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Forgách Simon gróf főparancsnoki működése Erdélyben 

Az új megbízatás 

Forgách Simon tábornagy, a Dunántúlon harcoló kuruc erök főparancsnoka, 1704 jú
liusának utolsó napján látogatást tett Széchényi Pál kalocsai érseknél. A találkozó több 
volt, mint udvariassági látogatás, hiszen a tábornagy és az érsek a kuruc és a királypárti 
politika irányítói közé tartoztak. 

Forgách a császári-királyi hadsereg vezérőrnagyaként március végén csatlakozott a I I . 
Rákóczi Ferenc herceg vezette felkeléshez, s az a hír jár ta , hogy József t rónörökös jóvá
hagyásával pártolt át a kurucokhoz. Bercsényi Mik lós gróf, a felkelők második számú 
vezetője tudomása szerint a tábornagy feladata az volt, „hogy az király," 1 vagyis József 
t rónörökös „részére csinálják meg az magyarokat," vagyis a megbékélés e lősegí tése . 2 

Széchényi Pál kalocsai érseket viszont az év elején maga az uralkodó, I . Lipót bízta 
meg a kurucokkal folytatandó béketárgyalások előkészí tésével . Az érsek fáradozásának 
e redményeként tavasszal, Gyöngyösön , létrejött egy találkozó a hadban álló felek között, 
ám az egyelőre csak az ál láspontokat tisztázta. A színfalak mögöt t azonban tovább foly
tatódtak az alkudozások. A király részéről szálakat továbbra is a kalocsai érsek mozgatta, 
míg a fejedelem nevében Bercsényi tárgyalt. 

Dunántúl ra érkezését követően Forgách, a hadművele tek irányítása mellett, a békeal
kudozásokba is bekapcsolódot t . Nemcsak Széchényi érsekkel , hanem Franz Sigmund 
Lamberg gróf, császári békebiztossal is találkozott . A fejedelmet arról értesítette, hogy a 
kalocsai érsek je lenlétében csak „in privato" tárgyalt Lamberggel, ám a vele folytatott 
megbeszélésen „szeműben megmutattam," hogy „minden dolgok" hamisság, azaz az ud
var békeajánlatai nem őszinték . 3 

Hogy „in privato" még mi hangzott el az érsekkel és Lamberggel folytatott beszélge
téseken, arról hallgatnak a fejedelemnek írott levelek. Annyi bizonyos, hogy Forgách 
már a dunántúl i hadjárat kezdetétől a béketárgyalások megindítását szorgalmazta, s úgy 
vélte: „jó formában lihetne níkünk meg bíki leni ." 4 Opt imizmusát valószínűleg a hadi 
helyzet kedvező alakulására alapozta. A francia-bajor hadak újabb sikerei a Duna völ
gyében a szövetségesekkel való egyesülés lehetőségével kecsegtettek, a Dunántúl vissza
foglalása pedig a magyarországi hadszíntéren is szorult helyzetbe hozta a császári erőket. 

* A tanulmány az Országos Tudományos és Kutatási Alapprogram T 038212. számú pályázata és a Habs
burg-kori Kutatások Közalapítvány támogatásával készült. 

1 I . Józsefet már 1687-ben magyar királlyá koronázták, s a magyarországi felkelés kitörése után a bécsi ud
varban felvetődött annak a lehetősége, hogy I . Lipót fiának adja át a királyság kormányzását. 

2 AR I / IV. 28. о. 
3 Forgách Simon Rákóezinak, Pápa, 1704. június 28., Devecser július 2. MOL G 15 RSzlt Caps. В. Fase. 24. 
4 Forgách Simon Bercsényi Miklósnak, Győrszemere, 1704. május 11. MOL G 15 RSzlt. Caps. В. Fase. 24. 



Forgách és Széchényi jú l ius végi találkozóján, a béketárgyalások és a fegyverszünet 
előkészítése mellett, a tábornagy új megbízatása is szóba került. Az érsek fontosnak tar
totta, hogy még aznap bizalmasan tájékoztassa Károlyi Sándor báró, al tábornagyot . Ar 
ról hogy a fejedelem magához rendelte tábornoktársát , mert „Erdélyben kölletik ő ke
gye lmének menni," 5 már tudott az al tábornagy, a várható új megbízatásról maga Forgách 
számolt be neki . 6 Vajon miért döntött úgy a fejedelem, hogy tábornokát , aki volt helyet
tes kanizsai és győri főkapitányként otthonosan mozgott a Dunántúlon, Erdélybe küldi? 

Forgách kezdeti optimizmusa a Koroncónál elszenvedett vereség következményeinek 
láttán gyökeresen megvál tozot t . A katonaság bomlófélben volt, a vármegyék csak vona
kodva hajtották végre a katonaáll í tásra és az insurrekcióra vonatkozó rendelkezéseket . A 
hónap végén már az volt a véleménye, hogy „... egy maroknyi és rendetlen s egyenetlen 
haddal" áll „az ellenség torkában," melynek csak j ó tetszésétől függ, hogy mikor foglalja el 
az országrészt . 7 A hadi helyzeten Károlyi Sándor altábornagy Joseph Rabatta császári ve
zérőrnagy csapatai felett, Szentgotthárdnál aratott győzelme (1704. június 4.) sem sokat 
változtatott. 8 Forgách úgy vélte, hogy az ellenség által szinte minden oldalról körülvett 
Dunántúl megvédéséhez kevés erővel rendelkezik. 9 A válságos hadi helyzet megoldására 
a fegyverszünet mielőbbi megkötését , és seregének „idegen hadakkal," vagyis külhoni , 
regulárisán képzett katonákkal történő megerősí tését javasolta a fejedelemnek. 1 0 A regu
láris hadvezetéshez és fegyelemhez szokott Forgách a katonaság szétszéledése, fegyel
mezet lensége és intézkedéseinek szabotálása láttán tehetetlennek érezte magát. Egy hó
nappal a koroncói vereség után felmentését kérte: „kíszeb vagyok Nagyságod nímetyei 
közöt egy capralságot fölválalnom, hogy sem generalis ezek közöt lennem" - indokolta 
elhatározását a fejedelemnek. 1 1 

Amikor Rákócziban felmerült, hogy Forgách Simont nevezze ki erdélyi főparancs
nokká, nem igen volt más választása. Magyarországi tábornokai közül senki sem rendel
kezett a Forgáchéhoz hasonló katonai tapasztalattal és főúri tekintéllyel, az erdélyi fő
tisztek pedig az előző hónapokban bebizonyítot ták, hogy az egymás közti intr ikákhoz 
jobban értenek, mint a hadvezetéshez . 1 

Forgách erdélyi főparancsnokká történő kinevezésének terve természetesen nem ara
tott osztatlan sikert a kölcsönös ármánykodással teli tábornoki karban. A fejedelemi el
határozást minden bizonnyal Bercsényi Miklós vette leginkább zokon, aki maga is aspi
rált „az erdél i" generál isságra, sőt szeptember elején újfent ajánlkozott is a posztra. 1 3 

5 Széchényi Pál Károlyi Sándornak, Sümeg 1704. július 31. Géresi, 1897. 88. o. 
6 Forgách Simon Károlyi Sándornak, Zalaszentgrót, 1704. július 28. MOL P 396 Károlyi es. lt. AP AcR 

Ser. I . 1704 július. Fasc. I . A . 34. 
7 Forgách Simon Rákóczinak, Pápa, 1704. július 18. MOL G 15 RSzlt. Caps. В. Fasc. 24. 
,s Thaly Kálmán: Károlyi Sándor jelentése a szentgotthárdi harczról. TT 1881. 590-592. о. 
9 Forgách Simon Rákóczinak, 1704. június vége. MOL G 15 RSzlt. Caps. В. Fasc. 24. 
1 0 Forgách Simon Rákóczinak, Pápa, 1704. június 28., Devecser, július 4., Dabróka, július 7. MOL G 15 

RSzlt. Caps. В. Fasc. 24. 
1 1 Forgách Simon Rákóczinak, Dabróka, 1704. július 13. MOL G 15 RSzlt. Caps. В. Fasc. 24. 
1 2 Az erdélyiek egymás közötti torzsalkodásaira és az erdélyi föparancsnoki kinevezésekre nézve 1. Mészá

ros, 2006. 99-101. o. 
1 3 Ebben a levelében Bercsényi óvta Rákóczit, hogy bemenjen Erdélybe, mert akkor „számot ne tartson 

sem ezen, sem túlsó országra" jövendölte a fejedelemnek. Bercsényi Miklós Rákóczinak, Kér, 1704. szeptem
ber 1. AR I / IV. 103. о. 



Rákóczi azonban, aki az előző hónapok során az erdélyi fejedelemválasztás kapcsán 
Pekry Lőrinccel folytatott intrikái miatt megneheztelt Bercsényire , figyelemre sem mél
tatta kérését. 

Forgách és Bercsényi korántsem felhőtlen viszonya ismert volt a kortársak előtt. A 
főgenerális nem egyszer csípős megjegyzésekkel fűszerezve nyilvánított vé leményt uno
katestvéréről . Az egyik ilyen eset Forgách átpártolásakor, 1704 április havának első nap
ján történt Bercsényi nagyszombati táborában, amikor a császári-királyi hadsereg tábor
noki öl tözékében megjelenő rokonát meglátva felkiáltott: „itt a bolond, ni, április el
sején." Sértő szavait később ugyan azzal mentegette, hogy azok csak Forgách császári 
uniformisára vonatkoztak, de fullánkos nyelvét később sem tudta fékezni. I I . Rákóczi 
Ferenchez írott leveleiben megbízhatat lannak, befolyásolhatónak és összeférhetet lennek 
tartotta rokonát: „S imkó - S imkó! Velem is összeveszet t már leveleiben, megint rátért; 
de j ó emberek vannak most mellette, - lebeszélik l ábá rú i . " 1 4 

A főgenerális - olykor nem minden alapot nélkülöző - kritikáiból persze kijutott a 
kuruc tábornoki kar többi tagjának is. A historikusok által már sokszor idézett levelében 
szarkasztikus humorral jellemezte magát és tábornoktársait . Esterházy Antalt például 
„rekedőnek," Károlyi Sándort „bosszankodónak," Pekry Lőrincet „sopánkodónak ," For
gách Simont „ret tegőnek" nevezte, saját személyéről pedig úgy vélekedett: „ m a g a m sem 
vagyok egy ebbel is jobb a Diákné vásznánál ." 1 : 1 Természetesen Bercsényi sem tartozott 
a kuruc fötisztikar közkedvel t figurái közé, amire maga is okot adott lobbanékony termé
szetével és fullánkos nyelvével . Őt is számos kritika érte, ám ez szinte fel sem tűnt, h i 
szen a főtisztek és tábornokok egymás elleni intrikái, összezördülései mindennaposak 
voltak a kuruc hadseregben. 

Nem örvendett Forgách túl nagy népszerűségnek a „vitézlő rend" körében sem. Az 
elmúlt évt izedekben bujdosóként, kuruc felkelőként, majd Thököly Imre vitézeként szol
gált katonák és tisztek szemében a „németes" hírű, sőt gyakran „német ruhában" j á ró 
Forgách, aki idegen tisztekkel és katonákkal , e lsősorban németekkel vette magát körül, 
vörös posztónak számított . Ezt csak tetézte, hogy hadszervezési elveiben és gyakorlatá
ban éppúgy, mint a katonák kiképzésében a „német mintát" tartotta követendőnek, és 
igyekezett minél több külföldi, elsősorban német katonát zsoldba fogadni. 

Az első hónapok harci tapasztalatain okulva Rákóczinak is azt tanácsolta, hogy csak 
„idegen" katonasággal lehet az ellenséggel e redményesen szembe szállni, mivel a ma
gyarokat nehéz egyben tartani. Potyázásra alkalmasak, de az el lenség reguláris alakulata
ival szemben nem tudnak megá l ln i . 1 6 A vitézlő rendről alkotott elítélő vé leménye közis
mert volt, aminek, félig tréfásan, azzal adott nyomatékot , hogy a magyar katonaságot 
csak „respubl icának" nevezete. 

