
T Á R C Z A . 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HADTUDO-
MÁNYI BIZOTTSÁGÁBÓL. 

A bizottság e folyóirat legutóbbi füzetének megjelenése óta a be-
állott akadémiai szünet következtében ülést nem tartott . 

Függőben levő ügyeire vonatkozólag a következők volnának meg-
jegyzendők : 

A «Hadtörténelmi Múzeum» tárgyában, az állandó múzeumi 
bizottságnak legutóbb a közoktatásügyi államtitkár elnöklete alatt tar tot t 
ülésén élénk eszmecsere volt. Érdemleges határozat ugyan nem hozat-
hatott, mivel ezt a Nemzeti Múzeum kibővítésére vonatkozó tervek el-
döntésének kell megelőzni, annyit azonban örömmel konstatálhatunk, 
hogy a Hadtörténelmi Múzeum létesítésének eszméjét az állandó bizottság 
melegen fölkarolta, továbbá azt, miszerint kilátás van arra, hogy a "Had-
történelmi Múzeum» fölállítására a közoktatásügyi költségvetésben egy 
bizonyos összeg már a jövő évben föl fog vétetni. 

Zrínyi Miklós hadtudományi munkáinak kiadása tárgyában a 
munkálatok folyamatban vannak. A munkával megbízott előadó a szö-
vegnek az egykorú kéziratokkal való összehasonlítását már bevégezte s 
őszszel már a kommentárok kidolgozásába fog. 

A Zrínyi-kéziratok között az előadó az eddig kiadatlan «Siral-
mas panasz» három példányán kívül meglelte még ama nagyhírű vita 
iratait is, mely Zrínyi és Montecuccoli közt lefolyt. 

E vitaíratok közül Zrínyi védőíratából csak egy töredék volt 
ismeretes, Montecuccoli vádirata pedig eddig teljesen ismeretlen. 

Mindkét írat latin szövege s magyar fordítása, megfelelő magya-
rázat kíséretében a Hadtörténelmi Közlemények IV. füzetében fog 
közöltetni. 



HADTÖRTÉNELMI APRÓSÁGOK. 

Eg yk orú lerél a mohácsi csatáról. Spies, a plassenburgi 
— jelenleg bambergi — levéltár levéltárosa, ki a német történetiroda-
lomban «der fránkische Chronist» név alatt ismeretes, a következőkben 
kivonatosan közlendő nagyérdekű levelet találta, mely a mohácsi csa-
táról s Lajos király haláláról sok érdekes dolgot mond el. A levél, 
melynek írója ismeretlen, Csehországból 1526-ból van keltezve s a Santa 
Clara kolostor főnöknéjéhez van intézve vagy Bambergbe, vagy Nürn-
bergbe ; az utóbbi esetben a levél a híres Pirkheimer Cliaritas hagyaté-
kából való. A levél a XVI. század közepén dívó ó-német szövegből fordítva 
következőleg hangzik: 

«Jézus Krisztus! Tisztelendő, istenes és jámbor, szíves Anyám! 
Bárha tisztelendő anyámnak amaz időből, midőn a magyar és cseh király 
ő királyi fensége, legkegyelmesebb Urunk és keresztény serege az isteni 
gondviselés rendeletéből a hitetlen törökökkel legutóbb csatát vívott, 
már többször ű t am s ama csata szerencsétlen kimeneteléről is meg-
emlékeztem, mindazonáltal most újra erről írok, mivel e dolog felől 
alaposabb hűeket nyertem, még pedig több szavahihető személytől, kik 
a csatában jelen voltak de Isten kegyelméből és segítségével —- bár nagy 
halálos félelmek s nehéz küzdelmek után -— szerencsésen megszaba-
dultak . . . 

Már a múltkor megírtam tisztelendő kegyes Anyám, hogy a törökök 
a magyarországi keresztény népeknek nagy és nehéz károkat okozának, 
s ő felsége, királyunk, kénytelen vala ellenök hadat indítani; a király 
úgy vélte, miszerint az esetben, ha a seregnél ő királyi felsége személyesen 
megjelenik, sokkal több vitéz nép fog ott megjelenni, s írt ide hozzánk 
Csehországba is, segedelmet sürgetvén. Mivel azonban a vitézek — a 
magyarokban nem bízván — menni vonakodtak, ő királyi felsége még 
többször is írt ide, különösen a Schlick urakhoz s többekhez, kikhez 
bizodalommal viseltetett. E fölhívások és intelmek folytán több főúr, 
nevezetesen Schlick Albrecht, Wurzscherett János, Schlick Albin és 
Kutnaver Henrik, jól fegyverezve s fölkészülve, fegyveres vitézeivel, 
trabantjaival s utazó szekereivel megindúlt Bécs felé Ausztriába. 

