzésével álltak 

összefüggésben. Ezek közül első helyre kívánkozik az új funkció megtalálása. Az új helyzetben 

ugyanis a korábbi végvárrendszer elvesztette azt a hivatását, amely miatt egykoron életre hívták. 

Nem volt többé ezen a vidéken külső ellenség, aki ellen védeni kellett volna a Magyar Királyság 

megmaradt területeit. A hosszú török háború alatt, az egyre nagyobb területek elfoglalásával 

párhuzamosan ugyanakkor már megindult egy újfajta, más alapelvek mentén felállított 

Határőrvidék megszervezése. 

Mivel maga a határvédelem is több részből áll, ezért mindezeket a szegmenseket magam 
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is érzékeltettem a disszertáció szerkezetében, tudatosítva, hogy e változások ugyan külön-külön 

is nagy horderejűek, ám feldolgozásuk első körben csak együtt érdemes. A határvédelmi 

rendszernek tehát több eleme is van: beszélhetünk a végvárrendszer szervezeti kereteiről, 

láthatjuk legkézzelfoghatóbb elemeit, magukat a végvárakat, érzékelhetjük azok mindenkori 

társadalmát, a katonaelemeket és végül megfoghatjuk mindennek a velejét, a pénzügyeket is. 

Általánosságban kijelenthető, hogy a fennálló tartós hadi-hadszíntéri állapot a fent említett 

kérdésekben hozott intézkedésekre szinte minden esetben erősen rányomta a bélyegét, azaz 

nemcsak, hogy a hadsereg vezényletét, a katonaság folyamatos ellátását, a várak védhető 

állapotba hozatalát kellett szem előtt tartani, de intézkedéseket kellett hozni a felesleges katonai 

objektumok felszámolásáról, a területi katonai parancsnokságok és az új Határőrvidék 

megszervezéséről, a militarizált társadalom demilitarizálásáráról, a katonai költségek 

átcsoportosításáról is. A magyarországi helyzet egyik legnagyobb megoldásra váró kihívása 

éppen az volt, hogy egy olyan társadalmat, amely akkor már több mint 150 éve militarizált 

viszonyok között létezett, gazdasága pedig nem kis mértékben hadigazdaság volt, hogyan lehet a 

várható békésebb viszonyokhoz igazítani, miként lehet társadalmát demilitarizálni, nyersanyagait 

és erőforrásait a nyugalmas idők szolgálatába állítani? 

Kijelenthetjük, hogy a magyar rendiség és a mindenkori Habsburg uralkodó, mint magyar 

király között létrejött kompromisszumrendszer a 16–17. században többször felborult. A korábbi 

„tartós kiegyezés” a 17. század második felében a Wesselényi-összeesküvés leleplezését követő 

évtizedben ráadásul teljesen megbomlott, és újabb részleges kiegyezésre csak az 1681. évi 

országgyűlésen került sor. A határvédelem igazgatását is meghatározó kompromisszum 

felbomlása azonban – paradox módon – csak 1683-ban, az ország felszabadításával 

párhuzamosan vette kezdetét, amelynek legfőbb jele az volt, hogy a magyarországi határvédelem 

dualistának tekinthető igazgatása fokozatosan megszűnt, a mérleg nyelve végérvényesen a 

központi hadügyigazgatás felé billent. A folyamat látványos része volt a harmincéves háború óta 

folyamatosan formálódó, a dinasztiához és a központi hatalomhoz kötődő állandó hadsereg tartós 

magyarországi megjelenése, mely nélkül az ország felszabadítása elképzelhetetlen volt. E 

hadsereg ugyanakkor nemcsak az uralkodó támasza volt, de ereje és állandósuló jelenléte nagy 

mértékben járult hozzá a korábbi végvárrendszer elemeinek funkcióvesztéséhez. Az állandó 

hadsereggel együtt ugyanis szerepet kaptak Magyarországon az annak ellátásához, 

finanszírozásához köthető központosított intézmények és tisztviselőik is, akik több esetben már 

nem csupán a hadügyigazgatás, de a közigazgatás, valamint a pénzügyek, adóügyek egyes 

kérdéseiben is intézkedtek, a magyar rendiség képviselőitől pedig teljesen függetlenek voltak.  