Elképzeléseivel a kuruc tisztikar je lentős része, kivál tképp Bercsényi Miklós sem ér
tett egyet, aki a fejedelemnek még azt is elpletykálta, hogy tábornoktársa nézetei családi 
perpatvart szültek, mivel „Forgách Asszonyom is j ó kuruc! valóban haragszik is Urára 
holmi írásáért az magyar hadak ellen." 

1 4 Bercsényi Miklós Rákóczinak, Nagyszombat, 1706. március 28. AR l/V. 73. 0 . 
1 5 Bercsényi Miklós Rákóczinak, Samarja, 1706. január 13. AR 1/ V. 10-11. о. 
1 6 Forgách Simon Rákóczinak, Dabróka, 1704. július 7. MOL G 15 RSzlt. Caps. В. Fasc. 24. 
1 7 Bercsényi Miklós Rákóczinak, Vedred, 1704. szeptember 8. AR 1/IV. I 17. o. 



Forgandó hadiszerencse Erdélyben 

Bár a szabadságharc idején Erdély birtoklása közjogilag és stratégiailag egyaránt fon
tossá vált, Rákóczi és Bercsényi a lengyelországi száműzetésben még úgy gondolták, 
hogy azt a fejedelem mostohaapjának, a török száműzetésben élő egykori kuruc vezér
nek, Thököly Imrének kell elfoglalnia. A két főúr terve reális alapokon nyugodott, h i 
szen Thökölynek nem csak a fejedelemségben voltak hívei, hanem vele együt t je lentős 
létszámú kuruc katona telepedett meg az Oszmán Birodalom európai részein, akikre egy 
Erdély elleni akció alkalmával bizton számí tha to t t . 1 8 Thököly tervezett támadása különö
sen fontos volt, hiszen a hírrel Erdélyben lehetett tartani a Jean Louis Rabutin altábor
nagy parancsnoksága alatt ott á l lomásozó 5446 gyalogos és 2984 lovas z ö m é t . 1 9 

Noha Rákóczi 1704 első hónapjaiban még arra számított , hogy Thököly és katonái 
benyomulnak a fejedelemségbe, a Sztambulban 1703 nyarán kitört janicsár lázadás olyan 
súlyos belső válságot okozott, hogy a szultán nem kívánt konfliktusba bonyolódni Bécs
csel a magyarországi felkelők támogatása miatt. Betartotta a karlócai békében vállalt kö
telezettségét, korlátozta Thököly mozgását és polit ikai tevékenységét . A fölött azonban 
szemet hunyt, hogy a kuruc király katonái , kisebb-nagyobb csoportokban, átszivárogtak 
a határon. 0 

A magyarországi kuruc felkelők 1703 őszén Orosz Pál és Boné András vezetésével a 
Fekete-Körös és a Szamos völgyén keresztül törtek be Erdélybe és Bonchidánál (no
vember 10-én) vereséget mértek Thoroczkay István aranyosszéki főkapitány csapataira."1 

Az erdélyi szervezkedők élére a „kuruc király" török földről hazatért egykori tisztjei, 
Csáki András , Guthi István, Szappanos István és Mihály álltak."" A kuruc tisztek körül 
szerveződő kisebb-nagyobb egységek egymástól függetlenül indítottak portyázásokat és 
rajtaütéseket. A csapatok vezénylésével megbízot t Orosz Pál ezereskapitány, akit Rákó
czi 1703. november 30-án formálisan is az „Erdélyben levő, leendő lovas Gyalog Hada
ink Direct iójára" rendelt, nem tudta összefogni és tervszerűvé tenni a különböző katonai 
akc ióka t . 2 3 Nem jár t nagyobb sikerrel az erdélyi csapatok élére 1704. január 10-én im
máron generális-föstrázsamesteri rangban kinevezett Thoroczkay István sem, aki fog
ságba esése után első erdélyi főúrként esküdött fel Rákóczira . Az aranyosszéki főkapi
tány szerény katonai kvalitásai mellett külön gondot jelentett, hogy kinevezését a 
Rákóczihoz pártoló főurak és Thököly egykori tisztjei egyaránt névlegesnek tekintették. 
Thoroczkay a többi tábornoki rangot kapott erdélyi főúrhoz, Mikes Mihályhoz, Teleki 
Mihályhoz , majd később Pekry Lőrinchez hasonlóan, alkalmatlan volt nagyobb seregek 
vezénylésére , ráadásul az egymás közti torzsalkodások miatt képtelenek voltak az egy
séges fellépésre. Nem szerepeltek jobban Thököly volt tisztjei sem, akik közül Guthi Ist
vánt, a holdvilági ütközetben tanúsított gyáva magatartásáért , Kaszás Pál ezereskapi tány 
Torda város főterén kivégeztet te. 

1699 júniusában a Porta az észak-nyugat bulgáriai Csiprovácban Thököly 1238 katonájának letelepítését 
engedélyezte. Seres, 2005. 467. o. 

1 4 A császári katonaság 1703 júniusi létszámkimutatása. ÖStA KA HKR Akten 1703-august-Nr. 12 Exp. 
20 Czigány, 2003. 42-43., 47-48., 52-54. o. 
21 Mészáros, 2001. 309. о. 
22 Várkonyi, 1954. 44. o. 
23 Mészáros, 2001. 309. o. 
24 Várkonyi, 1954. 58. о 



Rabutin először a vármegyei és a székely katonaság mozgósí tásával kívánt gátat vetni 
az Erdélyben k ibontakozó kuruc felkelésnek. A csapatok élére állított erdélyi főurak, 
köztük a már említett Thoroczkay István és Pekry Lőr inc , a király oldalán éppoly rosszul 
vezették a csapatokat, mint később, Rákóczi híveként. Ráadásul a felkelők ellen küldött 
erdélyi katonák je lentős része átállt az ellenfél oldalára. 

A felkelők szerencséjére Thököly török segítséggel indítandó támadásának hírét, amit 
a kurucok tudatosan terjesztettek is, komolyan vették Bécsben, és az Udvari Hadi tanács 
Rabutint a fejedelemség határainak védelmére utasította. Ez behatárolta az al tábornagy 
mozgásterét , aki csak korlátozott hadmüvele teket indíthatott a felkelők ellen. Nem 
nyújthatott kellő segítséget az északkeleti országrész váraiban körbezárt császári csapa
toknak sem, pedig megfelelő csapaterősí tések odavezénylése 1703 nyarán megnehezí t 
hette volna a kuruc felkelés térnyerését. 1704 elején az Udvari Hadi tanács viszont már 
azt közölte az időközben tábornaggyá előléptetett erdélyi főhadparancsnokkal , hogy a 
magyarországi hadi helyzet miatt belátható időn belül nem tud segítséget nyújtani neki, 
ezért csapatainak kiegészítését és ellátását helyi erőforrásokból kell megoldania. 2 5 

Rabutin tisztában volt azzal, hogy a rendelkezésre álló erőkkel nem tudja egész Er
délyt megvédeni , ezért a stratégiailag fontos várak és városok (Déva, Kolozsvár , 
Medgyes, Szamosújvár) megerősí tését követően csapatainak zömével Erdély déli terüle
teire, Brassó, Fogaras és Szeben környékére vonult vissza. Főhadiszállását , ahol állítólag 
két évre e legendő élelmiszert halmozott fel, Szebenben rendezte be. 2 6 Onnan indította 
gyors és meglepetésszerű akcióit egy-egy szorongatott erősség felmentésére, nemegyszer 
ütközetre kényszerí tve az ellenfél haderejét, amint az 1704. január 28-án a Segesvár mel
letti Holdvi lágnál , vagy 1704. április 13-án a Brassóhoz közeli Feketehalomnál tö r tén t . 2 7 

Rabutin ezekkel az akciókkal csak taktikai sikereket tudott elérni, mert amikor csapa
tai távoztak a megsegítet t várból vagy városból , a létszámfölényben lévő kurucok né
hány napon belül felújították a blokádjukat, s a helyőrségek e lőbb-utóbb feladták a vá
rosokat. Jó példa erre Gyulafehérvár esete, ahol a parancsnok, Száva Mihály gróf, a 
császári lovasság távozását , és a gyalogosok tekintélyes részének szökését követően, 
kénytelen volt átadni a fejedelmi székhelyet a kuruc csapatoknak. 

Rabutin tábornagy a török támadás veszélye miatt továbbra sem hajtott végre na
gyobb katonai vá l la lkozásokat . 2 8 Aggodalmait igazolva látta, amikor Thököly Imre egy
kori ezereskapi tánya, Orlay Miklós báró, 1704 február elején a Hunyad vármegyei Dob-
rai-szoroson keresztül, mintegy 700 fegyveres élén, betört Erdélybe, s a hozzá csatla
kozott kuruc felkelőkkel együtt , a Maros völgyében Gyulafehérvár ig nyomult e l ő r e . 2 9 

Bár a kuruc csapatoknak az ország északi és középső részein sikerült tartósan meg
vetniük a lábukat, a fejedelemség fontosabb erősségeit , Brassót, Dévát , Fogarast, Ko
lozsvárt, Medgyest, Szamosújvárt és Szebent a császári egységek tartották e l lenőrzésük 

25 Markó, 1933. 189. o. 
2 6 Brassó városát 1704 elején Háromszékből látták el mintegy egy évre elegendő élelemmel. RaEml 288., 

294. o. 
27 Markó, 1933. 183-193. o.; Várkonyi, 1954. 58., 65-66. о 
2 8 ÖStA KA HKR Prot Exp 1705 március, fol. 457. 
24 Várkonyi, 1954. 61. o.; Seres, 2005. 472. o. 



alatt. Az év nyarán csillapodni látszott a fegyveres küzdelem, mivel a szemben álló felek 
a kialakult erőegyensúly megtar tására törekedtek. Rabutin az előző hónapok harcainak 
veszteségeit igyekezett pótolni , a kuruc tábort pedig a nemesség és a katonaság hatalmi 
viszálykodása és a fejedelemválasztás körüli polit ikai huzavona kötötte le. 

A felkelő erdélyi rendek végül a júl ius 8-ra, Gyulafehérvárra összehívott országgyűlé
sen választották fejedelmükké I I . Rákóczi Ferencet, az azonban, hogy mikor kerülhet sor 
az új fejedelem beiktatására, e lsősorban a hadi helyzettől függött. A zavaros erdélyi v i 
szonyok felmérésével Rákóczi a gyulafehérvári országgyűlésre küldött személyes képvi
selőjét, Radvánszky Jánost bízta meg. 

Radvánszky alapos munkát végzett. Számba vette a gazdasági erőforrásokat, össze
írattatta a fegyverben álló katonaságot és az általuk okozott ká roka t . 3 0 Jelentéseiből a fe
jedelem viszonylag pontos képet kapott az erdélyi állapotokról. A rendi javas la tokból is 
világossá vált, hogy a katonaság megrendszabályozása , a hadkiegészí tés és ellátás meg
szervezése, továbbá a hadi helyzet stabilizálása halaszthatatlan feladat. Annak végrehaj
tását azonban egy „universalis emberre kellene bízni" - javasolta a fejedelmi megbízot t . 3 1 

Rákóczi választása minden bizonnyal azért esett a tábornagyra, mert őt tartotta legal
kalmasabbnak az Erdélyben harcoló katonaság regularizálására. Véleményével nem volt 
egyedül , hiszen még a Forgáchot nem kedvelő Bercsényi is elismerte, hogy ő ért legtöb
bet a reguláris hadviseléshez, ezért javasolta, hogy őt kellene „universale regulatae 
militiae Corpusnak praef ic iá ln i . " 3 2 Természetesen a Magyarországon felállítandó regulá
ris csapatok főparancsnokságára gondolt, vélhetően azzal a hátsó szándékkal , hogy a fe
jedelem talán mégis őt nevezi k i az erdélyi főparancsnoki posztra. Úgy gondolta, a fel
adatba talán beletörhet el lenlábasa bicskája, mivel az volt a vé leménye, hogy a magyar 
vitézeket nem lehet megtanítani a reguláris hadviselésre, mert „az voluntér lélektől 
származó magyar soha nem szegzi az hópénzhez s az edictumhoz a maga kedvit . . . M é g 
Mátyás király idejében sem magyar volt a az fekete-had." 3 3 

Közjáték Felső-Magyarországon 

Rákóczi Szeged bevételét követően kívánt Erdélybe vonulni, s már akkor elhatározta, 
hogy a sereg élére Forgách Simon tábornagyot ál l í t ja . 3 4 A katonai helyzet azonban ke
resztülhúzta számításait: bár a Bács vármegyei Feketevíznél sikerült legyőzni a szerb ha
tárőr alakulatokat, sőt elfoglalták Szeged városát is, de a várral nem boldogultak. 