Midőn az urak már Bécs felé közeledének, a királyi felség követet 
külde eléjök, keserves kérelemmel intvén őket, hogy ne tétovázzanak s a 
leggyorsabban ő felségéhez csatlakozni igyekezzenek, mert a törökkel 
csatát kell vívni. Az urak e levél olvasásából megértvén, hogy a király 



őket Isten és a kereszténység nevében a sietésre ösztönzi, Bécsből azonnal 
fölkerekedének s a már megnevezettek, Albrecht, János, Albin és Kut-
naver urak egy gyorsan futó könnyű lengyel kocsira — milyenek Magyar-
országon szükségesek — ültek, s csak néhány ,puskát véve magokhoz, 
sietve megindulának a királyhoz. Fegyvereseiket, trabantjaikat, verteiket, 
lovaikat s utazó kocsijaikat Bécsben hagyták, hogy azok majd őket 
lassabban kövessék, mert a nehéz és drága csatalovakat megerőltetni 
nem leliete, az utazó kocsik pedig nagy megterlieltetésök miatt csak 
lassan mozoghattak. 

Ily módon a nevezett urak kilencz nappal előbb értek a király 
táborába, mint szolgáik, lovaik s hadi szereik. De Schlick István és 
Guttenstein urak már néhány héttel előbb érkezének a királyhoz s a 
seregnél valának. De a törökök gyújtogatással s öldökléssel naponta 
nagy károkat tevén, a magyar püspökök, kik szintén a seregnél valának, 
a királyt folyton támadásra ösztönzék. Két püspök megjelent a király 
előtt, az egyik egy levágott gyermekfőt, a másik egy gyermekkart mutatván 
föl a királynak s a következőket mondák neki : «Nézd király, e nyomort és 
szükséget; tudod és látod mint ölik, rontják naponta népünket a törökök 
s mint gyújtogatják falvainkat; támadd meg és űzd el őket, mert mi ezt 
tovább nem tűrhetjük, s ha nem teszed, népünk a töröknek meghódolni 
lesz kénytelen.» Az ifjú és jámbor keresztény király szívét könyörűlet 
fogta el népe veszedelméért s a püspökök szavaira hallgatván, a jámbor, 
erényes és keresztény lelkületű király beleegyezett hogy a törökök ellen 
a harcz megindíttassék, s vezéreivel tanácsot tartott, hogy a csata mikép 
vívassék. 

Két nappal később, egy szerdán, Keresztelő János — Krisztus e 
harczosa — napján a táborban mindenki a csatára készült. Schlick 
Albrecht és Albin, Wurzscherett János és Kutnaver urak nagy izgalomban 
valának, hogy most csatába indúljanak, holott lovaik s fegyverzetük még 
nincs itt, és semmi, a mire a harczban szükség van, mert fegyvereseik, 
szolgáik s kocsijaik még útban valának. Követeket küldenek tehát eléjök, 
intve őket, hogy siessenek, éjjel-nappal haladjanak, hogy a csatára jókor 
érkezzenek. De a fegyveres vitézek azt üzenék vissza uraiknak, hogy ők 
a kocsikkal s nehéz lovakkal gyorsan haladni nem képesek.. . A jámbor 
urak aggodalma nagy volt, s Albrecht úr levelet írt Wolffrode nevű 
kapitányának, miszerint éjjel-nappal igyekezzék hogy a holnapi napon a 
táborba érkezzék ; a lovak és szolgák közül azok, melyek tovább nem 
jutnak, az úton hagyandók. . . Es a fegyveresek és szolgák éjjel-nappal, 
étlen-szomjan igyekeztek, hogy a csata napjára megérkezzenek. Es meg 
is érkeztek, midőn a sereg már harczfölállításban volt s aggodalommal 



keresték uraikat, tudván, liogy senki sincs mellettök és sem lovakkal 
sem fegyverzettel nem rendelkeznek ; feleletül azt nyerték, liogy az urak 
az első harczvonalban vannak. . . A szolgák előre furakodtak egész a 
negyedik vonalig, de tovább nem juthattak, mert a harmadik vonalban 
állott a király a püspökökkel. 

A három Schlick, Albrecht, István és Albin, valóban az első harcz-
vonalban állottak; István vértezve, fegyvereseitől s szolgáitól kör-
nyezve, Albrecht és Albin azonban mindezek nélkül s nem is remélték 
már, hogy népeik megérkeznek. 