Mindezek összességében azt eredményezték, hogy a végvárak 16. század közepétől 

fennálló szervezete az 1680-as években rohamos gyorsasággal felbomlott. Ebben az időszakban 
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érdekes kettősségnek lehetünk szemtanúi: a korábbi frontvidéken és hátországban lévő végvári 

szervezet fokozatosan számolódott fel, miközben a visszafoglalt területen már megindult az új 

rendszer megszervezése. Nemcsak arról van szó, hogy vezetőik, a végvidéki vagy kerületi 

főkapitányok elvesztették korábbi befolyásukat, hanem sok esetben már egész egyszerűen nem 

volt olyan katonaság a végvárakban, amely felett intézkedhettek volna. Ebből a patthelyzet-szerű 

állapotból előre vagy kivezető út a végvári katonaság számára csak az állandó hadsereg 

kötelekében szerepet vállaló mezei alakulatok toborzása lehetett. A korábbi főkapitányságok 

területén ugyanis az igazi katonai erőt és hatalmat már nem ők, hanem az ide vezényelt állandó 

hadseregbeli magas rangú tisztek jelentették. Így fokozatosan kialakult a területi katonai 

parancsnokságok intézménye, amelynek keretében egy fővárból határozták meg egy egész régió 

hadügyi kérdéseit, katonai problémáit. Mindennek természetesen nem csekély mértékben etnikai 

töltete is volt, hiszen a korábbi magyar származású kerületi főkapitányok helyére – magyar 

szempontból legalábbis – „idegennek” tekinthető tábornokok léptek.  

A korábbi magyarországi végvidéki haderő megőrizte ugyan különleges belső szervezetét 

a nagy török háborút követően is, de ez több esetben inkább volt tekinthető a múlthoz való 

nosztalgikus kötődésnek és a korábban élvezett kiváltságokhoz való, teljesen érthető szívós 

ragaszkodásnak, semmint valós katonai funkcióknak. Az 1680-as és az 1690-es évek között 

kézzelfogható a különbség, hiszen az előbbi időszakban a még meglévő korábbi főkapitányságok 

intézménye és 16–17. századból megmaradt mechanizmusa még érezhetően jelen volt, ám a 

század utolsó évtizedére gyakorlatilag eltűntek. Az Udvari Haditanács 1701. novemberi 

rendelete következtében – amely a végházakat és szervezetüket felszámolta, a vitézlő rend tagjait 

adófizetésre vagy az állandó hadsereg kötelékében való szolgálatvállalásra kötelezte – pedig 

úgymond hivatalosan és véglegesen is megszűntek a korábbi szervezeti formák. 1700–1703 

között ugyanakkor már több vonatkozásban kialakították a déli határon az újonnan létesített 

Határőrvidék szervezetét. Disszertációmban ez utóbbi igen fontos és a magyar történetírásban is 

sok vonatkozásban taglalt kérdéskörnek csak a gondolatmenet szempontjából fontos szeletét 

világítottam meg, mégpedig fő hangsúllyal a határőrzéssel megbízott délszláv etnikumú 

katonaság letelepítésének problematikájára. 

Ez a korszak kézzelfogható, mind a mai napig látható változást eredményezett a 

végvárak, mint katonai objektumok tekintetében. Tagadhatatlan, hogy a katonai objektumok 

felszámolása, erősebb – sokat emlegetett – kifejezéssel élve: a várrombolás, a hadügyi 

változások része volt. A 17. század végén a rohamos funkcióvesztés következtében egyértelműen 

érezhető volt az Udvari Haditanács szándéka, hogy a kisebb erődített véghelyeket, mint a végvári 

katonaság lakhelyét megszüntesse. Emellett megkezdődött az egykori frontvonalon, immár az 

ország belsejében lévő nagyobb várak és városok védműveinek felszámolása is. A 
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disszertációban összefoglaltam az 1699. és az 1702. évi várrombolási rendeletek 

megvalósulásának körülményeit, és reményeim szerint sikeresen támasztottam alá megnyugtató 

érvekkel, hogy ezeket nem pusztán, sőt elsősorban nem „magyarellenes” tevékenységként kell 

felfognunk, miként azt sokáig vélték, vagy ahogyan ez a történeti köztudatban mind a mai napig 

él. E folyamatot jól szemlélteti például a Dél-Dunántúl, ahol a terület fővárának tekintett 

Szigetvár erődítését szorgalmazták, míg a tőle északabbra fekvő – és a 16. században, Szigetvár 

elestét követően oly meghatározó – Kanizsa várát 1702-ben lerombolásra ítélték, amit nagyrészt 

végre is hajtottak.  