Forgách, már a szegedi táborban volt, amikor augusztus 16-án Siegbert Heister tábor
nagy egységei a Lajta menti Somorjáról megindultak Sárvár felé. A következő hetekben 
beigazolódott , amitől a tábornagy tartott, a katonaság elszéledt, az ellenállás csekély 
volt, az el lenség ereje viszont, a folyamatosan érkező erősítések következtében, mintegy 
15 000 főre növekede t t . 3 5 

0 Rákóczi utasítása Radvánszky János részére, Solt, 1704. június 13. R Kiss, 1906. 119-120. o. 
' Javaslat Erdélyország conserválásáról, 1704 augusztus vége, szeptember eleje. R Kiss, 1906. 194-197. o. 

2 Bercsényi Miklós Rákóczinak, Födémes, 1704. szeptember 8. AR У IV. 123. о. 
1 Bercsényi Miklós Rákóczinak, Födémes, 1704. szeptember 8. AR 1/IV. 123. o. 
A RKiss, 1906. 75. o. 
5 Az Udvari Haditanács június végén javasolta, hogy Magyarországon állítsanak fel egy 15 000 fős 



A császári csapatok egyszerre három irányból intézték támadásukat . A főparancsnok, 
Siegbert Heister, Sárvár és Pápa elfoglalása után Dunaföldvár felé, Pálffy János gróf, al
tábornagy, horvát bán, Szentgot thárdból kiindulva, Sümeg felé, míg Hannibal Heister 
vezérőrnagy a Dráva mentén, Kanizsa felől, Siklós i rányába indított akc ió t . 3 6 A kuruc 
csapatok élén Károlyi Sándor tábornagy és Esterházy Antal gróf, generális állt, de meg
felelő létszámú katonaság hiányában kénytelenek voltak újra feladni a Dunántúl t . 

A császári csapatok gyors e lőrenyomulása nagy riadalmat keltett a kuruc katonai ve
zetésben. Bercsényi még azt is e lképzelhetőnek tartotta, hogy Siegbert Heister a Dunán 
átkelve felmenti a még császári kézen lévő Eger várát. A főgenerális a Vág mentén ál
lomásozó egységeit és Ausztr iába, valamint Morvaországba küldte portyázni , bízott 
benne, hogy hadműveletei Heistert visszavonulásra, az örökös tar tományok véde lmére 
kényszer í t ik . 3 7 

A kuruc hadvezetés számára ugyanis külön gondot jelentettek a hátország még csá
szári kézben maradt várai: Eger, Eperjes, Érsekújvár, Kassa, Nyitra, Szatmár és Várad. 
Megfelelő gyalogság és tüzérség híján a nagyobb erősségeket nem tudták elfoglalni, jobb 
híján az őrségek kiéheztetésével próbálkoztak. A várak e lhúzódó blokádjai azonban je 
lentős erőket kötöttek le, ráadásul katonaság felélte a környék terményeinek je lentős ré
szét, s a védők kitörései is óriási pusztí tásokat okoztak. 

A p rob léma megoldására a fejedelem Forgách Simont szemelte k i , aki csat lakozását 
követően, április 16-án, fegyverszüneti egyezményt kötött Eger parancsnokával , 
Ferdinand Zinzendorf ezredessel. A megál lapodás szerint, ha a vár őrsége a következő 
nyolc hónapban nem kap segítséget, az erődí tményt átadják a kurucoknak. 3 8 A fejedelem 
bízott abban, hogy Forgách, aki éveket szolgált a császári-királyi reguláris katonaságnál , 
szót tud érteni a császári tisztekkel. Azt követően, hogy szeptember 2-án, Gyöngyösön 
aláírta a béketárgyalások idejére szóló fegyverszünetet , a tábornagyot megbíz ta a Kassa 
és Eperjes feladásáról folytatott tárgyalások veze téséve l . 3 9 

Forgách már kezdettől úgy vélte, hogy a körbezárt őrségekkel mielőbb fegyverszüne
tet kell kötni, mert az így felszabaduló erőket máshol lehet alkalmazni. Ezt ajánlotta 
Bercsényi Miklósnak is, mert Bajmóc, Érsekújvár és Nyitra körülzárása je lentős erőket 
kötött l e . 4 0 

Az erdélyi hadjárat előtt mindenképp fel kívánta számolni a kuruc hadsereg hátában 
lévő császári erősségeket . Eperjes és Kassa birtoklása kulcsfontosságú volt Felső-
Magyarország biztonsága szempontjából , gazdasági erejük pedig nélkülözhetet len a ku
ruc hadsereg számára. Kihasználva tehát a fegyverszünet adta nyugalmat (szeptember 14 
- október 31.), gyorsan megál lapodásra jutott Eperjes és Kassa parancsnokaival. 

„fliegene Armee"-t, vagyis mezei haderőt. Amely lényegében Heister hadtestének megerősítését jelentette. 
Feldzüge, 1704 164. о.; Forgách Simon Rákóczinak, Pápa hely és dátum nélkül, 1704. június 29. vagy 30.; Pá
pa, 1704. június 28. MOL G 15 RSzlt Caps. В. Fasc. 24. 

3 6 Feldzüge, 1704. 170-171. о. 
3 7 Bercsényi Miklós Rákóczi Ferencnek, Födémes 1704. szeptember 8. AR I/1V k. 121-123. o. 
38 Szederkényi, 1893. 97. o. 
3 4 Rákóczi Ferenc pátense Forgách Simon részére, Gyöngyös, 1704. augusztus 23. MOL RSzlt. G 16 I . 2. d. 
4 ( 1 Forgách Simon Bercsényinek, 1704. május 11. MOL G 15 RSzlt. Caps. В. Fasc. 24. 



Kassán könnyű dolga volt, mivel a város főkommendánsa , Jacob Dussard de Harre 
ezredes, 1704. augusztus 15-én már fegyverszünetet kötött a körülzáró erök parancsno
kával, Orosz Pál t ábornokka l . 4 1 A megadás részleteinek (mint például a császári őrség 
adósságai rendezésének) tisztázását követően már szeptember közepén megszületet t a 
megál lapodás , melynek ér te lmében a Montecuccoli lovasezred október első napján, míg 
a többi alakulat a hónap végén t ávoz ik . 4 2 Hasonló megál lapodás született Eperjesen is, 
november l-jén, mely szerint a császári őrség a hónap végén hagyja el a várost. 

Tárgyalásai t tréfásan úgy jellemezte Károlyinak, hogy olyan ő, mint egy pap, mert 
mindig oda küldik ahol „in agone vadnak" [ t i . az e rősségek] , s amíg őket meg nem gyón
tatja, addig „meg nem halhatnak." 4 3 

Magyarország és Erdély összeköttetésének zavartalan biztosítása végett fontos volt a 
több mint egy éve körülzárt Szatmár birtokba vétele. Arra azonban csak november 23-án 
kapott engedélyt a t ábo rnagy . 4 4 A kapitulációs szerződést közel egy hónapos tárgyalás 
után, karácsony első napján írták alá, s a fejedelem jóváhagyásá t követően az őrség el
hagyta az e rőd í tmény t . 4 5 Egerből alig egy nappal előbb, 1705. j anuár 2-án távoztak a 
császári katonák, így amikor Forgách elindult „Tündérország" felé, stabil hátországot 
tudhatott maga mögött . 

M é g javában folytak a körbezárt helységek parancsnokaival a tárgyalások, amikor a 
kuruc hadvezetés már az erdélyi hadjárat előkészítésén dolgozott. Rákóczi október köze
pén Forgách Simon alá rendelte az erdélyi főtiszteket: Pekry Lőrinc, Teleki Mihály és 
Thoroczkay István tábornokot , illetve Csáky András , Hátszegi Márkuly , Kajdi István, 
Komlóssi Sándor, Száva Mihá ly és Vay László ezredest.4 6 

A dunántúl i hadjárat, valamint a kassai kapituláció körüli huzavonák tapasztalataiból 
okulva Forgách ütőképes katonasággal és megfelelő felhatalmazással kívánt Erdélybe 
indulni. Teljhatalmat kért Rákóczi tól , olyat, „hogy mind politicum, mind oeconomicum, 
valamind a mil i t ia tülem fükjön," csak neki tartozzon fe le lősséggel . 4 7 

Akaratát a nemességgel és vármegyékkel szemben nem csak a Dunántúlon, hanem 
Felső-Magyarországon is csak súlyos összecsapások árán tudta érvényesí teni , és a konf
liktusokat, türelmetlensége miatt nehezen tudta kezelni. A kassai kapitulációval kapcso
latos pénzügyi és birtokjogi ügyek rendezésénél ráadásul hivatali visszaélésekkel vádol
ták meg a fe jede lemnél . 4 8 Az afférhoz valószínűleg köze lehetett Berthóti Ferencnek, a 
Sáros és Szepes vármegyei fiskális birtokok felügyelőjének, mert Bercsényi Miklós arról 

4 1 Archiv Mesta Kosic Protocollum Cassoviensis 1704. fol. 91. 
4 2 Forgách Simon Bercsényinek, 1704. szeptember 18. M O L G 15 RSzlt. Caps. В. Fasc. 24. 
4 3 Forgách Simon Károlynak, Gönc, 1704. augusztus 31. MOL P 396 Károlyi es. lt. AP AcR Ser. I. 1704 

augusztus Fasc. 1 A 11. 
4 4 A szatmári kapitulációs tárgyalásokra való megbízást 1703. november 23-án állították ki a fejedelmi 

kancellárián. I I . Rákóczi Ferenc Protokollum-könyve (a továbbiakban Prot Rak OSzK kt Fol. Hung. 978.) 
fol. 97. 

4 5 A kapitulációs okmány 1704. december 25-én írták alá, amelyet Rákóczi 1705. január 3-án hagyott jóvá. 
ÖStA KA HKR Akten 1705 - Jäner Nr 233. Expedit, fol. 2-5. 

4 6 Prot Rak OSzKkt. Fol. Hung. 978. fol. 191. 
4 7 Forgách Simon Rákóczinak, Kassa 1704. november 4. OSzK Kt. TGy Fol. Hung. 1389 I I I . k. fol. 127. 
4 8 Forgách Simon Rákóczinak, Kassa 1704. november 4. OSzK Kt. TGy Fol. Hung. 1389 I I I . k. fol. 127. 



számolt be Rákóczinak, hogy Forgách Berthótit „megpáczáz ta ." Noha Forgách szang
vinikus természetétől nem állhattak távol az efféle fegyelmezési módszerek, kivált a ka
tonákkal és tisztekkel szemben, az öreg Berthóti azért legfeljebb csak szidalmakat kap
hatott. Megpálcázta tásának története inkább Bercsényi szarkazmusára és Forgáchcsal 
szembeni rosszindulatára vall . 