A mindenható Isten azonban e napon igen kegyelmes volt liozzájok, 
s nagy szerencséjükké vált az, hogy vértjeik s nehéz lovaik elmaradtak, 
mert ezekkel a futásnál a vízen át jutni nem lettek volna képesek. 

Kegyes Anyám elhiheti nekem, miszerint nagy vigyázatlanság volt 
az ifjú keresztény királyt s a legjobb férfiakat annyira előre állítani, mert 
a cseh urak is mind az első harczvonalban állottak; én azt tartom, 
hogy ha vezérekűl a német és cseh urakat teszik s a csatát azok rendezik, 
a dolog nem jutott volna ennyire. Soha se engedték volna azok meg, 
hogy a királyi felség annyira előre jusson; de a magyarok voltak a vezérek. 
Lássa kegyes Anyám, mily merészen áldozta föl az if jú jámbor király nemes 
életét a keresztény h i t é r t . . . 

Midőn a törökök közeledtek, királyunk hevesen támadott reájok és 
sokat levágván és lelővén közűlök, azok futásnak eredtek. Ámde a törökök 
három seregben (harczvonalban) harczoltak; a király támadása ugyan mind 
a két első harczvonalat szét űzte s lovasaival utánok nyomúlva bennök 
igen nagy kárt tett és sokakat megölt, de ez a harczot még nem döntötte 
el; mert a keresztény gyalogcsapatok a futó törököt nyomván, ágyúiktól 
elváltak és egyenesen a törökök ágyúi elé kerültek. A gyáva törökök ágyúi-
kat, melyek nagyok és számtalanok — mert csak nagy ágyúkból vagy 
500—G00 (!?) volt ott, kisebb lövegek szám nélkül — elsütvén, a lövedékek 
a király hadába ütöttek, mi oly nagy zavart idézett elő, hogy mindenki 
futásnak eredt. Egy hátrább fekvő terepen a keresztény hadak ugyan 
még vagy egy óráig tartották magokat, de a törökök ágyútüze miatt 
onnét elő nem törhettek. 

Ekkor egy tisztes aggastyán lépett a király elé, mondván : »Támadj 
még egyszer a törökre, mert neked úgy is meg kell halnod ; tedd tehát 
legalább kötelességed és ne ijedj meg» ; majd a hadak felé fordulva föl-
kiáltott : «Keresztény uraim, grófok és nemesek és szolgák! Tekintsétek 
nemes keresztény fiatal királyotokat, mily lovagiasan s merészen cselek-
szik ; tekintsétek őt, s tegyétek kötelességteket!» Erre a király, s vele 
egész környezete ismét lándzsát szegzett, s a török hadaknak rohant. De 



a törökök e rohamot is erős ágyútűzzel fogadták, úgy hogy a király a 
nagy veszteségek folytán újból fu tn i kényszerűit. 

Ekkor érkezett a királyhoz Dominus Paulus (Tomori Pál), ki a 
gyalogosok vezére volt s m o n d á : «Nos, keresztény, nemes király, azt 
mondom neked, hogy ha most egy magas hegyen állanál is, ellenségeid 
nem birnád át tekinteni . De légy nyugodt s ne ijedj meg, mer t én nem 
azért beszélek, hogy benned félelmet keltsek, hanem hogy tudd magad 
mihez ta r tan i s elővigyázó légy. Vigyázz tehát magas személyedre; hogy 
tovább mi történik, az Is ten kezében van. Láss utánna, hogy legalább 
magad elmenekülj!» 

De a király harmadszor is támadásra indúlt s a török had közepébe 
igyekezett ; a törökök azonban a támadás elől a gyalogság felé kitértek, 
nem akarván a pánczélos lovagokkal megütközni. 

A keresztény csapatok élén számos szerzetes volt különféle ren-
dekből és klastromokból, kik bátran mentek az ellenségnek, jól har-
czoltak, a töröknek sok kár t okoztak, sokakat megöltek és saját lobogójuk 
volt. De mindnyá jan elestek, mert pánczélt n e m viseltek. . . 

A futásnál a király egy patak átugrásakor lováról hátrafelé lebukott 
s a vízbe fu l l ad t ; ez idő óta a királyt többé senki se látta. A harcz folya-
mán a három Schlick is szét ju to t t egymástól . . .» 

A levél további folyamában előadatik, hogy Schlick Albin egy 
Röder nevű kapitánynyal s több futó cseh fegyveressel mikép menekül t 
el Székesfehérvárra, s mikép ju to t t Pozsonyon s Bécsen át vissza Cseh-
országba. E részletek azonban a mohácsi csatára nézve érdektelenek. 

