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Kiskomárom végvár építéstörténete

A Nagykanizsától tizennyolc kilométerre északkeletre fekvő, 1969-ben Kiskomárom
és Komárváros egyesítésével létrejött Zalakomár település közigazgatási területén feküdt
a Kiskomárom, Kiskomár, Komár néven is nevezett végvár. Az egykori végvár falaiból
ma már semmi sem látszik, maradványai a föld alatt fekszenek. Egy 1982-ben történt kisebb feltáráson kívül nem tudunk régészeti kutatásáról.1 Ekkor Vándor László Zalakomár
Alsó Iskola területén (1. kép) végzett ásatást, melynek során közép- és török kori vár
felszíni maradványait, valamint 15–17. századi kerámialeletet, pecsételt osztrák kerámiát
tárt fel. A mai Petőfi Sándor és Árpád utca által közrefogott, jelenleg bokros-fás területen fekszik a vár (2. kép), amely a 1:10.000-es méretarányú térkép (3. kép) szintvonalai
alapján is beazonosítható.
A vár építéstörténetét részletesebb régészeti adatok híján csak a rendelkezésünkre
álló iratanyag és ábrázolások alapján rekonstruálhatjuk. Mindenekelőtt felmerül a kutatóban az a kérdés, hogy a dél-dunántúli védelmi rendszerben helyet foglaló kiskomári
várat ki és mikor építtette?
Az első adat, amely alapján feltételezhető, hogy Komárban erősség volt, 1310. január 13-ról származik. Ekkor Nagy János magister, komári (kamari) várnagy a merenyei
szőlőjét a veszprémi káptalannak adta.2 Az ezt követő adatunk 1444-ből való, amikor
Somogyvár mezőváros mellett megyei közgyűlést tartottak Somogy vármegye nemesei
részére, mert a nagyobb urak Albert király halála után több hatalmaskodást és jogtalanságot követtek el.3 Ezen az 1356 óta Komárt birtokló óbudai prépost és káptalan vádat
emelt Marcali Vargafi Imre és János, valamint Bánfi György és István ellen, akik elfoglalták Somogy megyei birtokaikat. A birtokokat korábban a cseh Panyan bitorolta, de őt
Rozgonyi Rénold kiűzte onnan, majd Komár birtokon erődítést (fortalicium) emelt, ahonnan hatalmaskodásokat követett el. Az erődítést a Marcaliak (hogy birtokaikat a pusztulástól megmentsék), 1444 előtt 4500 forinton megváltottak, melynek fejében készek
voltak a birtokokat az óbudai prépostságnak és káptalannak visszaadni. Végül a prépostot és káptalant minden kötelezettség nélkül visszaiktatták a birtokokba.4 Ezt követően
az erősséget valószínűleg le kellett volna bontani,5 mert több országgyűlési határozat is
állást foglalt a polgárháború idején törvénytelenül épített erősségek lerombolásáról.6 A
törvények végrehajtásának esetlegessége miatt nem bizonyítható az, hogy a várat valóban le is rombolták, hiszen egy 1486. január 6-án kelt oklevél említi Újszászi (Wyzaz-i)
Mihályt, Komár (Komar) vár castellanusát, akinek át kellett volna adnia a budai káptalan
nála lévő, Külsőszolnok megyei falvakra vonatkozó határjáró oklevelét.7
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Költő – Vándor 1996. 160.
Kumorovitz L. 1953. 33.; Anjou II. 1992. 360.
Borsa 1989. 5.
Uo. 18–19.; Csánki 1894. 666–667. Csánki Dezső szerint a fortalicium építésére az 1440 utáni polgár
háború idején kerül sor, aminek ellentmond az, hogy a Marcaliak 1444-ben már öt éve birtokosok voltak
itt. Csányi a megváltás összegeként 4000 forintot említ. Az oklevelet közli: K nauz 1863. 116–119.
Engel 1996. 343.
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Az 1530-as évek elején
Török Bálint foglalta el Komár
települést, kihasználva az
újabb polgárháborús helyzetet. A nagyúr török fogságba
kerülése után, 1542-ben felesége Pemflinger Katalin királyi nyomásra kénytelen volt
visszaszolgáltatni tulajdonosaiknak a férje által jogtalanul elfoglalt birtokokat, így a
komári birtok is visszakerült
az óbudai prépost kezelésébe.8
Azonban még 1539-ben Török
Bálint egy Nádasdy Tamáshoz
írt levelét Komár várából (ex
castello Komar) keltezte.9 Ez
a komári castellum valószínűleg egy megerősített udvarház
lehetett. A 15. századtól kezdve gyakran előfordult, hogy
egy-egy nemes megerődítette
1. kép A zalakomári egykori „Alsó Iskola” helye
udvarházát, amelyet ezután
(„X”-szel jelölve)
castellumként említenek.10 Az
1536-ban János király oldalára visszapártolt nagyúr a Dunántúlon hadjáratot kezdett a Habsburg párthoz tartozó ellenségei ellen,11 amely feltehetően szükségessé tette, hogy minden könnyen erődíthető
objektumot a várható ellentámadások ellen átépítsen. A Habsburg-pártiak várható támadására készülhettek Török Bálint familiárisai, a Palaticsok is, akik kastély módra, palánkkal erősítették meg komári házukat.12 Akár a Palaticsok háza is lehetett a nagyúr által
castellumnak nevezett erődítés.