A Rákóczi és Forgách közti nézeteltérés, a fejedelem főurakkal folytatott vitáihoz ha
sonlóan, hamar nyugvópontra jutott , s ha teljhatalmat nem is kapott, a fejedelmi kancel
lárián kiállított főparancsnoki k inevezés szabad kezet biztosított a tábornagy számára 
Erdély katonai és gazdasági ügyeinek i rányí tására . 5 0 

A dunántúli hadjárat kudarca és a koroncói csatavesztés után Forgách számára egyér
telművé vált, hogy könnyű fegyverzetű, döntően lovasságból álló magyar katonaság mellé 
„reguláris hadat" kell állítani, különben „nem igen megyünk e lő" - írta a fejedelemnek.5 1 

A reguláris csapatokat elsősorban külhoni, döntően német katonákból kívánta felállí
tani. Erre j ó alkalom nyílott a hamarosan kapituláló felső-magyarországi császári erő
d í tmények katonáinak átcsábításával. Pálffy Miklós reguláris hajdúregimentje egykori 
alezredesét , Róth Jánost bízta meg egy reguláris gyalogregiment felállításával. Róth első 
feladata az volt, hogy a nemrég, augusztus 25-én elfoglalt Szendrö várába menjen és ott 
a kurucokhoz pártolt németekből katonákat toborozzon az alakulat s z á m á r a . 5 2 Az újdon
sült ezredesnek meghagyta, hogy olyan németeket keressen, akik beszélik a magyar 
nyelvet. 5 3 Ezeknek a kr i tér iumoknak elsősorban Eger, Eperjes, Kassa, Szatmár és 
Szendrö helyőrségi alakulatai feleltek meg, mert általában hosszú évekig szolgáltak Fel
ső-Magyarországon, s katonáik nem csak elsajátították a magyar nyelvet, hanem gyakran 
a környékről is nősültek. Forgách további két dragonyosezred szervezéséhez is hozzákez
dett. 5 4 Ezek olyan lovasok voltak, akik, ha kellett, lóról szállva, gyalogosként harcoltak. 

A reguláris szervezési elvekről a tábornagy egy későbbi leveléből nyerhetünk képet, 
amelyben arról számolt be a fejedelemnek, hogy „az nímetekbúl kit regimentet formá
lok, tísz companiábúul mindenikik, mely közöt öt compania lészen minden regimentben, 
az nímet compániákban magyar tisztek lesznek, az magyar compániákban nímet 
unteroff ic í rok." 5 5 Vagyis, Bercsényivel ellentétben, bízott abban, hogy a magyar vitézek 
a külhoni, reguláris harcmódra kiképzett katonák között elsajátíthatják a metódust . 

Bercsényi Miklós Rákóczinak, Szenyice, 1704. december 9. AR I . / IV. 211. о. 
5 0 OSzK kt TGy Fol. Hung. 1389/17. fol. 319. 
5 1 Forgách Simon Rákóczinak, Vath, 1704. június 26. Thaly Kálmán: Egykorú jelentések a koronczai csa

táról. 1704. HK 1890. 453.0. 
5 2 Forgách Simon Rákóczinak, Enyicke, 1704. szeptember 31. MOL G 15 RSzlt. Caps. В. Fasc. 24. Thaly 

Kálmán adatára miszerint Johann Georg Rott, magyarosan Róth János kapitány Eperjes kapitulációjakor csat
lakozott Rákóczihoz egy előző tanulmányomban. A legújabb kutatások szerint azonban Róth augusztus köze
pén lépett Rákóczi szolgálatába. Ez nem zárja ki Eperjesen szolgált és onnan kiszökve állt át a kurucokhoz. 
Czigány István: Forgách Simon katonai és politikai tevékenysége 1705-ben. In.: Rákóczi állama Európában. 
Konferencia a szécsényi országgyűlés 300. évfordulója emlékére Discussiones Neogradienses 9. Salgótarján, 
2006. 125. o.; Thaly, 1892. 240. o; Heckenast, 2005. 367. о. 

5 3 Forgách Simon Rákóczinak, Enyicke, 1704. szeptember 31. M O L G 15 RSzlt. Caps. В. Fasc. 24. 
54 Ságvári, 2002. 199. o. 
5 5 Forgách Simon Rákóczinak, Kolozsvár, 1705. február5. M O L G 19 RSzlt. 2e/A. fol. 273-275. 



M é g az eperjesi helyőrség parancsnoka, a „jó insenir" hírében álló Eduard Wilson ez
redes átcsábításával is megpróbálkozot t , birtokot, pénzt és tábornoki rangot ígért neki, ha 
Rákóczi szolgálatába áll, de az nem állt kö té lnek . 5 6 A város 700 főt számláló őrségének 
nagyobb része, mintegy 400 gyalogos azonban élt a lehetőséggel és a fejedelemhez állt. 
A többieknek szabad elvonulást biztosítottak, a Kassán lévőknek Sziléziába, az eperjesi
eknek Pozsony felé. 

Többeke t azonban bör tönbe vetettek, egyrészt Siegbert Heister dunántúli túlkapásai
nak megtorlására, másrészt a kuruc rabok majdani kiváltása érdekében. Az értékes rabok 
közé tartozott a fent említett Wilson ezredes, aki 1706-ig raboskodott Szendrö vá rában . 5 7 

Hasonló sorsra jutott Ferdinand Zinzendorf, Eger várának parancsnoka, akinek Buda felé 
tartó csapatát a kurucok lefegyverezték. Katonáinak zöme a fogság helyett a kuruc szol
gálatot választotta, őt viszont, tisztjeivel együtt , Kassára kísérték." > 8 

Forgáchnak gondot jelentett, hogy nem ismerte az erdélyi viszonyokat, tudomásunk 
szerint nem is járt ott. Amikor augusztus elején megtudta, hogy a Rákóczi Erdélybe szán
dékozik küldeni rögvest a vele aránylag j ó viszonyban lévő Károlyi Sándorhoz fordult ta
nácsért. Kérte „küldjön egy memóriáiét, hogy köll vélek bánni, mint köll ott observálni tam 
in civilibus quam in militaribus; mert hallom én hogy tündérország az." 5 9 

A másik ember, akitől sokat megtudott, Radvánszky János volt, azon magyar pol i t i 
kusok egyike, akik valamelyest eligazodtak a roppant bonyolult erdélyi viszonyokban. A 
hónapok óta a fejedelemségben lévő főurat a fejedelem Forgách Simon mellé rendelte. 6 0 

Radvánszky részletesen tájékoztatta a tábornagyot az erdélyi helyzetről és megküld te 
számára az erdélyi csapatok összeírását. Felhívta a figyelmét, hogy csak a jó l felfegyver
zett katonákat tartsa meg, „az ki penig alkalmatlan mind lovasnak, mind gyalognak," ne 
szaporítsa a létszámot és „az j ó katonának kenyerét elvegye," hanem küldje haza dol
gozni, „ne lézengjen, az szegénységet ne terhelje." 

Indí tványozta a császári kézben lévő Brassó, Déva Fogaras, Szamosújvár szorosabb 
blokádját, Szeben környékéről a lakosság kitelepítését, hogy ne támogathassa a város 
he lyőrségé t . 6 1 

„ Tündérország " földjén 

Forgách Simon tábornagy Szatmár kapitulációját követően, 1705. január 6-án indult 
Erdélybe , új á l lomáshelyére . Két nappal később már Nagybányáról értesítette Teleki M i 
hályt, hogy „egy-néhány napokig itten lészen mula tásom," s csak azt követően indul 
„Erdély Országa f e l é . " 6 2 Nos a nagybányai tar tózkodás elhúzódott , mivel Teleki j anuár 

S 6 Forgách Simon Rákóczinak, Gönc, 1704. augusztus 31. MOL G 15 RSzlt. Caps. В. Fasc. 24. 
5 1 Heckenast, 2005.457. о. 
5 8 Zinzendorfot többször is ki akarták cserélni magas rangú kuruc tisztekért, de 1707 elején megszökött 
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6 0 Rákóczi Ferenc Radvánszky Jánosnak, Vihnye, 1704. október 30. ÖNB Handschriftensammlung 
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közepén még a városban találta az új erdélyi főparancsnokot . A tábornagy Nagybányáró l 
Csáky László szurdoki kastélyába ment, ahol a főurak már a farsangot ünnepelhet ték. 
Hamarosan Teleki Mihály is Csákyékhoz érkezett , s január 19-én csak annyit jegyzett fel 
naplójába, hogy „rettenetes részeg" vo l t . 6 3 

Forgách három nappal később, j anuár 22-én érkezett meg a már kuruc kézen lévő Ko
lozsvárra. A várost Rabutin 1704 őszén felmentette, de mikor megszemlél te a kuruc tü
zérség által megrongál t falakat, úgy döntött, hogy nem érdemes tovább tartani; a véd-
müveket felrobbantatta és az őrséggel együtt Szebenbe vonul t . 6 4 Az új főparancsnok 
Székely László házában ütötte fel főhadiszállását, Teleki e lmondása szerint „nagy pom
páson és szer felett való kevélyen, úgy annyira, hogy az felséges fejedelem is nagyobb 
pompát nem tehetett volna." 6 5 

A történeti és hadtörténeti a szakirodalom, amely csak érintőlegesen foglalkozott For
gách erdélyi működésével , mintegy 6-14 000 főnyire tette a tábornaggyal Erdé lybe vo
nult hadak lé t számát . 6 6 Rabutin 1704 őszén úgy értesült, hogy a tábornagy vezetésével 
15 000 magyarországi katona érkezik a fe jede lemségbe . 6 7 Forgách több mint két évtized 
távolából úgy emlékezet t , hogy 3000 főnyi katonasággal vonu lt E r d é l y b e , 6 8 1705. január 
31-én Rákóczinak írott levelében viszont arról számolt be: „Én mezei hadat 8 ezer lovast 
és há rom ezer gyalogost, és az nímeteket , töbet nem tartok." 6 9 Ez a német alakulatokkal 
együtt mintegy 12 000 fegyverest jelentett, de egy részük még 1704 végén, Gyürky Pál 
vezetésével érkezett a fejedelemségbe. 

Az új erdélyi főparancsnok első napjai a helyzet felmérésével teltek. Az erdélyi csa
patok parancsnokait, köztük Pekry Lőrinc al tábornagyot és Mikes Mihály generális fö-
strázsamestert „több urakkal együt t" rögvest magához rendelte az új hadmüvele tek meg
beszélésére. Az erdélyi főurak és nemesek nem fogadták kitörő ö römmel Forgáchot ; 
mivel a Magyarországról jöt tékkel szemben előítéleteik voltak. Az erdélyiek ugyanis a 
megelőző évtizedek gondjaiért, bajaiért a magyarországiakat okolták, emiatt „zsigerből 
gyűlöl ték" őket. Forgách nagyúri viselkedése, gőgje, hedonista természete pedig csak 
fokozta az iránta táplált ellenszenvet. 

A főparancsnokkal érkezett katonaság jelentős része lenézte az erdélyieket. Cserei M i 
hály Erdély történelméről szóló írásában ekként számol be a magyar had érkezéséről: 
„Gyürki Pál jöve be elsőben egy részhaddal. Bizony dolog, olyan ruhás, fegyveres, j ó pari
pás, forgós, farkasbőrös fényes had vala, aki bejöve, pompára akármely király mellé 
beillettének volna, különben semmirekellő, istentelen, átkozódó praedáló, kevély hitván 
emberek. Hogy az erdélyi zekés condrás hadokot meglátták, pökték és csúfol ták." 7 0 

" T N fol. 1 17. 
6 4 Markó Árpád tanulmányában Kolozsvár kiürítését és falainak felrobbantását október közepére teszi. 
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Különösen az erdélyi katonaság volt főparancsnokával , Pekry Lőrinccel nem állhatták 
egymást . Forgách minden bizonnyal tudott a főúr intrikáiról, de találkozott is vele, mivel 
Pekry 1704 tavaszán sokat forgolódott Bercsényi és Rákóczi környezetében, sőt harcolt a 
Dunántúlon is. „Rettenetes rút ember, akinek ártalmas hamis nyelve vagyon. M á r is sok 
file dolgokat confundál . . . a minap azt hirdette Nagyságoda t el fokta az nímet" - írta ko
lozsvári tar tózkodásának első napjaiban a fejedelemnek. 7 1 

A török elleni és a Rajna-menti hadszíntereket megjárt császári-királyi vezérőrnagy, 
az egykori helyettes kanizsai és győri főkapitány számára, aki már a magyarországi v i 
szonyokkal sem volt elégedett , az erdélyi körülmények teljesen idegenek voltak. 