Bárha a levél sok helyen téves és gyakran túloz, a fő dolgokban 
a történelmi előadással pontosan megegyez, s min t egy szemtanú el-
beszéléséből eredő adat a magyar történetírás figyelmére érdemes. 

G. G. 
Gróf'Nádasdy Ferencz tábornagy báni reversálisa. 

A bécsi hadi i ra t tár Nádasdy okiratai között nem érdektelen ama rever-
sális, melyet a tábornagy Horvát-Szlavon- és Dalmátországok bánjává 
tör tént kinevezése alkalmával, úgy látszik hagyományos szokáshoz ké-
pest, írásban kiállított, és a császári és királyi udvari haditanácshoz föl-
terjesztett . Az okirat*) német szövegű s magyar fordításban következőleg 
hangzik : «En, gróf Nádasdy Ferencz, 0 római császári és királyi Felsé-
gének ti tkos tanácsosa, lovassági tábornok és egy huszárezred tulajdonosa, 
ezen reversálisomnál fogva beismerem és megerősítem, hogy miután a fen-

*) Eredetiben Hadi irattár (Kriegs-Registratur) 1763 máj. 31. 474. sz. 
iratcsomóban. 



tebb alázattal megemlített Ó császári és apostoli királyi Felsége, legkegyel-
mesebb Asszonyomnak engem Dalmáczia, Horvátország és Szlavónia 
öröklött királyságainak Bánjává legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott 
és a báni tisztet a számomra kiállított legfelsőbb utasítással és kinevező 
oklevéllel hűségemre és buzgóságomra legkegyelmesebben bízni méltóz-
tatott, a fentebb alázattal említett O császári és királyi Felségének meg-
ígértem és megfogadtam, hogy mindazt testem és lelkem egész erejével 
engedelmesen, serényen és hűségesen teljesítem, a mire a fentebb meg-
jelölt báni tisztre kinevezett bán természetes és örökös fejedelemnője, 
királynője és Asszonya irányában kötelezve van. Miről jelen reversálisomat 
kiállítottam, saját kezemmel aláírtam és pecsétemmel megerősítettem. 
Kelt Varasdon, 1756 szeptember 26-án. Gróf Nádasdy Ferencz, s. k. P. H. 

Csatarendezés a XVIII. században. A múlt század hadi 
szabályzatai között kiváló jelentőséggel bír azon utasítás, melyet Mária 
Terézia császárné és királynő Generál-Reglement czím alatt (talán indít-
tatva II. Frigyes hasonló intézkedése által) Lacy tábornagy fölügyelete 
alatt kidolgoztatott. Az utasítás, mely ugyan már 1769 szeptember hó 
l-jén lépett életbe, de 14 éven át, mint titkos használatra szánt mű, a 
nyilvánosság elé nem került, útmutatásokat tartalmazott a tábornokoknak 
békében és háborúban való magatartásukra nézve, s érdekes világot vet 
azon időszak katonai viszonyaira, mely a sziléziai háborúk és a nagy 
franczia forradalom közé esik. 

A következőkben közlünk egy részletet a XIV. fejezetből, mely 
«A csata előtt» czím alatt a tábornokoknak a harcz előkészítése és be-
vezetése körüli tevékenységét tárgyalja. 

'•Mihelyt egy vezénylő tábornok — így szól az utasítás — a min-
denkor kiküldendő ügynökök és kémek által tudomására jut annak, hogy 
az ellenség őt megtámadni akarja, hadi tanácsot hívhat egybe. E tanácsban 
előterjesztendők mindazon hírek, melyek az ellenségről addig összegyűj-
tettek, s részletesen kifejtendők az indokok, melyek a vezénylő tábor-
nokot az ellenség támadásának bevárására, az ellenség megtámadására 
vagy egyéb általa szándékolt fontosabb vállalatok végrehajtására indítják. 

Ezek után megvitatandó lenne, hogy a hadsereget mikép kellene 
a helyzetnek megfelelőleg csatarendbe állítani ? hogy a lovasság a szár-
nyakra vagy a gyalogsági harczvonalak közé állíttassék-e, — vagy hogy 
gyalogság — és pedig mennyi — a szárnyakon, a lovasság támogatására 
alkalmaztassék-e ? ! 

