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A Szent István Tudományos Akadémia tagja

Batthyányak a Haza védelmében
(A XVII. Század)

Körmend és a Batthyányak címere

Batthyány II. Ferenc

Balassi Bálint

A tizenötéves háború (1591–1606)
• Batthyány III. Boldizsár halála; helyébe egyetlen fia, II. Ferenc lép (1577?- 1625)
• Balassi Bálint levele II. Ferenchez (1590): „…Isten éltesse Nagyságodot, s vezéreljen az atyád nyomán,
az ő lelkével, nevének dicséretire, hazádnak épületire s magadnak minden lelki-testi jovaira, s légy nagy
vitéz! Amen.”
• 1592 – Haszan boszniai pasa elfoglalja Bihácsot, majd a Kulpa mentét pusztítja, Sziszek ostroma.
• A magyarok visszavágnak; 1592-ben Sziszek felmentésénél jelen van Batthyány II. Ferenc is.
• 1593. november 3. – Pákozdnál fényes keresztény győzelem; Batthyány Ferenc is jelen van.
• „…Mivel hazájának való szolgálatra senki nem vala olyan, aki az pogány ellen való szent hadakozásra
nagy örömest és kész szívvel magát be nem íratná, úgyhogy két várnak elvesztésével az mieink haragjok
inkább felgyulladott és felingereltetteknek, hogysemmint magokat elhagyottnak lenni láttatnának.” –
Istvánffy Miklós

1600 - Kanizsa veszte >>>> A Nyugat-Dunántúl hódolása, az Őrség alávetése
- 1601 – Kanizsa sikertelen ostroma, B. II. F. jelen van
- 1601 – Székesfehérvár visszavívása, B. II. F. jelen van, ifj. Batthyány Kristóf halála
- 1604–1606 – Bocskai István rendi szabadságmozgalma – Batthyány II. Ferenc királyhű marad
(megszerzi Körmendet).
- 1606 – zsitvatoroki béketárgyalások – Batthyány II. Ferenc jelen van.
- További tárgyalások a törökkel; 1608, 1609 – mely falvak hódolnak és melyek szabadulnak meg.
- Batthyány II. Ferenc: 1604–1609 – dunántúli főkapitány, majd körmendi kapitány.
- 1619/20 – szövetség Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmel.
- 1622 – békekötés, Batthyány bocsánatot nyer, visszatér a király hűségére.

Batthyány I. Ádám (1610–1659)

Batthyány I. Ádám pályafutása
• - 1625. november – soproni országgyűlés - L. Poppel Éva bemutatja fiát, I. Ádámot II. Ferdinánd királynak.
• - 1627 – I. Ádám megkezdi szolgálatát Nádasdy Pál dunántúli főkapitány udvarában.
• - 1629 – Ádám Bécsben katolizál.
• - 1630-tól Ádám udvari szolgálata, kamarás; Bécsben tartózkodik, 1630-ban grófi címet kap.
• - 1633. november 15. – B. Á-ot az uralkodó ideiglenesen kinevezi dunántúli és a Kanizsával szemben vetett
végvidéki főkapitánnyá, magyar tanácsossá. (1637-ben véglegesíti.)
• B. Á. vitézi ethoszáról: „Az hol írja Kegyelmed, hogy még most is könnyű lóháti katona volnék; az
tagadhatatlan, hogy most sem volnék nehéz vért ember, de ha sohová nem járhatok, hanem csak egyik váramból
másikban, s úgy kell töltenem az üdőt, mert magam az katonákkal nem merek járni (mivel felette kemény
írásokkal és iszenetekkel tiltják nekem [a harcot]. […] És az katonaságot talám el kell felejtenem, ha sokáig fog
tartani. De szolgáim ugyan járkálhatnak ez után is…
• „… De az országot, kit magyarnak híttak, és abban való jó katonákat mindenkor szeretöm, mint írám, feljebb.
Azt bánom, hogy már mostan, mikor nincsen semmi tartalékom, akkor tiltják [hogy] ott ne járjak. De mivel már
semmit féltenem nincs két hajdú fiamon kívöl és két árva leányomon kívöl, Isten akaratjából az fiaimat katonává
csinálom, aszok kis deákságokkal egyött az katonai móddal megoltalmazzák magokat. Az két leányom hadd
imádkozzék jó szerencsékért mind nekönk, mind magoknak, én penig megint indulok és járok, lovaim jó hátán
forgódom, mint lehet, kik mostan szintén jók vannak. Az katonákat valójában is táplálom…” (1654)

Batthyány Ádám portyái a törökök ellen:
gyakran akár 2-4 ezer fős katonasággal ment Buda,
Esztergom, Zsámbék, Kanizsa alá.
B. Á. elérte, hogy a dunántúli és végvidéki főkapitányi tiszt
öröklődővé váljon családjában.

Az Utód: Batthyány II. Kristóf (1637–1687)
• Dunántúli és végvidéki főkapitány
• Részt vesz Kanizsa ostromában (1664)
• 1683 – Kara Musztafa, a Rába-vonal átszakadása
• B. K. „a nagyvezír szolgálatára adja magát”.
• 1683. szeptember 12. – Bécs felszabadulása
• I. Lipót megbünteti a hűtleneket
• B. K.-tól elveszik a főkapitányságot.
• Utóda: fia, B. II. Ádám

Batthyány II. Ádám (1662–1703)

Batthyány II. Ádám pályája
• 1687–1693 – udvari főpohárnok, valóságos belső titkos tanácsos
• 1693–1703 – horvát-szlavón bán
• 1700–1703 – országbíró, Vas vármegye főispánja
• Egy gyalogos ezred ezredese
• 1686 – Buda visszafoglalása
• 1688 – Székesfehérvár felszabadítója
• 1690 – Kanizsa visszavívója
• 1692 – házasság Strattmann Eleonórával (trautmannsdorfi hitbizomány) >>> a család további
emelkedése

•Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