Információit és benyomásai t február első napjaiban összegezte a fejedelemnek kül
dött je lentéseiben. Felhívta figyelmét, hogy ne bízzon az erdélyiekben, mert csalárdok, 
sokat emlegetik a „török protectiót ," vagyis hogy a régi gyakorlathoz hasonlóan Sztam-
bullal kívánják jóváhagyatni a fejedelemválasztást . Úgy vélte, az „emberek s népek so
kasága hadi rendben, de semmi rendtartás az e lmék pedigh habozok," A fejedelemség
ben 5 000 főnyi magyarországi reguláris katonaság ál lomásoztatását látta célszerűnek, de 
azt ajánlotta, ne az erdélyiek, hanem Rákóczi fizesse őket. Kezdeményez te a fejedelem
nél azt is, hogy a nemrég létrehozott Erdélyi Consilium tagjai közé magyarországiakat is 
delegáljon, a szervezetet pedig rendelje a főparancsnok, vagyis az ő ha tá skörébe . 7 2 

Erdély stratégiai helyzetét jónak tartotta, mivel minden el lenséggel , a császáriakkal és 
a törökökkel szemben védhetőnek tartotta. „Ezen országh olly állapot, az k i tíz annyi 
erőtől mindenkor megmentheti magáth az mennyi maga, mert merő kalitka" - írta hadi
terveit körvonalazva a fejedelemnek. Katonai intézkedései között első helyen minél több 
reguláris egység felállítása szerepelt. Jóllehet ezek je lentős részét a magyarországi egy
ségekből szervezte meg, de lépéseket tett az erdélyi katonaság „hadi regulára" való szok
tatására, elsősorban az ütőképesebb gyalogság kialakítására. 

Nagyobb hadmüvele teket Kajdi és Róth János regimentjének Erdélybe érkezéséig 
nem kívánt indítani, mivel úgy vélte, azon egységek nélkül „lehetetlen várvíjáshoz fog
n i . " Addig főként portyázókat küldött az ellenség nyugtalanítására, illetve megszigorí tot
ta az el lenség kezén lévő várak, elsősorban Déva és Szamosújvár blokádját. Komlóssy 
Sándor ezredét, valamint Csáki András , Hátszegi Márkuly és Pap Mihály egységei t Déva 
környékére és a Hunyad vármegyei szorosok lezárására irányította, hogy megakadályoz
zák az Arad, illetve a Maros mentén lévő erősségekben á l lomásozó császári és rác kato
naság segítségnyújtását a körülzárt dévai és szebeni he lyőrségeknek . 7 3 Szamosújvár 
megszemlélésére Forgách egy francia hadmérnököt küldött k i , s annak jelentésétől tette 
függővé, hogy Gyürky Pált egy „corpusal" , vagyis egy hadtesttel oda küldje és azt „ed-
nehány bombáva l " megpróbá l ja . 7 4 

7 1 Forgách Simon Rákóczinak, Kolozsvár, 1705. január24. M O L G 15. Rszlt. I . Caps. В. Fasc. 24. 
7 2 Forgách Simon Rákóczinak, Kolozsvár, 1705. február 5. MOL G 19. Rszlt. I I . 2e/A. fol. 273-275., 
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7 3 Forgách Rákóczinak, Kolozsvár, 1705. február 5., 18., 21. MOL G 19. Rszlt. I I . 2e/A. fol. 273-275., 
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Medgyes ostroma 

1705 telén és tavaszán a legfontosabb hadművelet i cél Medgyes elfoglalása volt. Er
re, már idézett je lentésében, Radvánszky János is felhívta a fejedelem figyelmét, mond
ván, amíg Medgyes az el lenség kezén van, Rabutin Szebenben lévő főerőit sem tudják 
elszigetelni. A beszámolóból az is kiderül, hogy Rákóczi már utasította Forgáchot : „meg 
köl verekednünk Rabutinnal." 7 5 A tábornagy persze tudta, hogy ez nem olyan egyszerű 
dolog. 

A Medgyes ellen indítandó akció terveivel Forgách Erdé lybe érkezésétől kezdve fog
lalkozott. Először arra gondolt, hogy körülzárja a várost, s ha Rabutin akciót indít fel
mentésére , akkor harcba bocsátkozik vele. 7 6 Csakhogy a várvíváshoz szükséges reguláris 
gyalogság késett, és hiány volt az ostromhoz szükséges eszközökben, kivál tképp lőpor
ban. Azon is gondolkodott, hogy esetleg rajtaütéssel foglalja el a várost, ám kiderült 
hogy az erősséget je lentős erő, 1100 császári katona v é d i . 7 7 Végül úgy döntött , hogy ost
rom alá veszi a várost. Kezdetben b izakodó volt és úgy taksálta, hogy húsvétig, vagyis 
március 12-ig beveszi a helységet . Derűlátása nem volt alaptalan, mivel a városnak nem 
voltak korszerűnek mondha tó erődí tményei . Rabutin tábornagy leírása szerint Medgyest, 
„ezt a nagyon kiterjedt várost csak egy egyszerű fal és néhány őrtorony v éd e l mez t e . " 7 8 

Az os t romló csapatok létszámáról nincsenek pontos adataink. Teleki Mihály szerint a 
város körülzárásakor (április 9.) a kuruc sereg mintegy 6000 főnyi gyalogossal vonult 
fel, akik közeli Ekemezőn és a szőlőskertekben ütöttek t ábor t . 7 9 A lovasság létszámát 
nem ismerjük, de Forgách két, gyalogos harcra is kiképzett, német dragonyosokból álló 
ezrede a város körül táborozott . Az irreguláris lovasság zömét a város tágabb környékén 
helyezték el Orosz Pál és Pekry Lőrinc parancsnoksága alatt. Feladatuk elsősorban a 
Brassóban, Fogarasban és Szebenben lévő császári helyőrségek szemmel tartása, illetve 
egy esetleges felmentő hadmüvele t megakadályozása volt. 

A város erődí tményei t Francois Damoiseau francia hadmérnök brigadéros szemlél te 
meg és azzal biztatta Forgáchot , hogy a tüzérség könnyen rést tud ütni a falakon, mert 
nem erősítet ték meg azokat fö ldsáncokka l . 8 0 A tábornagy azonban nem osztotta a francia 
opt imizmusát , mivel e légtelennek tartotta a rendelkezésre álló puskapor mennyiségét a 
falak löve téséhez . 8 1 

Az általunk ismert forrásokból úgy tűnik, hogy Medgyes ellen a kuruc csapatok há
romszor intéztek rohamot. Az első próbálkozásra április 18-án került sor az erdélyi vár
megyék, a szászok és Kenyheczi János gyalogosai részvételével . A vitézeket először pá
linkával és borral leitatták, majd három irányból a falakra vezényelték. A védők kemény 
ellenállása miatt a támadás hamar kudarcba fulladt. Az ostromlókat „jól meg halygálják 

R Kiss, 1906. 225.0. 
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kövekkel megpuskázzák ő k e t . . . veszet 300 ember az erdélyi gyalogság közül magyaror
szági hajdú is" és mintegy 20 német katona. 8 2 A további két akcióra május első felében, 
illetve a hónap végén került sor. A támadásokat tüzérségi előkészí tés előzte meg, azon
ban a falba lőtt rés mindkét alkalommal elégtelennek bizonyult. A rohamozó hajdúság 
„tüzesen neki ment" a védmüveknek , de „nem hághatták a kőfalat." 

Forgách Damoiseau hadmérnököt okolta a kudarcért, aki szerinte rossz helyen lövette a 
városfalat. Elismerte azonban, hogy a sikertelenség egyik fő oka a védők elszántsága volt, 
mert „kutya kemíny nímet vagyon bent," - írta a fejedelemnek. 8 3 Louis Lemaire viszont a 
magyar és erdélyi tábornokok és tisztek tudatlanságát és gyávaságát okolta a fiaskóért. A 
kurucokkal szemben elfogult Cserei Mihály pedig Forgáchot kárhoztatatta a balsikerért, 
aki szerinte „bolond kevélységből fényes nappal lajtorjákot vitetvén elé a kőfalakra, holott 
kétölnyire sem rontották le a kőfalat" küldötte a hajdúkat rohamra. 

Az ostrom elhúzódását és a rohamok eredménytelenségét nem lehet egyér te lműen 
Damoiseau, vagy Forgách nyakába varrni. Jóllehet Medgyes nem rendelkezett komoly 
erődítéssel , a benne védekező mintegy ezer reguláris katona, akik a szász lakosság támo
gatását élvezték, komoly véderőnek számított . Az ost romlók létszáma viszont 8-9000 fő 
körül mozgott, ezek közül is csak néhány alakulat volt alkalmas a várvívásra. A zömé
ben németekből álló Róth-ezred csak késve, április utolsó napján érkezett meg a táborba. 

A védők néhány hetes harc után feladták a kiterjedt városfalak védelmét és a 
Medgyes központjában álló e röd templomba húzódtak vissza. Az erődí tmény az ostrom
lók balszerencséjére úgy helyezkedett el, hogy onnan a város utcáit folyamatosan tüz 
alatt tudták tartani. Wesselényi István, a király hűségén maradt erdélyi főúr, Szebenben 
úgy értesült „hogy már bé is törték volna a falát a városnak, de nem mentenek bé a kuru
cok, mert akármelyik utcájáról csak egy kutyát is ellüvethetni a templom kerí téséből , 
ahová a németek szorultak." 8 5 

Az egyre szorongatottabb helyzetben lévő helyőrség, melynek parancsnoka egy tü
zérségi támadás alkalmával életét vesztette, június elején tárgyalásokat kezdett az ellen
féllel. Ennek eredményeként Szent Iván havának 15. napján, szabad elvonulás fejében, 
feladták a várost. 

A kortársak közül többen azzal vádolták Forgáchot , hogy a császári katonák nagy ré
szét az egyezség ellenére lemészárolták. Rabutin tábornagy szintén ezzel vádolta meg el
lenfelét. A „lázadók szokása szerint nem tartotta meg szavát, s mindazokat, akik nem 
akartak az ő pártjára állni, felkoncolták, kivéve a parancsnokot, akit biztonságban Nagy
szebenbe kü ld tek . " - írta később emlék i ra ta iban . 8 6 Wesselényi István naplójában két 
olyan esetet is feljegyzett, amelyek, ha megtörténtek, valóban kiválthatták a megtorlást . 
Az erdélyi főúr tudomása szerint az első roham alkalmával a Szatmár kapitulációjakor 
kuruccá lett császári katonák közül sokan a védők oldalára álltak és szembefordultak baj-
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társaikkal. Később olyan híresztelésekről szerzett tudomást , amelyek szerint a „németek 
félígírvén a kurucoknak Medgyest, hogy feladják nekik, a kapun bebocsátot tak másfél
ezer kurucokat, kiket is berekesztvén, őket mind összelövöldözték és a várost fel nem 
a d t á k . " 8 7 Vízaknai В riccius György naplója szerint a város feladásakor történtek ugyan 
atrocitások, de csak azokat a „kuruccá lett" németeket ölték meg, akik „Medgyes re be
szök tek . " 8 8 

Forgách a fejedelemnek küldött je lentésében arról számolt be, hogy Medgyes őrségé
nek legnagyobb része elhagyta a várost. Sokan Rákóczi szolgálatába állottak, a többinek 
„Sylesia felé kellet ... utat mutatnom, s így tegnapi napon mentek k i Medgyesbül , volt 
lovas, gyalogh circiter ött százigh való olly válogatót nép, hogy az világon akar hol szá
mot tett volna." 8 9 

Medgyes kuruc kézre kerülését követően sorra adták meg magukat a régóta körülzárt 
erősségek. Andrássy István még a város kapitulációja előtti napokban elfoglalta a Maros 
mentén fekvő kis erődí tményt , Tótváradot , és bíztak benne, hogy hamarosan a szomszé
dos Só lymos és Világosvár is megadja magát. Orosz Pál csapatai előtt jú l ius első hetében 
kapitulált Szamosújvár , melynek helyőrsége, három tiszten kívül, kuruc szolgálatába állt. 
A Medgyes alatt felszabaduló egységek közül Kenyheczi 1200 hajdúja hamarosan elfog
lalta a Verestoronyi-szorosban emelt e rőd í tmény t . 9 0 

A megmaradt kuruc erők többi részét Brassó, Déva, Fogaras és Szeben alá küldték, szigo
rúbb blokádot vonva köréjük, minimálisra korlátozva ezzel a császári és rác csapatok moz
gásterét. 