Megfontolandó volna azután, nem volna-e czélszertí az arczvonal 
előtt erődítményeket (Piedouten) alkalmazni, hova kellenék a tartalékokat 
állítani, végre pedig a tüzérségi tartalék — mely rendszerint a szárnyakon 



vagy a középen nyeri fölállítását — mely magaslatokra, illetőleg az 
ellenség által legkönnyebben fölhasználható közeledési irányok melyike 
ellenében volna elhelyezendő. Hogy az esetben, lia az ellenség valamely 
ponton áttörne, s ez által rendetlenség támadna, mely dandároknak 
(esetleg tüzérségi osztagoknak) és miképen kellene egymást támogatniok, 
hogy az ellenség azonnal ismét visszavettethessék. 

Ha mindezen, és több más hasonló dolgok a szándéknak és a viszo-
nyoknak megfelelőleg éretten megfontoltattak, az ezek fölötti vélekedések 
alulról fölfelé kimondattattak és megfelelő helyes elhatározás hozatott, 
akkor az egészet helyes részletességgel papírra kell vetni. Csak ezután 
következik a csatára vonatkozó intézkedés részletes megállapítása és le-
írása, mely — ha a körülmények megengedik — egy nappal a vélt ellen-
séges támadás bekövetkezte előtt, a tábornoki kar tagjaival közlendő, hogy 
azok mindegyike megfelelő tájékozást nyerjen. 

Az első hírre, hogy az ellenség valóban támadásra megindult, és 
már nincs nagyon távol, a vezénylő tábornok a hadsereget csatarendbe 
állítsa. A tábornokok a legnagyobb szigorral tekintsenek arra, hogy a 
300 lépést tevő harczvonal távközök és a szabályzatszerű térközök pon-
tosan betartassanak, nehogy az ellenségnek valahol keresztül törni mód-
jában álljon. 

A hadseregnél jelenlévő tábornagyok, táborszernagyok, lovassági 
tábornokok stb. helye hadtesteik, szárnyaik, illetőleg osztályaik előtt 
van, tüzelés esetén pedig azok mögött. 

A hadseregnek oszlopokban való előnyomulása esetén a lovassági 
és gyalogsági tábornokoknak egymásra ügyelniök kell, hogy az oszlopok 
éleit egy magasságban vezessék, s egyik a másik elé ne jusson. Fejlődés 
esetén a többször említett tábornokok a legnagyobb igyekezettel hassanak 
oda, hogy a fejlődés gyorsan, rendben, sok lárma és ide-oda futkározás 
nélkül hajtassék végre; hogy egyik oszlop a másiktól messze el ne 
távozzék, nehogy ez által az arczvonalban a fejlődés után nyílások támad-
janak. Minden tábornoknak főkötelességei közé tartozik, hogy az e 
művelethez szükséges helyes szemmértéket folytonos gyakorlat által 
magának idejekorán elsajátítsa. 

Az esetben, ha a vezénylő tábornok az ellenség ellen valamely 
meglepő vállalatot tervezne, kötelességében áll, ezt az őt rangban követő 
legmagasabb tábornoknak, s mindazoknak, kikre a végrehajtást bízni 
akarja, illendőképen és pontosan megmagyarázni. 

Mihelyt valamely gyalog- vagy lovasezred a számára kijelölt helyen 
fejlődött, a dandárnok egy őrnagyot az ezred-segédtiszttel az arczvonal 
elé küld, hogy a terepet, a mennyire lehetséges, szemrevételezzék, hogy 



utánna nézzenek, vájjon, lehetséges-e mindenütt és mikép e lőre ju tn i , 
hogy van-e az elől fekvő árkokban, mély utakban és egyéb rejtett helyeken 
ellenség — és körűlbelől mennyi — elrejtve. Ha a megszemlélt helyek 
valóban ellenséges csapatok által vannak megszállva, oda aránylagos 
erejű csapatok küldendők előre, melyek az ellenséget onnét elűzik, hogy 
ily módon tér nyeressék előre, s tehát a szemrevételezést továbbra ki-
terjeszteni lehessen. 

Ha mindez a lehető legnagyobb gyorsasággal (?) megtörtént, a had-
sereg teljesen megalakult és a támadáshoz általában minden előkészület 
megtéve van, úgy a vezénylő tábornok intézkedéseinek pontos végre-
hajtását -— miután végre is mindent előre látni s előlegesen meghatározni 
lehetetlen (!) alárendeltjeinek képességeire, bnzgóságára, vitézségére és 
hadi tapasztaltságára kell, hogy bízza. 

Erre azután az egész hadsereg, egy adott jelre, az arczvonal egész 
szélességével megindul és lobogó zászlókkal, zeneszó mellett az ellen-
séges fölállítás ellen nyomúl.» 