A végvár építésének másik lehetséges és valószínűsíthetően valós iránya a IV. Béla
által 1237–1256 között Komárban Szent Erzsébet tiszteletére alapított vilhelmita, majd
ágostonrendi kolostor. 1524 előtt az ágostonrendiek helyére domonkos szerzetesek költöztek.13 A kolostorban még 1542-ben is éltek szerzetesek,14 akik feltételezhetően az egyre növekvő török veszély miatt ezután elmenekültek. Az ily módon gazdátlanul maradt
építményt az óbudai prépost alakíthatta át várrá. Vándor László véleménye szerint a várat
az 1540-es években az óbudai prépost építtette,15 de szerinte az nem a kolostor megerősítése révén jött létre, ugyanis azt ő Zalakomárnak a ma Ispitának nevezett részére helyezi.
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Bessenyei 1994. XXVII.
Uo. 171.
Koppány 2006. 61–66.; További példákat hoz: Horváth 2006. 63–70.
Bessenyei 1994. XIX–XX.
ETE III. 1906. 122.
F. Romhányi 2000. 38., F. Romhányi 2005. 92., 96. Romhányi szerint a domonkosok 1552 előtt hagyták el
a kolostort.
14 ETE IV. 1909. 139.
15 Vándor 1994. 342.
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2. kép A kiskomári végvár helye a Google térképen

A kutató 1980-ban végzett itt terepbejárást, ahol középkori település felszíni nyomait, és
középkori épületek alapfalait figyelte meg.16
Véleményem szerint azonban az óbudai prépost azért is tekinthető a kolostort erődítőjének, mivel a komári ágostonos kolostor nem a mezővárosban, hanem azon kívül
helyezkedett el.17 A Dél-Dunántúlon a kolostorok várrá alakítása gyakori megoldás volt,18
hiszen a kőből épült kolostorépület rövid idő alatt, kevés költséggel megerődíthetőnek
számított. A kolostor várrá alakítását támasztja alá, hogy a komári protestáns katonák
egy 1650 körül írt levelükben a kiskomári várban lévő templomuk leírásakor megjegyzik,
hogy annak egyik fala a klastrom falával azonos, amelyben a porház van.19 Ez a templom
a belső várban lehetett, mert a helyi református rendtartás előírta, hogy a perselyláda
minden vasárnap és ünnepnap a belső vár kapujában legyen kitéve, hogy abba a hívek
alamizsnát tehessenek.20
Annak, hogy a kolostorból lett a végvár kialakítva, ugyanakkor ellentmondani látszik
Giulio Turco várról készített alaprajza (4. kép),21 amely ugyan ábrázol egy kelet–nyugati
fekvésű épületet, amely betölthette a kolostor templomának funkcióját, de hiányzik a
rajzról a templom hajójánál általában keskenyebb szentély, amelyet azonban a véghellyé
történő kiépítés során el is bonthattak.
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Költő – Vándor 1996. 160.
Fügedi 1972. 81., 74. lábjegyzet
Csorba 1974. A szerző azonban Komárt nem sorolja a kolostorból várrá alakított erősségek közé.
MOL P 1314 Batthyány cs. lt., Missiles, No. 27053. Komári lovas és gyalog sereg Batthyány Ádámhoz.
H. n., d. n. „Mivel templomunk egyik fala föl szélrül az kalastrom fala, abban vagyon a porház, aztis altal
lyukasztottak volt az ő kegyelme szolgai; Kétszer restauraltuk s mi czinaltattuk be aztis.”
20 R évész 1892. 441.
21 ÖStA KA Kartensammlung, G. VII. 49-260.
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Az 1540-es évek
végéről már évente ismert a prépost
által építtetett vár
említése, megnevezése hol castellum,
hol fortalicium.22 Az
óbudai préposti tisztet a 16. században a
veszprémi püspökök
töltötték be. A veszprémi püspöknek is,
mint általában a magánkézben lévő várak tulajdonosainak,
nehézséget okozott az
erősség fenntartása.