A 17–18. század fordulóján, tehát egy, a 16. századival ellentétes folyamat zajlott: míg 

korábban középkori templomok, kolostorok és egyéb „civil” épületek kövei épültek be az ország 

középső területén újonnan kialakult határvédelmi rendszer várainak erődítéseibe, addig 1702 

után a funkciójukat vesztett egykori végházak falai és kövei „kaptak új feladatokat” az újonnan 

létrehozott kaszárnyákban, városházakban, polgárházakban, uradalmi épületekben vagy akár 

barokk templomokban. A végvárrendszer katonai objektumainak felszámolása mellett 

ugyanakkor megkezdődött, illetve folytatódott a stratégiailag fontos helyen lévő erődített helyek, 

vagyis fővárak megerősítése. Kiemelten hangsúlyozandó, hogy ez nemcsak az új, délvidéki török 

határ melletti erődök nagy erőkkel történő kiépítését, hanem a Magyar Királyság belsejében 

fekvő több vár „fortifikációját” is jelentette. Adatok sokasága igazolja a törekvéseket, hogy 

például Munkács, Tokaj, Nagyvárad, Szigetvár, Szeged vagy éppen Buda, Lipótvár és Komárom 

elő- és védműveit minél inkább védhetőbb állapotba hozzák. Az is bizonyítható ugyanakkor, 

hogy az Udvari Haditanács által támogatott törekvések mindezek ellenére – éppen a jelentős 

pénzhiány miatt – csak elenyésző mértékben valósulhattak meg. Végül meg kell jegyezni azt is, 

hogy II. Rákóczi Ferenc fejedelem a bécsi haditanácsosokhoz hasonlóan elsősorban stratégiai és 

hadászati okokból folyamodott a várrombolásokhoz.  

A visszafoglalt várak többségében kimutathatóan nem magyar katonaelemeket bíztak 

meg a várak őrzésével, hanem megjelentek Magyarországon az 1680-as évekig alig alkalmazott, 

várőrzésre használt egységek, az ún. szabad századok. Ezeket az alakulatokat – amelyek ez ideig 

gyakorlatilag ismeretlenek voltak a magyar hadtörténetírás számára – az állandó hadsereg 

kötelékén kívül tartották nyilván, és közvetlen harcokban sem kerültek bevetésre. A szabad 

századok főleg veterán vagy éppen nagyon fiatal katonákból álltak, és Buda, Székesfehérvár, 

Eger, Kanizsa, Várad, Munkács, Tokaj, Lipótvár, Komárom, Győr váraiban váltakozó számban 

találjuk meg őket. Együttélésük a városok lakóival természetesen nem lehetett és nem is volt 

konfliktusoktól mentes, ám az Udvari Kamara és az Udvari Haditanács mégis egyetértett abban, 

hogy alkalmazásuk a visszafoglalt várakban előnyös. A szabad századok kapitányai 

meghatározókká váltak egy-egy város életében, lévén hogy a belső karhatalom, a rendvédelem is 
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kifejezetten a hatáskörükbe tartozott. A régi, valamint az újonnan elfoglalt várakban ugyanakkor 

továbbra is jelen voltak a magyar várőrségek, amelyek többnyire saját parancsnokaik alatt 

állomásoztak, igaz rendszeres volt az összeütközés az újfajta császári-királyi hadsereg 

képviselőivel.  

A hadügyek területén jelzett stratégiai, strukturális és szerkezeti változások magukkal 

hozták a Habsburg Monarchia és a Magyar Királyság pénzügyeinek átszervezését is. A 

leglényegesebb újdonságok az 1680–1690-es években az adóügy terén mentek végbe, hiszen a 

Magyar Királyság fokozatosan – majd 1697-től végérvényesen – pénzügyileg is integrálódott a 

Habsburg Monarchiába. Ez az igazgatási lépés a magyarországi hadiadónak az összbirodalmi 

költségvetésbe való bekerülését jelentette. A korábban esetlegesnek tekintett – az 1680–1690-es 

években még 2–3 millió forint körül mozgó, 1697-től 4 millió forintnyi elvárt – magyarországi 

hadiadóra ugyanúgy költséghelyeket terheltek rá és tábláztak be, mint az az örökös 

tartományokból elvárt adómennyiségre szokásban volt. A hadiadó adminisztrálását és beszedését 

a 17. század második felétől a kamarák helyett már a vármegyék végezték, saját 

hivatalszervezetet kiépítve erre az új célra. A vármegyék az adóval pedig már nem a kamarák, 

hanem az egyes kerületek élén álló hadbiztosok mellé rendelt pénztárak felé számoltak el. A 

magyarországi hadiadó ugyanis nagyrészt az itt állomásoztatott hadsereg téli szállását és 

élelmezését fedezte, a vármegyék, városok által természetben kiadott porciók és szolgáltatások 

ugyanakkor beszámításra kerültek az adott év adójába, a különbözetet viszont minden esetben 

meg kellett fizetni.  