Tótvárad birtokba vételével és a Hunyad vármegyei szorosok ellenőrzésével a kuru
cok a császáriak Maros-völgyi , a Verestoronyi-szoros elfoglalásával pedig a Havasal
földdel való összeköttetéseit vágták el. Az Udvari Hadi tanácshoz befutott je lentések 
alapján Bécsben attól tartottak, hogy a Maros menti palánkok elfoglalását követően Arad 
is veszélybe kerül. 9 1 Rabutin ezzel szinte légüres térbe került. Megszűnt a lehetőség, 
hogy az aradi őrség, vagy a Maros vidéki rácok támogatást nyújtsanak az Erdélyben lévő 
császári csapatoknak. A Havasalföldre vezető utak elzárása szintén nehéz helyzetet 
eredményezet t , mert ezzel kétessé vált a Béccsel való kapcsolat tartás, a Szebenböl Bras
sóba, vagy Fogarasba tartó katonai egységek áthaladása, illetve a hadianyag- és élelem
utánpótlás szállítása, amelynek lehetőségét törökök számos alkalommal biztosították 
Rabutin számára. 

A kurucokkal szemben elfogult Cserei Mihály szerint Medgyes elfoglalását követően 
Forgách Simon elfoglalhatta volna Brassót és Fogarast „mert igen megrémül tek vala, 
számtalan had lévén Forgáccsal , de ő csak részegséggel , vendégséggel vesztegeté el az 

8 7 WN 1983.415.0. 
8 8 Vízaknai Briccius György naplója. RTü I . k. 363. o. 
89 Szalay László: Magyarország története. V I . k. A karloviczi békekötéstől a szatmári békéig 1700-1711. 

Pest, 1859. 295. o.; Forgách Simon Rákóczinak, Medgyes alatti tábor, 1705. június 17. MOL G 19. Rszlt. I I . 2. 
e./A. fol. 604-605. 

9 ( 1 Forgách Simon Rákóczinak, 1705. június 12., július I , július 31. MOL Rszlt. G 19. I I . 2. e/A. fol. 565-
566., 14-15, 193-194.; Forgách Simon Radvánszky Jánosnak, Balázsfalvi mező, 1705 július 3. MOL P 566. 
Radvánszky lt. I I I . о. X I I I . 53. sz. 

9 1 OStA KA HKR Prot. Exp. 1705 június. Bd. 430. fol. 903. 



időt, s kurvá lkodássa l . " 9 2 Bár a tábornagytól nem álltak távol az effajta földi hívságok, 
de Cserei túloz, mert Fogaras és Brassó ostromát tervbe vették. A két erődí tmény azon
ban jóval erősebb volt Medgyesné l , s mint láttuk, az ostromhoz szükséges eszközök és 
csapatok csak korlátozottan álltak Forgách rendelkezésére . Nem volt elég hadianyag és 
tüzérségi eszköz, ezért a tábornagy júl ius végén Rákóczihoz fordult, hogy sürgősen küld
jenek számára tüzéreket, bombáka t és egy nagy mozsárágyút a két erősség ellen indítan
dó hadművele thez . 3 

Hadszervezési tevékenységének mérlegét, valamint az Erdéllyel kapcsolatos katonai 
és polit ikai javaslatait Forgách terjedelmes emlékiratban foglalta össze a fejedelem szá
m á r a . 9 4 Az erdély i -par t iumi hadszíntéren Déva Brassó, Fogaras, Szeben, és Arad volt 
még császári k é z e n . 9 5 Brassót Mikes Mihály vezetésével a Háromszék által kiállított 
csapatok, Fogarast „az fogaras földi boérségh," Dévát pedig Andrássy István 350 hajdúja 
zárta körbe. Andrássy hadtestének zöme - 1000 Hunyad vármegyei és székely katona, 
Pongrácz György, Draguly Farkas és Róth János ezredeinek egységei , összesen mintegy 
2500-3000 ember - Arad és a Maros-völgy kisebb erődí tményei t tartotta szemmel. A 
többi egység Szeben blokádjában vett részt. 

A Rabutin főhadiszállásának otthont adó Szeben bevételére, amelynek őrsége 3600 
reguláris katonából és „számtalan sok s fegyveres szász, rácz és más rendbél i" városi 
emberekből állt, nem volt lehetőség. Reális esély csak a jóval kisebb helyőrséggel ren
delkező Fogaras, vagy Brassó elfoglalására kínálkozhatott . 

Kísérlet a katonai kormányzás bevezetésére 

Forgách je lentős erőfeszítéseket tett az erdélyi katonaság reguláris kereteinek létreho
zására, vagyis a rendszeres zsold- fegyver-, lőszer-, és élelemellátás megszervezésére . A 
reguláris harcászat elsajátítására a külhoni, elsősorban német katonák közé olyan fiatal 
magyar legényeket osztatott be, akik még nem sajátították el az irreguláris harcmódot és 
mentali tást . Nagy hangsúlyt fektetett a csapatok rendszeres belső adminisztrációjának 
kiépítésére, a csapatok folyamatos el lenőrzésére. Ennek megszervezésével a Kassa kapi
tulációjakor a kurucokhoz csatlakozott Leopold Wilhe lm Kochlatcz (Hochlan) „hadi 
mustráló fökommissar ius t" bízta meg. 9 6 

Forgách kisebb létszámú, de rendszeresen fizetett katonaságot kívánt fenntartani. Rá
kóczinak is azt javasolta, hogy a „maga fizetés sin,"" vagyis magyarországi pénzforrások
ból, 4000 lovast és 6000 gyalogost tartson. Számítot t a feudális je l legű erdélyi katonai 

92 Bánkúti, 1983. 357. o. 
9 3 Forgách Simon Rákóczinak, Medgyes, 1705. július 31 M O L G 19. Rszlt. I I . 2. c/A. fol. 193-194.; Szász

sebes, 1705. augusztus 3. MOL G 15. Rszlt. I . 1. Caps. В. Fasc. 24. 
9 4 Forgách Simon emlékirata Rákóczihoz, Harságyi mező, 1705. augusztus 27. MOL G 15. Rszlt. I . 1. 

Caps. В. Fasc. 24. 

Az aradiakon Forgách az Aradon, Borosjenőn, valamint a Maros mentén lévő reguláris császári katona
ságot és rác határőrcsapatokat érti. 

9 6 Forgách Rákóczinak, Kolozsvár, 1705. február 21. MOL G 19. Rszlt. I I . 2. e/A. fol. 302-303.; 
Heckenast, 2005. 237. о; Történelmi Kalászok 1603-171 I . A vargyasi Dániel-család irattárában levő legna
gyobbrészt eredeti kéziratok után kiadá Danié! Gábor. Szerk.: Tlialy Kálmán. Pest, 1862. 228. o. 



kontingensekre, a vármegyék a portális katonaságára, illetve a székelyek és a szászok ál
tal felszerelt fegyveres egységekre is; összesen mintegy 6500 gyalogos kiállítását vá r t a . 9 7 

Hosszas viták és a lkudozások után a vármegyék és a szászok, kapuszám szerint, 3000 
katonát állítottak k i , a vármegyei nemesség 1000 lovast. 9 8 

Jóllehet a tábornagy nem nélkülözhette az irreguláris erdélyi katonaságot , mindent 
megtett, hogy a reguláris hadviseléshez értő fegyvereseket fogadjon fel. A Magyarorszá
gon követett gyakorlathoz hasonlóan itt is az elfoglalt császári erősségek helyőrségére 
számított . Erasmus Rittert , 9 9 1705 nyarán olyan reguláris gyalogezred vezénylésével bíz
ta meg, amely a Szamosújvárnál és a Vöröstoronyi-szorosnál átállt németek mellett 
„fogadót magyar és oláh hajdúkbúi ," valamint válogatott székely gyalogosokból á l l t . 1 0 0 

Az általunk ismert források szerint a fent említett két, átállt császári katonákból álló gya
logezreden kívül Forgáchnak két német dragonyosezrede is vo l t . 1 0 1 

A katonaság regularizálásának módját illetően az erdélyi főhadparancsnokot heves bí
rálatok érték. Ebben Erdély első számú intrikusa, Pekry Lőrinc jár t az élen, aki minden
felé a tábornagy „németes hírét" terjesztette, „hogy örökké csak a németekkel traktál és 
egy németet tíz magyarra becsül ." Forgách természetesen tudott Pekry á rmánykodása i 
ról, s arról a fejedelmet is tájékoztatta. Tudomására , hozta, hogy Pekry Rákóczi intézke
déseit is kritizálja a vitézlő rend előtt, s mostohaapjával példálózik, hogy mennyivel más 
most, amikor „az hadakozást csak németessen akarjuk folytatni, s inkáb kedvezünk is az 
olly németes hadnak, lám Thököly ideiben melly j ó volt az hadaknak dolgok." 1 0 

Pekry levelei viszont a Forgách elleni panaszokkal voltak teli . Bár kezdetben ö sür
gette a tábornagy Erdélybe érkezését, néhány héttel később már csak a sértettség és pa
nasz áradt leveleiből. 1705 augusztusában például egyenesen arról írt, hogy a hadak és 
az ország népe „inkább irtózik Forgáts uramtul mint sem Rabutintul ." 1 0 3 

Ekkorra a két tábornok közötti viszony már annyira elmérgesedett , hogy a holdvilági 
réten álló táborban Forgách „áres tomba" tétette Pekryt. Az esetről tudósító szemtanú, 
Czegei Vass György szerint Forgách féleségével, Esterházy Ágnessel , „gróf Pekri 
Lőrincz uramnál lévén ebéden és mulatván szintén már mikor generális uram vissza akar 
indulni és jőn i Mikeszászára , Pekri uram(mal), mindketten ittasok lévén összevesztek, és 
generális Forgách uram árestálja Pekri uramat az maga sátorában és azon éjjel áres-
tumban v o l t . " 1 0 4 

4 7 Forgách Rákóczinak, Keresd, 1705. március 14. M O L G 15. Rszlt. I . 1. Caps. В. Fasc. 24. 
98 Bánkúti, 1985. 138-141. o. 
9 9 Erasmus Ritter a császári-királyi hadsereg hadnagyaként 1703/1704 telén (Székely)Udvarhely elfoglalá

sakor csatlakozott a kurucokhoz. 1704 második felében alezredesként szolgált Teleki Mihály részben németek
ből álló regimentjében. 