1555 nyarán Köves
András püspök Ná
3. kép A kiskomári vár helye a 10.000-es léptékű térképen
dasdy Tamás nádortól kért segítséget sümegi és komári vára ellátásához.23 A következő évi országgyűlés határozatot is hozott,
melynek értelmében Köves András az óbudai prépostság és a veszprémi püspökség mellé
megkapta a lövöldi priorságot és a fehérvári prépostságot is, hogy azok jövedelméből
Sümeg és Komár várát rendbehozathassa.24 A birtokokra eső munkának 25 a ¾ részét a
komári vár, ¼ részét a sokkal erősebb Sümeg erősítésére kellett felhasználni.26
A vár fenntartását azonban az egyházi birtokos nem tudta biztosítani, így 1565 novemberének végén Perneszy Farkas babócsai kapitány átvette az erősséget a király számára. A királyi kezelésbe került erődítmény teljeskörű ellátásának megszervezése és biztosítása immár a bécsi hadvezetés feladata lett.
Az 1568-ban megkötött drinápolyi békét követő negyed évszázados békésebb időszak lehetőséget adott a Haditanácsnak arra, hogy a határvédelem lehetőségeit átgondolva zárt, jól ellenőrizhető védelmi övezeteket hozzanak létre, amelyek nagymértékben
támaszkodnak a természeti viszonyokra s ez által hatékonyabban tudjanak ellenállni a
törökök betöréseinek.27 A kanizsai védelmi övezetbe tartozó várakat is igyekeztek megerősíteni. Komár esetében is szinte minden évben történt valamiféle erősítési munka. A
fa-föld szerkezetű várat 1568-ban Thury György kanizsai kapitány kezdte kiépíteni a
környező falvak jobbágyainak ingyenmunkájával.28
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Takáts 1915. 131.; Vándor 2000. 89–90.
MOL E 185 Nádasdy cs. lt., Missiles, Köves András Nádasdy Tamáshoz. Pozsony, 1555. június 13.
Vándor 2000. 91.
Az 1556. évi 4. tc. szerint megfelelő bérezéssel (lovas szekerek 4 lóval napi 80 dénár, ökrös szekerek 6
ökörrel naponta 60 dénár) minden 100 jobbágy után a véghelyek megerődítési munkálataira 3 napra 4
szekeret ajánlottak fel.
26 CJH 1899./b. 1556. 7. tc. 398–399.
27 Pálffy 2000. 21.
28 Müller 1973. 72–73.
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4. kép Giulio Turco alaprajza a kiskomári várról (1571–1572)

1571–1572 fordulóján Giulio Turco itáliai várépítész és munkatársai felmérték a dunántúli végvárak egy jelentős részét. Az ekkor készült ábrázolás szerint a komári vártól
nyugatra mocsár terült el. A huszárvárat palánk kerítette, hossza kb. 118 m, szélessége a
belső várhoz közelebb kb. 62 m, északi keskenyebb oldalán pedig kb. 43 m.29 A külső vár
északi sarkain rondellák helyezkedtek el. A belső várat a huszárvártól árok választotta el,
ezen belül egy fordított L alakú kőépület található. Északnyugati részén egy kapuvédmű
állt, ez alatt vezetett a huszárvárba az egyetlen híd. A délnyugati és északkeleti részén
egy-egy rondella, a délkeleti sarkán szintén fa-föld szerkezetű bástya helyezkedett el.30 A
belső vár négyszög alakú, mérete kb. 51×64 méter lehetett.
1574-ben a palánk a víz miatt erősen megrohadt és a belső ház is javításra szorult.
A vár árka sem volt elég mély, néhol még térdig sem ért benne a víz. Kisserényi Gábor
kapitány csak nehezen tudta megszervezni a felújítást. A várhoz rendelt Somogy megyei
falvakból erőszakkal kellett felhajtani az embereket, akik a várhoz tartozó Komár, Karos
és Galambok falvakból származókkal együtt is olyan kevesen voltak, hogy számottevő
építést nem lehetett velük végezni. A kapitány a munkákhoz a király és a Kamara segítségét kérte.31 Károly főherceg 1575 őszén azt írta a komári kapitánynak, hogy egyelőre
semmilyen építményt nem szabad építeni Komárban, mert az erőket Kanizsa megerősíté29 A Turco-féle rajzon ugyan csak a lépték van megjelölve, a mértékegység nincs, de feltehetjük, hogy a
mérték a passa, azaz lépés, hiszen Turco más felmérésein feltünteti ezt a mértéket, illetve a kor más
építészei, köztük Pietro Ferabosco is ezt használta felméréseinél. A passa pedig a királyi kettős lépésnek
feleltethető meg, amely 1,8756 m. Domokos 2001. 642. Ezzel nem ért egyet teljes mértékben Kovalovszki
Júlia, aki szerint a lépések inkább ölnek, tehát valamelyik lábméret hatszorosának felelnek meg, és így 1,8
m-rel számol, bár elismeri, hogy valójában az érték ennél nagyobb, de az 1,8 m-rel könnyebb számolni.