Bizony furcsa idők voltak azok, a mikor a csata előkészítése és 
bevezetése a föntebbiekben foglalt elvek szerint haj tatot t végre. 

Magyar huszárok Moldvában. Az 1788-ik évi hadjárat-
ban a Moldvába való betörésre rendelt s Koburg herczeg parancsnoksága 
alatt álló hadtest márczius hó közepe tá ján indúlt meg. 

Az előnyomúló oszlopok előtt magyar huszár-csapatok voltak, me-
lyek a főerők bevonúlása előtt önálló küzdelmeket folytattak. így történt 
az Erdődy-huszárezreddel is, mely Fdbry ezredes vezetése alatt már jó 
eleve vitézkedett Moldvában. 

Márczius 21-ike volt, midőn Fábry ezredes kémek út ján megtudta, 
hogy Ibrahim Nazir pasa 600 janicsárral és 500 spahival egy nagyobb 
gabona-szállítmányt kísér Bottusánból Chotymba. Az ezredes elhatá-
rozta, hogy e szállítmányt a következő nap megtámadja, minélfogva el-
rendelte, hogy a Dorogoe körűi lévő huszár és gyalog csapatok másnapra 
indúlásra készen álljanak. 

A csapat márczius 22-dikén reggel négy órakor indúlt meg. Az elő-
védet, mely egy huszár-századból és 50 lövészből állott, Szörényi százados 
vezette ; ez után következett a zöm Révay őrnagy alatt, mely három 
lovas, négy gyalog-századból és két lövegből á l lot t ; a hátvédet ismét egy 
lovas-század képezte. 

Délre járt az idő, midőn Szörényi Bottusántói mintegy két órá-
nyira a Sicna mocsaras völgyében ellenséges lovasságra talált. Szörényi 
nyomban rohamot intézett e csapat ellen, mely Ibrahim Nazir főoszlopát 
képezte, de makacs ellentállásra ta lál t ; mindazonáltal sikerűit neki a 



küzdelmet mindaddig kihúzni, míg a zöm megérkezett. A harcz ezután 
nem soká tartott s a törökök számos halott és sebesült és az egész, 3000 
mázsát tévő gabona-szállítmány hátrahagyása után, Jassy felé elmene-
kültek. Fábry ezredes délután négy órakor bevonult Bottusánba. E csi-
nos vállalat a nagyfontosságú Bottusán megszállásán és a tetemes zsák-
mányon kívül még azon jelentőséggel is bírt, hogy huszárjaink Cliotym 
helyőrségének élelmezését és megerősítését megakadályozták, Ibrahim 
Nazir pasa csapatát pedig hosszú időre működésre képtelenné tették. 

A két csapat újabb összeütközése csak ápril közepe táján követke-
zett be, a mikor is Ibrahim Nazir a Mitok folyónál Schipotje mellett tá-
borozott. Fábry ezredes négy lovas és négy gyalog-századdal ellene indúlt 
s a török csapatokkal ápril 18-dikán a Larga melletti korcsmánál, hol a 
bottusán-jassy-i útvonal a Sessura patakon átvezet, találkozott. Az út itt 
szorost képez, a mennyiben két tó között elhúzódó magas töltésen vezet; 
fölötte kisebb emelkedések uralkodnak, melyek gyalog csapatokkal voltak 
megszállva; a bejáratot azonkívül három löveg védte. 

Midőn csapataink közeledtek, Nazir pasa 300 tatár lovast küldött 
előre, kik vad rivalgással törtek a huszárokra, de ezek már harczkészen 
várták őket. A gyalog századok ugyanis egymástól fejlődési távolságra 
négyszögöket alakítottak s a térközöket lovasság töltötte ki, a szárnyak 
mögött ismét lovasság; így vonult a csapat előre. Midőn a tatárok köze-
ledtek a két szárny-század oldaltámadást intézett reájok, mire az ellenség 
azonnal visszafordult; de a tatárokat nyomban követte a spahik 500 lo-
vasból álló csapata, mely a tatárokat is előre vonván, csapatainkra álta-
lános rohamot intézett. Az összeütközés heves volt, de nem soká tar tot t ; 
huszárok és gyalog-csapatok egyetértve pusztították a törököt, annak 
nagy részét levágták, a többit pedig a tavakba és mocsarakba szo-
rították. 

Ibrahim Nazir megmaradt csapataival Jassyba menekült, de a 
huszárok a város előtti táborát még az este, magát Jassyt pedig, Moldva 
fővárosát, ápril 19-dikén reggel elfoglalták. A Larga melletti harczban 
két török zászló és három ágyú került a huszárok kezébe. 