1 0 0 I I . Rákóczi Ferenc erdélyi hadserege. Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi: Magyari And
rás. 1994. 357-359. o.; Forgách Simon emlékirata Rákóczihoz, Harságyi mező, 1705. augusztus 27. MOL G 
19. Rszlt. II . 2. e/A. 
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A fejedelemnek írott leveléből ismerjük Pekry verzióját is. Az ő előadásában Forgách 
volt az ittas, aki „teli torokkal ezt kiáltja: Isten engem ugy segéljen, nem vagy igaz hive 
Rákóczi Ferencnek, mert Thököly-ista vagy . . . Osztán béhiva Rottal együtt, mondgya: Ke
gyelmed arestumban legyen . . . Osztán 20 német jé t , akiket mindenkor magával hordoz, a 
sátorom ajtajára á l l í to t t ." 1 0 5 

Forgách, aki akkor már a Széchénybe meghirdetett országgyűlésen való részvételre ké
szülődött, távollétében nem Pekryre, hanem Orosz Pálra kívánta bízni a főparancsnoki tisz
tet . 1 0 6 Rákóczi, akinek mindkét tábornokáról megvolt a véleménye, vitájukban semleges 
maradt: nem engedett a tábornagy kérésének, utasította a parancsnokság á tadására . 1 0 

Pekry a Forgáchcsal való konfliktusok miatt távozni akart Erdélyből, erre készült ellenlá
basa is. Pekry ha átmenetileg is, de megkapta a főparancsnoki posztot, a fejedelem viszont 
Forgáchot is megnyugtatta, amikor magához rendelte az „ország dolgaira nézve igen szük
séges" tárgyalásokra, s jelezte, hogy „bántódásit is illendő képen" kívánja orvosolni . 1 0 8 

Forgách megbízatása végéig nem tudott kiigazodni a bonyolult erdélyi polit ikai v i 
szonyokban. A fejedelemség politikai elitjével való kapcsolatát eleve meghatároz ta a 
magyarországiak és erdélyiek közötti ellentét, amelyhez kétségtelenül hozzájárult a ma
ga gőgös, lobbanékony természete . Mive l az erdélyi főparancsnok polit ikai jogköre meg
lehetősen körülhatárolatlan maradt, a fejedelmi kormányzat i szervnek szánt, 1704. de
cember 20-án felállított Consiliummal (mely egyebek mellett, hadi commissár iá tussal 
együtt, a csapatok ellátásáért, és a katonaállí tásért is felelt) való együt tműködése is kez
dettől fogva problematikus v o l t . 1 0 9 A tábornagy elégedetlen volt a Consilium munkájával 
ezért megszüntetését indítványozta. Elképzelése szerint Rákóczi a fejedelemséget egy 
„ locumtenens" azaz helytartó útján igazgathatná, aki kinevezett tanácsosok és prefektu
sok által intézhetné a poli t ikai , gazdasági és katonai ügyeket - vagyis tulajdonképpen a 
császári kormányzat i rendszerhez hasonló igazgatás bevezetését javasolta, olyan közpon
tosított hatalomét, ami ellen a kurucok Rákóczi vezetésével fegyvert fogtak. 1 1 0 

A törökösség 

Komoly polit ikai problémaként vetődött fel Erdélyben a törökkel való viszony. Az új 
erdélyi főparancsnok már 1705 február elején jelezte a fejedelemnek, hogy a „török pro
tekciót sűrűn emlegetvén, szükséges kegyelmes urunknak arra igen vigyázni ," nehogy 

könyvek és naplók a X V I - X V I I . századból. 3. k. Monumenta Hungáriáé Historica. Magyar Történelmi Emlé
kek. II . osztály. írók. 35. k. Budapest, 1896. 462. o.; az esetről 1. mégttdcz, 1929. 19-20. o. 
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egyesek újra vazallussá tegyék az országot. Néhány nappal később arról a hírről is tájé
koztatta, mely szerint Bécs arra ösztönzi a törököket, hogy katonai erővel más fejedelmet 
ültessenek Rákóczi helyébe. Ez komoly aggodalmat keltett, mert Thököly Imrének és I I . 
Apafi Mihálynak is je lentős tábora volt a rendek k ö r é b e n . 1 " Pekry Lőrinc az év elején 
azt tanácsol ta Rákóczinak, hogy fejedelemségét Sztambulban is ismertesse el „mert az 
torkában lévén Erdély a töröknek," anélkül az ország „békességes állapotban nem ma
radhat."- indokolta kérését az erdélyi f ő ú r . 1 1 2 

Mindebbő l Forgách arra a következtetésre jutott , hogy lépéseket kell tennie a „törö-
kösség" visszaszorítására. 1705 nyarán kinyomtatatta Zrínyi Miklós addig kéziratban ter
j e d ő „Az török áfium ellen való orvosság" c ímű müvét , amellyel kettős célt kívánt elér
n i . 1 1 3 Rákóczinak ajánlott e lőszavában kifejtette, hogy Zrínyi munkájának megjelen
tetésével a regularizálás szükségességének kíván nyomatékot adni, hogy „ezen m i 
magyar nemzetünket a pogány módra szokott hadakozásrúl el szoktassa, az szó fogadást 
szívire tapasza, ki által a hadi j ó rend és disciplina helyre állíttatik." A szerzőhöz hason
lóan úgy vélte, hogy a nemzet szabadságát csak ezen a módon vívhatják k i . 1 1 4 A másik 
célt a mű eszmei mondanivalójával vélte elérni, mivel Zrínyi írása röpiratnak készült, 
felhívás volt a töröknek való behódolás elutasítására. 

Csatavesztés Zsibónái 

M é g tartott a szécsényi országos gyűlés, amikor szeptember 30-án Forgách Simon tá
bornagy már visszaindult Erdélybe. Útközben megszemlélte Szolnok várát, és azt hosszabb 
védekezésre alkalmatlannak ítélte. Erdély határára érkezve szemügyre vette a nemrég el
foglalt Déva erősségét is, amelyről hasonlóan vélekedett. A tábornagy akkor valószínűleg 
már tisztában volt azzal, hogy a császári sereg eljut Erdély határáig. 

Rabutin az Udvari Haditanácsnak küldött jelentéseiben folyamatosan sürgette Erdély 
felmentését. 1705 tavaszán először a szatmári kapituláció után Budára távozott Dietrich 
Glöckelsperg tábornokot szándékozták egy nagyobb különítménnyel, a Maros völgyén ke
resztül, a fejedelemségbe küldeni. Glöckelsperg erőit azonban lekötötte a kurucok terve
zett, újabb dunántúli hadjárata előkészítő hadműveleteinek elhárítása, így a tervezett akció 
megh iúsu l t . 1 1 3 

Ludwig Herbeville tábornagy nyáron kapott parancsot az Erdélybe vonulásra. A csal
lóközi táborból 1705. augusztus 23-án elindult császári sereg Buda, Pest, majd a Duna-

" ' Forgách Simon jelentése Rákóczinak, Kolozsvár, 1705. február 6.; február 18., Segesvár, március 24. 
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Tisza közi mezővárosok, Cegléd, Kecskemét , Nagykőrös érintésével Szegedhez vonult, 
és október 9 -10-én Algyő táján kelt át a Tiszán. A Bottyán János és Károlyi Sándor pa
rancsnoksága alatt álló ezredek ugyan kisebb-nagyobb portyákkal zaklatták az ellensé
get, de a folyamátkelést végrehajtó császáriakat nem támadták meg nagyobb erőkkel . 

Rákóczi környezetében és a tábornoki karon belül meglehetősen nagy volt a tanácsta
lanság Herbeville hadjáratának valódi célját illetően. A fejedelem úgy vélte, a császári 
haderő „minden hadat átcsalván a Tiszán, akkor fordulni akarna egyenest a Bányaváro
sok felé és más ope ra t i ók ra . " 1 1 6 Bottyán János pedig még október elején is azt írta az ez
redeivel a Tiszántúlon ő rködő Károlyi Sándornak: „Én el nem hitethetem magammal, 
hogy a Tiszán által fog menni" [t. i . a császári had ] . " 7 A helyzetet a legreálisabban talán 
Károlyi Sándor értékelte, aki már szeptember 25-én jelentette a fejedelemnek: „ez az 
német Aradhoz nem megyén sem azon szoros utakra [t. i . a Dévai-szoroshoz] hanem 
Szegednél conjugállja magát az ráczsággal , ezen városokból [Nagykőrös , Kecskemét] 
megh profontozza magát, s az síkon az Kunsághra fogh menni Túr , Karcagh Ujszállásra, 
s Debrecen felé, s Várad alá onnat az Sebesvári passuson E r d é l y b e . " " 8 

Forgách Simon már idézett emlékiratában úgy emlékezet t , hogy visszaérkezése után 
„minden szükséges intézkedés megtörtént a németek r o m l á s á r a . " 1 1 9 Forgách a francia 
hadmérnökök közreműködésével a Szamos völgyében, valamint a Karikai- és Zsibói-
szorosban sáncokat emeltetett, hogy azok fedezékében állítsák meg az ellenséget. Kár
olyi levelei szerint azonban Forgách parancsait csak késve, vagy egyáltalán nem teljesí
tették, „az egész ország ellene vagyon, g y ű l ö l i k . " 1 2 0 Az ítélet sommás , hiszen Forgách és 
az erdélyiek közti ellentétért nem csak a tábornagy emberi gyarlóságai okolhatók, hanem 
az a feszült viszony, amit valójában a központosí tó törekvések és a fejedelemség rendjei 
közti ellentétek tápláltak. 

A kuruc hadvezetés azon taktikája, amely a császáriak e lőrenyomulását az utánpótlás 
és é le lmezés lehetetlenné tételével, vagyis a hadművelet i terület lakosságának kitelepíté
sével, az é le lem elpusztí tásával , vagy elszállí tásával akarta megakadályozni , 1705 szep
temberében és októberében teljesen csődöt mondott. Kecskemét és Nagykőrös lakossága 
fegyverrel állt ellen a kuruc katonaság által szorgalmazott kitelepítésnek. A ravasz alföl
di cívisek még el ismervényt is kiállíttattak a császáriaknak adott élelmiszerekről , amit 
aztán 1710 végén, a kuruc csapatok végleges távozása után, védelmet és a haditeher 
könnyítését kérve, bemutattak a bevonuló császári-királyi haderő parancsnokainak. 

A m i a Kecskeméten és Nagykőrösön történt, megrettentette a kuruc hadvezetést , attól 
tartottak, hogy a többi alföldi mezőváros is meghódol a császári seregnek. Debrecen több 
mint t ízezer fős lakosságát, csak je lentős katonai erővel bírták távozásra, amely hatalmas 
pusztítással j á r t . 1 2 1 

1 1 6 Rákóczi Károlyi Sándornak, 1705. szeptember 26. Géresi, 1897. V. k. 302. o. 
1 1 7 AR I . о. IX. к. 234. о. 
1 1 8 Károly Sándor Rákóczinak, Törteli pusztán, 1705. szeptember 25. (reggel) MOL. G 15. Rszlt. Caps. В. 
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A fejedelem környezetében levő erdélyi főurak, köztük Csáky István, Mikes Mihály , 
Teleki Mihály és Toroczkai István, azt javasol ták Rákóczinak, hogy ne Zsibónál , vagy a 
Karikai-szorosban álljon csatát, hanem inkább Torda mellett, a keresztesi mezőn. Javas
latukat Rákóczi nem fogadta el, hanem az erdélyi csapatokkal a fejedelemség különböző 
vidékeire küldte őket az utánpótlás összegyűjtésére, illetve a császári erősségek körülzá
rásának megerősí tésére. Nagyrészt ennek köszönhető , hogy a császári sereggel való ösz-
szecsapásban, egy-két kisebb egységtől eltekintve, erdélyi alakulatok nem vettek részt. 

Károlyi Sándor, aki Rákócz ihoz hasonlóan nem volt képzett katona, november elején 
szinte látnoki erővel jósol ta meg a csata kimenetelét , amikor azt írta „az Istenért Ke
gyelmes Uram ne hagyjuk, mert úgy já runk vele, mint Leopold körül [t. i . Lipótvárnál] 
megh próbálja a Karikait, s ha úgy látja hogy nem megy a Sibóira csap." 