Méri 1988. 72. A két mérték majdnem megfelel egymásnak.
30 Pataki 1931. 115.
31 MOL P 1314 Batthyány cs. lt., Missiles, Kisserényi Gábor Batthyány Boldizsárhoz. Komár, 1574. február
28. Közli: E. A baffy 1968. 61.
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sének folytatására kell felhasználni. Miután ott befejeződtek a munkálatok, azt követően
majd Komárnál is megkezdődhetnek a munkák.32 A következő években így csak a vár
állagának megóvására volt mód, Kanizsa kiépítése prioritást élvezett.
Az 1577–1578-ban tartott haditanácskozások döntésének értelmében a komári várat a
mellette fekvő szigetre kellett volna áthelyezni. Ennek elvégzésére 6000 forint költséget
állapítottak meg, amelyet a kanizsai építésekre szánt összegből kellett volna elkülöníteni.33 A döntés azonban csak terv maradt, hiszen Kiskomár vára a későbbiek során is
ugyanott helyezkedett el, mint ahol Turco lerajzolta.
1588-ban Kapra Ferenc kapitány a vár építését a maga költségén és a saját rabjaival
végeztette. Rabjaival a hó leestéig építtetett. A porház és a belső kőházak zsindelyeztetését végezték, mert az öreg gerendafák mind elrohadtak az esős idő miatt. Mellettük a
vártaházak is felújításra vártak.34
A határ menti török katonaságnak a hosszú békeidőszak alatt egyre rosszabb lett az
ellátása. Egyre inkább úgy látták, hogy csak újabb adóztatható területek megszerzése
segíthet rajtuk, így Hasszán boszniai pasa támogatásával mindent megtettek egy háború
kirobbantásáért.35 Ennek előszeleként 1591. augusztus elején36 egy éjszaka a szigetvári
Kis Hasszán bég megtámadta a komári várat. A törökök a védők nagy részét elfogták, a
többieket levágták. A lovakat és a várban talált eszközöket táborukba hordták ki, aztán a
helyet felégették.37
Zrínyi György dunántúli kerületi főkapitány ezt követően a vár újjáépítését sürgette,
mert attól félt, hogy ha azt a törökök teszik meg, Kanizsa és a környező várak könnyen
támadhatók lesznek. Ezért a vármegyéket arra utasította, hogy mindenféle építőanyaggal haladéktalanul menjenek Komárhoz. Úgy vélte, hogy a vármegyék emberei nehezen maradnak három napnál tovább a helyen, ezért Ernő főherceget kérte, hogy a stájer
rendeknek is parancsolja meg, küldjenek segítséget.38 Zrínyi György és Nádasdy Ferenc
Kiskomáromhoz érkező serege biztosította a helyszínt addig, amíg a várat földből és
fából újjáépítették.39 A vár építési munkálatainak finanszírozására a Magyar Kamara
kölcsönöket is felvett. Szegedi Márton és Szegedi András nagyszombati kereskedők 500
forintot kölcsönöztek erre a célra.40 Zala vármegye is mindent megtett a felégetett vár
újjáépítéséért. 1591 őszén azt kérték Ernő főhercegtől, hogy a megye ingyenmunkáját,
amelyet Kanizsához rendeltek, inkább Kiskomáromhoz és a megyében található más
véghelyekhez szolgáltathassák. Erre engedélyt is kaptak.41

32 MOL P 707 Zichy cs. lt., 233. cs. Fasc. 219 B. Numerus 1. fol. 3–4. Károly főherceg Kisserényi Gábor
komári kapitányhoz, Bécs, 1575. szeptember 9.
33 Geőcze 1894. 678.
34 MOL E 185 Nádasdy cs. lt., Missiles, Kapra Ferenc Nádasdy Ferenchez, Kiskomár, 1588. szeptember 13.
35 Fodor 1997. 78–80.
36 A támadás pontos időpontját nem ismerjük, de Szinán budai pasa augusztus 13-án már mentegetőzött
Ernő főhercegnél a koppányi és szigetvári bég kiskomári akciója miatt. Bayerle 1972. 106–108. Istvánffy
Miklós történeti munkájában az eseményt Nagyboldogasszony ünnepének (die Divae Virgini in coelum
assumtae festo) éjjelére tette, és a tőle megszokott kritikus szemlélettel a vár elestét azzal magyarázta,
hogy a katonák késő éjjelig ittak és lerészegedtek, ezért a bortól és az álmosságtól kábák voltak. Istvánffy
1758. 363., Istvánffy 1868. 662.