Ugyan e napon az ezrednek Szörényi százados által vezetett szá-
zada szintén nevezetes dolgot művelt. A század ugyanis a Jassyból meg-
szökött Ypsilanti berezeg moldvai fejedelem üldözésére küldetvén ki, a 
herczeget már -Jassytói néhány mértföldnyn-e elérte. A huszárok megro-
hanván a menekülőket, a berezeg kíséretét szétszórták, s őt magát udvari 
népével egyetemben elfogták. E pillanatban a kíséretben lévő török meg-
hatalmazott Diván Effeiuli pisztolyt rántot t elő, hogy Ypsilanti herczeget 
lelővén, a huszárokat drága zsákmányuktól megfoszsza; de gyorsabb volt 



Szörényi kardja s a következő perczben Diván Effendi holtan hevert a 
porban. 

Ypsilanti herczeget Szarvassy százados kísérte 60 huszárral Szu-
czavára, honnét azután Czernovitzba bellebbeztetett. 

^Ragaszkodás az elöljáróhoz. A wagrami szerencsétlen vé-
gezető csata után Károly főherczeg a visszavonulás födözésével gróf Kle-
nau altábornagyot, a 6-dik hadtest parancsnokát bízta meg. Klenau altá-
bornagy a reá bízott feladatnak fényesen megfelelt, csak lépésről-lépésre 
s folytonos ütközetek között hátrált s az utánnyomuló francziákat nem 
ritkán tetemes veszteséggel verte vissza. 

1809 julius 9-dikén Klenau altábornagy szokása szerint már kora 
reggel kilovagolt, hogy az ellenséges előőrsöket és felállításokat kém-
szemlélje. Hirtelen nagyobb ellenséges lovas csapat jelent meg mellette 
s csekély kíséretével együtt körülfogta; Klenau maga is kardot rántot t s 
kísérőivel együtt vitéz harczot folytatott a franczia lovasok ellen. 

A tusa hevesen folyt, midőn az altábornagy oldala mellett küzdő 
Csillag nevű küldöncz huszár-tizedes (a Kienmayer huszároktól) lova 
összeroskadt: a keletkezett rést a franczia lovasok fölhasználva annál 
hevesebben támadtak a tábornokra ; de vesztökre, mert Csillag tizedes 
villámgyorsan talpra ugorva a tábornokra már sújtani készülő francziát 
egy hatalmas kardvágással lováról leütöt te ; a következő pillanatban 
Csillag már a franczia lován ült s a küzdelemben kapott öt sebe daczára 
társaival együtt oly vitézül harczolt, hogy a tábornokot végre is kivág-
niok sikerűit. 

Biztosságba jutva, Klenau vitéz megmentője felé fordúlt, ki annyi 
vágást fogott fel helyette s bámulva ugyanazon merész huszárt ismerte 
föl benne, ki 1799-ben G-enua előtt a Rivieraban Rapollo mellett életét 
már egy hasonló alkalommal megmentette s a ki ezen tettéért az ezüst 
vitézségi éremmel díszíttetett föl. Klenau megindultan nyújtot t neki 
kezet: «Tehát másodszor is neked köszönöm életemet derék bajtárs!» 
«Szívesen történt uram», válaszola Csillag, «s úgy örülök mint egy gyer-
mek, hogy Méltóságodat kivágnunk sikerűit.» Csak akkor vette észre 
Klenau Csillag mély sebeit. «Hiszen te egészen össze-vissza vagy vag-
dalva" — mondá neki — «s neked inkább a harczból visszahúzódnod 
kellett volna». «Visszahúzódni» — kiálta Csillag — «s volt ezredesemet 
cserben hagyni ? Ilyet magyar huszár még nem tett soha ! Méltóságod 
nemcsak hős ezredesünk volt, hanem jó atyánk is s ezt egy régi huszár 
el nem feledi soha ; szívesen követjük uram, még ha a poklot kell is meg-
rohanni. » 

Bizonyára szép példája az elöljáróhoz való ragaszkodásnak és nemes 



önfeláldozásnak, mely nem is maradt jutalom nélkül. Károly főherczeg 
Klenau altábornagy ajánlatára Csillag tizedesnek az arany vitézségi érmet 
adományozta s neki azonfelül ezer forintot ajándékozott . Sajnos, hogy e 
derék katona további sorsáról mi t sem tud tam föltalálni. G. G. 