Merőben új elemeket nemcsak az adóügy terén érzékelhetünk, hanem a kamarák 

szervezetében is. A magyarországi kincstári igazgatásban az 1680–1690-es években – a két, 16. 

századi előzményekre visszatekintő kamara (a pozsonyi Magyar és a kassai Szepesi Kamara) 

mellett – újabbak jelentek meg: a Budán, Csáktornyán, Eszéken, Aradon székelő inspekciók, 

adminisztrációk. Jelentőségüket bizonyítja, hogy bevételeikre állandó, valamint olykor nagyon is 

nagy összegű egyedi katonai kiadásokat terheltek rá, amelyek a kifizetéseknek többé-kevésbé 

meg tudtak felelni. Közülük a legjelentősebbnek tekinthető a Budai Kamarai Adminisztráció 

volt, amely a visszafoglalt területet teljes egészében igazgatta, így tevékenysége meghatározó 

jelentőséggel bírt a korszak gazdasági életében is.  

Az értekezésben szemléletes példákkal támasztottam alá, hogy a Magyar Királyság 

területén állomásozott állandó hadseregbeli és azon kívüli katonaság rendkívüli változatos 

finanszírozási formációkban kapta meg járandóságát. A bemutatott esettanulmányok alapján 

alaptételként fogadhatjuk el, hogy pusztán csak az élelemjárandóság lehetett biztos a korszakban. 

Az egyszerű katona készpénzt csak ritkán láthatott, hiszen zsoldjából levonták például az élelem 

és a fegyverzet árát is. A korszak hadi vállalkozói, legyen szó magas rangú katonatisztekről, 
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hivatalnokokról vagy magyar arisztokratákról, esetleg bankárokról, azonban ugyanúgy nem 

reménykedhettek, hogy kölcsöneik, élelemszállításaik, katonaállításaik egyszer majd 

aranyforintokban térülnek meg, így kompenzációként sokkal inkább óriási birtoktestek vagy 

jelentős monopóliumok megszerzésére törekedtek. Ennek köszönhetően ez az időszak tekinthető 

a 18. századi magyarországi birtokstruktúra kezdeti kialakulásának, egyúttal a hatalmas 

magánvagyonok felhalmozódása idejének is. A központosítás egyértelmű jelének tekinthetjük 

ugyanakkor, hogy szinte minden esetben készpénzben fejeztek ki valamennyi járandóságot, 

növelve az elszámolás egyszerűsítését – ám a hivatkozott példákból is látható, hogy sok-sok 

természetbeni szolgáltatást számoltak el ezen a módon.  

A disszertáció eredményének tekinthető, hogy az intézmény-, a had-, a gazdaság-, a 

társadalomtörténet aspektusait szem előtt tartva tárja fel az 1680–1690-es évek legfőbb 

változásait. A komplex vizsgálat eredménye, hogy a korábban elsősorban a magyarországi 

haderő ellehetetlenítéseként felfogott intézkedés-sorozat immár egy, az egész Habsburg 

Monarchiát érintő „változáshalmaz” részeként fogható fel. Sajátos azonban, hogy az 

elkerülhetetlen változások megítélésére már a korszakban is születtek szélsőséges válaszok. Egy 

meglévő és többé-kevésbé funkcionáló rendszer elkerülhetetlen felszámolásának ugyanis mindig 

is akadnak-akadtak vesztesei, de győztesei is. Munkámban – hangsúlyozandó – nem kívántam 

egyik vagy másik fél (illetőleg rajtuk keresztül egy-egy történészi irányzat) álláspontjára sem 

helyezkedni vagy azt kizárólagosnak tekinteni, sokkal inkább a források alapján rekonstruálható 

folyamatok és változások bemutatására és értékelésére törekedtem. Az értekezés tehát annyiban 

hiánypótlónak tekinthető, hogy egy eddigi szinte feltáratlan terület, a 17. század végi 

magyarországi nagy had- és pénzügyi átalakulások bemutatására oly módon törekszik, hogy 

lehetőség szerint több tudományterület kérdésfelvetéseit vonja be egy régi rendszer 

felszámolását, átszervezését és egy új kiépítését bemutató vizsgálatba.  

 

IV. Az értekezés tartalomjegyzéke 
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