37 Pethő 1753. 131–132.
38 ÖStA FHKA HKA HFU rote Nr. 58. 1591. augusztus fol. 689–690. Zrínyi György Ernő főherceghez,
Goricsán, 1591. aug. 16.
39 Istvánffy 1868. 662.; Pethő 1753. 132.
40 Szakály 1995. 200.; MOL E 15 Expeditiones camerales 637. kötet, 1592. január No. 53–54.
41 Bilkei – Turbuly 1989. 46–47.
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5. kép Dél-dunántúli várak a 17. század elején ( készítője ismeretlen)

A tizenötéves háború során, 1600-ban a törökök a Dél-Dunántúlon indítottak hadjáratot. A Budáról Kanizsa ostromára érkező török csapatok közeledtének hírére a kiskomári
katonák nagy része megszökött. A várban maradt Bakó Farkas főkapitány és a maradék
katonaság úgy ítélte meg, hogy nem tudják az erősséget megvédeni, ezért felgyújtották,
majd elhagyták, így az a törökök kezébe került.42
Az 1601. évi országgyűlés központi témája Kanizsa eleste volt. Az erősség visszafoglalására az ősz folyamán tettek kísérletet, de november 16-án eredmény nélkül vonultak
el a vár alól. Az ostromlók azonban közvetve sikert is elértek. Jelenlétüknek köszönhetően Ráttky Menyhért vezetésével43 egy magyar csapat szeptember végén vagy október
elején visszafoglalta a komári várat,44 amelyet ezt követően helyreállították és őrséggel
látták el. A vár megerősítésére az 1602. évi, majd az 1604. évi országgyűlés Somogy
vármegye ingyenmunkáját rendelte ki.45
42 A vár feladásának körülményeit vizsgálva az 1600. december 16-án Nagy Imre és Nagy István
kiskomári vajdák vallomása, valamint Thomas Müller vezetésével december 20-án kihallgatott Kalló
János tizedes (Rottmeister), Somogyi Illés, Seggei Miklós drabant és Piski Lőrinc haramia, kiskomári
katonák vallomása: ÖStA KA HKR Akten Exp. 1601. März No. 187. fol. 57–62. Hans Günter Petzinger, a
kiskomári német katonák kapitányának mentegetőző levele Mátyás főherceghez: ÖStA KA HKR Akten
Exp. 1601. März No. 187. fol. 63–65.
43 Erről egy 1620-ban az uralkodóhoz írt kérelmében maga számolt be. ÖStA FHKA HKA HFU rote Nr.
120. Konv. 1620. Juni fol. 67r.
44 Pethő 1753. 151.; A Haditanács a visszafoglalásról október 3-án tájékoztatta az uralkodót. ÖStA KA HKR
Prot. Bd. 207. Reg. 1601. október 3. No. 6. fol. 24r. Ráttky jelentése a vár bevételéről október 6-án érkezett
meg a Haditanácshoz. Uo. Bd. 206. Exp. 1601. október 6. No. 17. fol. 204r.
45 CJH 1899./b. 1602. 14 tc. 22. §. 920–921.; 1604. 8. tc. 25. §. 946–947.
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Egy, az 1600-as évek elején készült térkép (5. kép),46 amelynek középpontjában, némi
túlzással arxként megnevezve, a kiskomári erősség látható, a várat már sokkal jelentősebb kiépítettséggel ábrázolja, mint a Turco-féle váralaprajz – már amennyiben elfogadjuk, hogy a ábrázolása hiteles. A térképen 28 várat tüntettek fel, amelyeket a mocsaras
területekre és az észak–déli irányban futó hegyhátakra rajzoltak. A rajtuk jelzett félhold
vagy kereszt alapján megállapítható, hogy 15 magyar és 13 török vár szerepel a térképen.
A jobb alsó sarokban a török várak Komártól való távolságát feltüntették fel.47 A távolságokat magyar mérföldben (miliaria Ungarica) adták meg. A térkép keleti tájolású, ezt
figyelembe véve a térkép adatai helyesek.
A komári vár itt látható ábrázolása (6. kép) megegyezik a Turco által felmért erősséggel, de korszerűbb védművekkel van ellátva. A várban több, ismeretlen funkciójú épület
helyezkedett el, amely inkább a sematikus megjelölés következménye, mint valóságos
épületek ábrázolása. A belső vár három bástyával és egy toronnyal volt megerősítve.48
A külső vár védműveit az 1570-es évekbeli állapothoz képest átépítették, bástyákat, és
egy kaputornyot emelve, amelyen keresztül a várba lehetett jutni. A vártól keletre feküdt
a palánkkal megerősített hostát.49 A palánk teljesen körbevette a praesidiumot, melynek
keleti, hostát előtt lévő részének északkeleti és délnyugati sarkán, valamint majdnem a
közepén rondellákat építettek. A hostát palánkján a középső rondellától délre egy kaputorony helyezkedett el. A hostáton kívül helyezkedtek el a várhoz tartozó majorok, kertek.