-Lélekjelenlét. Az 1793-dik évi hadjára tban csapataink a Fa-
mars melletti franczia tábor t szétverendő, a tábort védő sánczok ellen raj-
taütést terveztek. A végrehajtással az Eszterházy (most 34-dik gyalog-
ezred) bízatott meg. A vállalkozás csak meglepés által sikerülhetett s erre 
merész ficzkók kellettek. A derék ezredben találkozott ilyen elég s az éj 
beálltával egy csupa önkéntes vállalkozókból álló kis csapat kúszott a 
franczia előőrsök felé. De bármily nagy volt az óvatosság, az őrszem vala-
mit észrevéve, puskáját ép azon pontra irányozta, hol az önkéntesek egy 
pillanatra megállapodtak. Ha az őrszem lő, az egész vállalat dugába dől ; 
ezt villámgyorsan megfontolva, az egyik magyar baka társaitól gyorsan 
elvált s magát szökevénynek jelezve az őrszemhez közeledett. Az őrszem 
elég meggondolatlan volt az állítólagos szökevényt magához elég közel 
bocsátani, minek árát gyorsan meg is adta, mivel a következő pillanatban 
torkát erős kezek fogták körül s mielőtt hangot adhato t t vagy fegyverét 
használhat ta volna, már megfojtva a földön henterget t . 

A tábori őrs és a sánczozat őrségének meglepése most már köny-
nyebben ment s bár a zajra maga a tábor is fölriasztatott, ez már késő 
volt, mer t az önkéntesek a sánczokat már hata lmukba ejtették, s mivel az 
u tánuk nyomban következő zászlóalj által hathatósan támogattat tak, az 
erődítmények bk tokunkban maradtak. 

A francziák nem várták be a reggeli támadást s még hajnal előtt 
sietve elvonultak. 

Zrínyi Miklós egy kiadatlan költeménye. A Nemzeti 
Múzeum kéziratai között Zrínyi Miklós a költő és hadvezér költői és 
had tudományi munkáiból számos, részint egykorú, nagyobbrészt azonban 
későbbi másolat van, melyek irodalmilag teljesen értékesítve még nin-
csenek. Több munkáról a megelőző rovatunkban te t tünk említést, i t t pe-
dig bemuta t juk egy epigrammját , mely latin és u tána szabadon átdolgo-
zott magyar szövegben a kéziratok két példányán megvan.1) Zrínyi a 
magyar hadtörténelemnek oly kiváló alakja, hogy minden sora irodalmi 
értékétől eltekintve is igen becses s így a költemény bemutatását köteles-
ségnek tar t juk, elemzését azonban s hitelességének megállapítását az 
i rodalomtörténet művelőinek kell á tengednünk. 

!) Nemzeti Múzeum kéziratok 1070. és 1149. sz. Qu. hung. 



In Consensum Epigramma. 

Arma paret quicunque focoss patriosque panates 
Diligit; ali pudor (est) pátriám sic cedere genti 
Barbaricne ; fonstra paci confiditis ultra 
Hunniaci; rutilum praestat mutare veterno 
Marsem Pannónia cedet victoria palmani 
Ite alacres et spe pleni, nam martia nondum 
Sedibus ex vestris virtus decessit et oris. 
Zrinius, hoc magnus banus (ni fata procellis 
Turbarent) voto poscit Turcamque potentem 
Orbe procut ferro promptus proscribere toto 
Martius est animo liic, et scuto padavis audax. 

Azon magyarul! 

Fegyvert s bátor szívet kell annak szerezni, 
A ki hazájáért kész harczot próbálni 
Elet s halál között szerencsét keresni 
Kard, sűrű lövés közt nem kell semmit félni. 

Világ előtt szégyen hazánk pusztulása 
Minden csata nélkül Magyarnak romlása 
Nagyhírű nemzetnek prédára hullása 
Török dandároknak könnyen kóborlása. 

Kevés békességhez, melylyel csak hiteget 
A török bennünket s magához édesget 
Ne bízzunk, mert mutat romlandó üveget 
Vagy édes méz alatt nyújt keserű mérget. 

Zászló alá Hazám kérd jöjjön Magyar Mars 
Pusztító had ellen ki legyen veled társ 
Mert már liónyad alatt alig maradt az ács 
Félek rajta, hogy te öved ne legyen hárs. 

Szállj ki hát álmodból még pihenést vehetsz 
Fogj fegyvert markodba, szabadulást nyerhetsz 
Es bánatos ködből majd örömre mehetsz 
Föltett szándékodban kívánt véget érhetsz. 

Hadtörténelmi Közlemények. I I . 