Ezek kerítéssel voltak körbevéve, amelyek azonban kevéssé tölthettek be védelmi funkciót, amit az a számos híradás is bizonyítja, amely arról szól, hogy a törökök a komári
mezőre jöttek és a majorokra támadtak.50
A Kanizsával szemben lévő várak erődítéséhez nagy szükség volt a hódoltsági falvak
gratuitus laborjára, ezért az erősségek kapitányai igyekeztek minél több falut a szolgáltatás elvégzésére rábírni. Az országgyűlések a balatoni végek megerősítése esetében meghatározták az erődítési munkálatok rendjét. A leginkább megerősítendők között előkelő
helyet foglalt el Komár vára, amely a legveszélyesebb helyen, a török területre beékelve
helyezkedett el. Ezért Somogy megyét, valamint Baranya megye egyes falvait rendelték
hozzá.51 Hiába határozta azonban meg az országgyűlés, mely területek hova tartoznak az
ingyen vármunkával, azok tényleges végrehajtásához szükség volt a végvári katonaság
bevetésére, akik erőszakkal hajtották fel a falvak népét az építési munkálatok elvégzésére.
A 17. század során a Kanizsával szembeni véghelyek mindegyikénél problémát jelentett a vár karbantartása. A főként fa-föld szerkezetű bástyák és palánkok állandó, szinte
évenkénti megújításra szorultak. A várak kapitányai azonban megfelelő anyagi háttér hiányában erre nem voltak képesek. Kérelmeik, leveleik egyik legfontosabb témájává a kezelésükbe tartozó vár rossz állapotának ismertetése vált.52 Kiskomár esetében is ugyanez
a tendencia figyelhető meg.
A törökök a viszonylagos béke ellenére jelentősebb katonai akcióktól sem riadtak
vissza. Így 1637. december 21-én éjjel megtámadták a komári várat. A támadó törökök
közel ezren voltak, akik a külső vár kerítését 25 lépésnyi hosszan ledöntötték. Az éjszaka
46
47
48
49
50

MOL S 16 Esterházy család hercegi ágának levéltárából kiemelt térképek No. 1082.
Irmédi-Molnár 1966–1967. 178.
A Turco-féle ábrázolástól eltérően a készítő felcserélte az ÉK-i bástyát és az ÉNY-i tornyot.
A hostátot az 1630-as években többször külső várként is említik.
Pl. MOL E 142 Acta publica, Fasc. 47. No. 31. fol. 3.; MOL P 1314 Batthyány cs. lt., Missiles, No. 36734.
Pethő László Batthyány Ádámhoz, Komár, 1650. július 3.
51 CJH 1900. 1618. 49. tc. 7. §. 150–151.; 1622. 36. tc. 27. §. 210–211.; 1630. 3. tc. 8. §. 282–283.
52 Müller 1978. 82–83.
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6. kép Kiskomárom ábrázolása a 17. század elején készített,
a dél-dunántúli várakat ábrázoló térképen

folyamán háromszor ostromolták meg a sörház mellett lévő palánkot a malom felől53 és
vagdalták a sorompót. Lovász Istók és Varga Jakab házai között – amelyek a sörfőzőház
mellett voltak – át is vágták magukat a palánkon. Azért sikerült a támadás, mert az árokban a víz megfagyott, így azon át tudtak támadni.54
1638-ban Bessenyei István főkapitány a kiskomári kaput elhányatta és újat építtetett,
mert olyan rossz állapotban volt, hogy újat kellett csináltatni.55 Annak ellenére, hogy
Bessenyei saját bevallása szerint állandóan építette az erősséget, Batthyány Ádámot
1641-ben arról tájékoztatták, hogy a főkapitány „ám elég ringyossan, s rongyossan, és
kidüledezve hagyja Komárnak falait”. Bessenyei nagyobb gondot fordított a sörház és a
szőlőskertben lévő góré építésére, amelyre a palánk javítására való fát használta. Ezért a
palánkfalat, amelyet korábban Sankó Boldizsár a jobbágyaival hordatott, csak a kötelek
tartották össze.56
1645. június 11-én reggel a palánk egy hatalmas darabja földtöltésével együtt az öreg
kapu mellett az árokba dőlt, amit csak nagy munkával lehet helyreállítani. Bessenyei

53 A malom pontos helyéről nincs információnk, de a 17. század elején készült – már említett – térképen a
várat körülvevő vizesárok befolyásánál ábrázolt épület egy vizimalomra emlékeztet.
54 MOL P 1314 Batthyány cs. lt., Missiles, No. 40986. Sankó Boldizsár Bessenyei Istvánhoz, Komár, 1637.
december 21.
55 MOL P 1314 Batthyány cs. lt., Missiles, No. 6338. Bessenyei István Batthyány Ádámhoz, Kiskomár, 1638.
július n. n.
56 MOL P 1314 Batthyány cs. lt., Missiles, No. 27372. Könczöl Mihály Batthyány Ádámhoz, Kiskomár,
1641. április 17.
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István főkapitány azt tervezte, hogy minél hamarabb felállítják a palánkot és újra az
árokba dölt földdel erősítik azt meg.57
A törökök Hasszán kanizsai pasa vezetésével 1651. augusztus 15-én ismét megtámadták Komárt. Hajnaltól délutánig négy tarackkal lőtték a kapukat és a bástyákat. A várban
lévő malom miatt az árokban lévő víz gyakran elfolyt, de ez az épület az egyik bástyához
is olyan közel feküdt, hogy zajától az őrök nem hallották egymás szavát és a neszeket.
Az 1637. évi ostromhoz hasonlóan a törökök most is itt vágták be a palánkot, és annak,
valamint a sörháznak a fedezékéből okozták a legtöbb kárt, mert a malom miatt nem
tudtak a bástyáról rendesen lőni rájuk.58 A támadást a komáriak Pethő László főkapitány
vezetésével ugyan sikeresen visszaverték, de a támadás során a hostát és a várhoz tartozó
majorok leégtek.
A kiskomári malom a támadásban elpusztult, de még az év november 6-án Batthyány
Ádám engedélyezte Pethő László főkapitánynak, hogy egy másik helyen, a praesidiumban
újat építhet. Mivel a régi malom helyére nem engedett építeni,59 konfliktus alakult ki a
régi malom tulajdonosa, Sárkány Miklósné és Pethő, valamint Batthyány között, de a vár
érdeke, és védelmi szempontjai fontosabbnak bizonyultak.60
A török támadás arra hívta fel a figyelmet, hogy a komári vár nincs megfelelően
megerősítve, ezért Pethő László főkapitány az ostrom után mindent megtett azért, hogy a
hiányosságokat pótolja. Kijelentette, hogy a jövőben a veszprémi püspök Somogy megyei
birtokainak jobbágyait akár erőszakkal is a kiskomári vár építésére hurcolja.61
A bécsi hadvezetés az 1650–1660-as években tervbe vette Kiskomárom praesidium
jelentős megerősítését (7. kép). A terv egy 74 magyar végvár tervrajzát tartalmazó kötetben maradt fenn, amelynek elkészítésére Gonzaga herceg, az Udvari Haditanács elnöke
adott megbízást. A várrajzokat 1653–1667 között készítették.62 Mivel a Kiskomáromot
ábrázoló alaprajzon nincs évszám, így keletkezésének idejét e két időpont határozza meg.
A hostát kapujának védelmére ravelin, a déli és északi oldalon pedig egy-egy demilune
került volna megépítésre, jó védhetőséget biztosítva az erősségnek. Természetesen ezek
is föld-fa szerkezetű építmények lettek volna. Az 1654–1655 évek során folyó építkezésekre vonatkozó adatok, így az ehhez kapott pénzösszegek, arra utalhatnak, hogy a terv
kivitelezését meg is kezdték. Még 1653-ban Pethő László a gratuitus labor várhoz rendelésén túl 2000 forintot is kapott a vár építésére, de a főkapitány a rossz állapotban lévő
erősséget ennek ellenére sem erődítette. Ez is közrejátszhatott abban, hogy ugyanakkor
a Haditanács arra kötelezte Pethőt, hogy a kapott összeget Batthyány Ádámnak adja át,
aki azt más végvárak építésére fordíthatta.63 A következő év tavaszán Johann Christoph
Puchaim a Haditanács alelnöke arról tájékoztatta Pethőt, hogy Batthyány Ádámot megbízta a komári építkezéshez szükséges eszközök biztosításával.64 A bástyák rossz álla57 MOL P 1314 Batthyány cs. lt., Missiles, No. 6534. Bessenyei István Batthyány Ádámhoz, Komár, 1645.
június 11.
58 MOL P 1314 Batthyány cs. lt., Missiles, No. 36835. Pethő László Batthyány Ádámhoz, Kiskomár, 1651.
december 9.
59 MOL P 1315 Batthyány cs. lt., Batthyány I. Ádám iratai, 4. cs. Másolati könyv a. fol. 306–307.
60 MOL P 1314 Batthyány cs. lt., Missiles, No. 36835. Pethő László Batthyány Ádámhoz, Keszthely, 1651.
december 9.
61 Bilkei – Turbuly 1996. 119.
62 K isari Balla 2000. 26.
63 MOL A 14 Insinuata Consilii Bellici, 1. kötet, No. 199.
64 MOL P 1314 Batthyány cs. lt., Missiles, No. 36893. Pethő László Batthyány Ádámhoz, Komár, 1654.
május 9.
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7. kép Kiskomárom átépítési terve a 17. század második felében

potban voltak, a palánk eldőlt, át lehetett járni rajta, ezért kötelekkel kötözték össze.65 E
mellett a sáncok bedőléssel fenyegettek, ha meg nem építik őket, melynek kivitelezésére
a főkapitány Batthyánytól talicskákat és egyéb építéshez szükséges dolgokat kért.66
A vár megerősítése és építése érdekében a Haditanács még a július közepén felszólította a Magyar Kancelláriát, utasítsa a környező vármegyéket, hogy szükség szerint
nyújtsanak segítséget szállítással, munkásokkal és gratuitus laborral.67 Az építkezés kivitelezésére 1654. június 10-én német építőmester érkezett a várba, akit azonban Batthyány
Ádám a munkálatok megbeszélésére magához rendelt.68 Pethő kapitány a munkálatok elkezdéséről rendelkező pátensre várt,69 melynek hiányában a vármegyék sem tettek semmilyen felajánlást,70 így a munka egyre halasztódott.
1654. szeptember 7-én Zala megye közgyűlésén bemutatták III. Ferdinánd Somogy
megyének címzett levelét, a kiskomáromi segélyről. A király a vár építésére újabb 2000
forintot ajánlott. Hogy az építkezés folyamatosan és alkalmatosan folyjon, a két megye
65 MOL P 1314 Batthyány cs. lt., Missiles, No. 40102. Ropoli Farkas, Csabai György, Simon Pál és Eősi
István Batthyány Ádámhoz, Kiskomár, 1654. július 31.
66 MOL P 1314 Batthyány cs. lt., Missiles, No. 36896. Pethő László Batthyány Ádámhoz, Komár, 1654.
május 17.
67 MOL A 14 Insinuata Consilii Bellici, 1. kötet, No. 213.
68 MOL P 1314 Batthyány cs. lt., Missiles, No. 36899. Pethő László Batthyány Ádámhoz, Komár, 1654.
június 10.
69 MOL P 1314 Batthyány cs. lt., Missiles, No. 36902. Pethő László Batthyány Ádámhoz, Keszthely, 1654.
július 13.
70 MOL P 1314 Batthyány cs. lt., Missiles, No. 36909. Pethő László Batthyány Ádámhoz, Komár, 1654.
augusztus 16.
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szekereket és kézimunkásokat rendelt ki azzal a feltétellel, hogy a kapitány a fenti ös�szegből fizeti a munkásokat.71 Ez után kezdődhettek meg a tényleges építési munkálatok,
mert Pethő október 12-én jelentette Batthyány Ádámnak, hogy az egyik sánc elkészült
és nekiláttak a másik építésének is.72 A sáncok építése az építőmester instrukciói szerint
a következő években is folyt, de az erre a célra rendelkezésre álló pénzt a főkapitány
kevésnek ítélte.73 Kérdés, hogy vajon a komári főkapitány által sáncnak nevezett védmű
azonos-e az említett tervrajzon szereplő két demilune-nel?
A kutatás jelen állásában még nem bizonyítható, hogy a tervbe vett erődítési munkálatok mind megvalósultak-e, de még ha elkészültek is, a vár védelmi erejét nem növelték
meg annyira, hogy kibírjon egy nagyobb török ostromot. Az 1664. évi török hadjárat elején, július 13-án a törökök meg is szállták a komári erősséget és a nagyvezír a vár átadására szólította fel a védőket.74 A vicekapitány úgy ítélte meg, hogy segítség nélkül a vár
három-négy napnál tovább nem fog tudni ellenállni.75 Mivel a környéken lévő keresztény
katonai egységek Pápára igyekeztek,76 ezért a védők tárgyalásba kezdtek a vár átadásáról,
amelyre július 14-én sor is került.77 Mivel a vár palánkjának egy része már korábban kidőlt, nehéz lett volna megtartani az erősséget, ezért a törökök másnap fel is égettek azt.78
A török sereg végül Bécs felé indult, de augusztus 1-én Szentgotthárdnál vereséget
szenvedett. A bécsi vezetés augusztus 10-én Vasváron mégis békét kötött a törökökkel,
amelyben kikötötték, hogy Zrínyi-Újvárt nem lehet újjáépíteni. Ám nemcsak ez utóbbi
vár, hanem Kiskomárom sem épült újjá. Ezzel az általunk tárgyalt erősség véglegesen
elpusztult, és kikerült a dél-dunántúli védelmi rendszerből.
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