Forgách Simon emlékira tában a zsibói csatát követő események kapcsán feljegyezte a 
fejedelemmel folytatott vitáját. Elbeszélése szerint, amikor Erdélyből Magyarországra 
mentek, a tábornagy azzal vádolta Rákóczit , hogy ő akart csatát állni, anélkül , hogy az 
szükséges lett volna, Meglá tása szerint „a hadművésze t t udománya tiltja a csataállást 
anélkül , hogy végső szükség lenne erre, avagy csak akkor engedi meg, ha morál is biz
tonság áll fenn a győzelmet il letően". Mielőt t a németek Erdélybe vonultak „a fejede
lemnek már volt egy balsikerű csatája a németekkel Vereskő , más néven Pibersburg vá
ránál" . A vereségek okát abban látta, hogy „a németek reguláris katonák, hosszas gya
korlatozás van mögöt tük, a magyarok ugyanakkor valamennyien könnyű fegyverzetű 
katonák, még nem regulárisok, és a fegyverzetük sem ér fel a m a z o k é v a l . " 1 2 3 Bár a tábor
nagy későbbi leírása némileg minden bizonnyal túloz, de, ismerve Forgách heves vér
mérsékletét és addigi megnyilvánulásai t , a fejedelemnek címzett bírálata valamilyen 
formában minden bizonnyal elhangzott. 

A Szent Már ton napján, november 11-én, Zsibónál lezajlott csatában Forgách már 
nem volt az erdélyi kuruc hadak főparancsnoka. Nem váltották le, pedig a nyár végén a 
Pekryvel és több erdélyi úrral való nézeteltérései miatt maga akart távozni posztjáról. 
Főparancsnoki beosztása akkor szűnt meg, amikor a fejedelem Erdélybe érkezett . Ez ha
talmas sérelem volt Forgách számára, amit többször is szóvá tett. Ez ügyben, mely a 
hadvezetés számos elméleti és gyakorlati kérdését érintette, a főgenerális, Bercsényi 
Miklós is a tábornagy mellé állt, s kifejtette a fejedelemnek: ha a földesúr személyesen 
megjelenik valamelyik birtokán, és utasításokat ad k i , attól a birtokot vezető tiszttartó 
még tiszttartó marad, sőt a prefektus is prefektus marad a tiszttartók fölött, tette hozzá 
mal ic iózusan, saját fögenerál isságára c é l o z v a . 1 2 4 

Herbeville, hírszerzői javaslatára , végül is nem a jobban megerősített Karikai- , hanem 
a Zsibói-szoros előtt ütött tábort, és ott került szembe a két sereg egymássa l . A császári
ak közel 18 000 katonát állíthattak csatasorba, a kurucok csak 15-16 000 fővel rendel
keztek, de a sereg két részre oszlott, a zsibói sáncoknál mintegy 9-10 000 fő állt, a csá
szári haderő háta mögöt t pedig, Károlyi parancsnoksága alatt, mintegy 5-6000 f ő . 1 2 5 

1 2 2 Károlyi Sándor Rákóczinak, Mezőterem. 1705. november 2. MOL. G 15. Rszlt. Caps. В. Fasc. 23. fol. 5-7. 
123 Várady-Sternberg, 1968. 1062. o. 
124 Mészáros, 2006. 101. o. 
1 2 5 Az 1981-ben megjelent tanulmányomat követően áttanulmányozott források alapján a kuruc haderő lét
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A csata előtt Forgáchnak még egy megaláztatást kellett elszenvednie. A korabeli szo
kásjog szerint a fővezér után a rangidős tábornok vezette a csatára felállt sereg jobbszár
nyát. Ez, mint tábornagyot és volt erdélyi főparancsnokot , Forgáchot illette volna. Rákó
czi azonban úgy döntött, hogy a jobbszárny vezetését Des Alleurs márkinak adja át, aki 
katonai rangja szerint csak al tábornagy volt. X I V Lajos diplomatájaként érkezett Rákó
czi udvarába, ám nem állt a fejedelem szo lgá la t ában . 1 2 6 Rákóczi , tartva a lobbanékony 
természetű Forgách reakciójától, arra kérte öt, egyezzenek meg a francia követtel a ve
zérletről. A tábornagy ezt követően gúnyos udvariassággal engedte át a vezérletet, s ő 
csak a sereg 5000 fős balszárnyát vezette a csatában. ' 7 

A kuruc csapatok a császáriakkal vívott zsibói csatában Koroncó (1704. jún ius 13.) és 
Nagyszombat (1704. december 26.) után immáron harmadszor szenvedtek vereséget. A 
harc közben sorra kiütköztek Rákóczi seregének fogyatékosságai , a képzett reguláris 
gyalogság és a tudatos fegyvernemi együt tműködés hiánya, lényegében azok, amelyeket 
Forgách is megemlí tet t már idézett emlékiratában. A fejedelem elképzelését , hogy Káro
ly i lovasezredei, hátba támadják az ellenséget, a terep adottságai nem tették l e h e t ő v é . 1 2 8 

Bár emlékirataiban Rákóczi kritikusan nyilatkozott Forgách katonai képességeiről , az 
adott viszonyok között, különösen a kuruc tábornoki karon belül, a tábornagy jó l képzett 
katonának számított , ám Erdély, e politikailag oly vál tozékony tündérország viszonyai 
nem kedveztek képességei kibontakozásának. Összeférhetetlen természete pedig csak sú
lyosbította a helyzetét az erdélyi darázsfészekben. Az általunk feltárt források alapján 
úgy véljük, bárkit is neveztek volna k i posztjára, minden bizonnyal hasonló kudarcokat 
élt volna át, mint Forgách, katonai tel jesí tménye pedig, valószínűleg, sokkal szerényebb 
lett volna. 

Működésének kudarcai ellenére Forgách sikeres évet könyvelhetet t el 1705 végén. 
Erdélyben je lentős hadisikereket ért el, Magyarországon pedig komoly polit ikai hatalom
ra tett szert. Annak okai, hogy a fejedelemség haderejének reguláris módon való átszer
vezését kevés siker koronázta , nagyrészt a sajátos erdélyi társadalmi, gazdasági és kor
mányzati viszonyokban gyökereztek, még akkor is, ha az igazsághoz hozzátartozik: a 
balsikerekhez a tábornagy személyiségének árnyoldalai is hozzájárultak. 

m Mészáros, 2006. 101. o. 
121 Bánlüky, 1941. 317. o. 
, 2 í t A zsibói csatáról bővebben 1. Czigány, 1981. 85-103. o. 
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A "UNIVERSAL M A N " IN FAIRYLAND 

The Activity of Count Simon Forgách as Commander-in-Chief in Transylvania 

Summary 

Although a part of the estates of Transylvania elected Ferenc II Rákóczi as prince in Gyulafe
hérvár on 8 July 1704, his investiture could not take place owing to the unfavourable military 
situation. To help the insurgents in Transylvania, the prince sent about 12 000 troops under the 
command of Field Marshal Count Simon Forgách. 

Forgách joined Rákóczi in the spring of 1704, who charged him with commanding the military 
operations in Transdanubia after the failure of the campaign led by Lieutenant General Sándor 
Károlyi. The field marshal who was used to command regular troops, lost the battle at Koroncó, 
and came into conflict with both the officer corps of the insurgents and the counties, and as a result 
he asked the prince to release him from his commission. 

Subsequent to that, Rákóczi commissioned him to command the troops to be sent to Tran
sylvania. Having learned the lessons of the campaign in Transdanubia, Forgách set up regular 
regiments before launching the Transylvanian campaign, primarily from the troops of the imperial 
forts of Eperjes, Kassa and Szatmár that surrendered to him. 

Although his relationships with Transylvanian military leaders, especially General Lőrinc 
Pekry, had been tense from the beginning, his operations were successful. He took Medgyes by a 
standard siege, whereas he captured Szamosújvár and Déva by blockade. The taking of small 
fortifications in the Vöröstorony Pass and the valley of the Maros River (such as Tótvárad and 
Sólymos) impeded the communication of the imperial troops in Walachia and in Hungary. 

He hoped that blocking enemy supply lines would soon lead to the surrender of the imperial 
troops trapped in the forts of Brassó, Fogaras and Szeben. His plan failed, as an imperial army 
arrived to help the beset units and defeated the troops commanded by Ferenc Rákóczi at Zsibó on 
11 November 1705. As a result, the insurgents were soon driven out of Transylvania. 

Forgách made an attempt to reorganise and regularise the Transylvanian armed forces. He 
suggested to the prince that a smaller but regularly paid armed force be set up, comprising 6 000 
cavalrymen and 4 000 infantrymen. Besides those, he also counted on Saxons and Székelys, as 
well as the troops of the counties, all of whom saw military service on a feudal basis. 

The field marshal's endeavours were hindered by his unfamiliarity with the difficult political 
conditions in Transylvania. Furthermore, his lofty attitude and quick temper soured his relat
ionship with the political elite of the principality, which was worsened by the intolerance and 
conflicts between the people in Hungary and Transylvania. To achieve his objects, he asked the 
prince for unlimited power, similar to that of the imperial commander-in-chief. 

Resulting from Transylvania's geopolitical situation and historical traditions, Forgách had to 
face the particular significance of political relations with the Ottoman Empire. As a measure to 
counteract the phenomenon, he published the manuscript of Miklós Zrínyi's pamphlet titled 
"Medicine against the Turkish Poison" in the summer of 1705 in Kolozsvár. 



UN »HOMME UNIVERSEL« DANS LE PAYS DES FEES. 

L'action en Transylvanie du commandant en chef comte Simon Forgách 

Resume 

Bien que Francois Rákóczi II fut élu prince par une partie des ordres transylvaniens ä Gyulafe
hérvár (8 juillet 1704), la situation militaire empecha alors son intronisation. Le prince envoya le 
feld-maréchal comte Simon Forgách avec 12 000 soldats pour soutenir la force armée kouroutz 
transylvanienne. 

Forgách rejoignit Rákóczi au printemps 1704 qui lui confia la direction des operations militai-
res de Transdanubie apres la Campagne échouée du general de division Sándor Károlyi. Accoutu-
mé au commandement regulier, le feld-maréchal demanda au prince de le dispenser ä Tissue de la 
bataille perdue ä Koroncó et de son conflit avec le corps des officiers kouroutz et les comitats. 

Ensuite Rákóczi lui confia le commandement des troupes dcpechées en Transylvanie. Forgách 
tira la lecon de ses experiences transdanubiennes et organisa des regiments réguliers avant la Cam
pagne de Transylvanie qui furent composes principalement des soldats impériaux d'Eperjes, de 
Kassa et de Szatmár qu'il fit capituler lui-meme. 

Malgré ses relations tendues avec les commandants militaires kouroutz de Transylvanie, sur-
tout avec le general Lőrinc Pekry, les operations militaires de Forgách furent couronnées de suc-
ces. Medgyes fut pris apres un siege réglementaire, alors que Szamosújvár et Déva furent encer-
clés avant d'etre occupés. L'occupation des forts de moindre importance dans la gorge de 
Vöröstöröny et la vallée de Maros (Tótvárad et Sólymos) paralysa les liaisons avec les troupes im
periales de Valachie et de Hongrie. 

En coupant le ravitaillement, Forgách espéra que l'ennemi acculé aux forts de Brassó, de Foga
ras et de Szeben finirait par se rendre. Son plan ne réussit pas, puisque Г armée imperiale arrivée 
pour secourir ses unites aux abois remporta la victoire a Zsibó (11 novembre 1705) sur les troupes 
commandées par Francois Rákóczi, се qui bouta les kouroutz rapidement hors de Transylvanie. 

Forgách tenta de réorganiser les forces transylvaniennes de manierc á en faire des forces régu-
lieres. II proposa au prince de créer des forces réduites en nombre - 6000 cavaliers et 4000 soldats 
d'infanterie - mais réguliérement payees. En outre, i l compta sur les hommes armés saxons, sze-
klers et des comitats qui servirent au nom de leurs obligations féodales. 

Les efforts du feld-maréchal furent entravés par le fait qu'i l n'arriva pas ä se reconnaitre dans 
les rapports politiques complexes de Transylvanie. De plus, son caractere orgueilleux et colérique, 
ainsi que les préjugés et les conflits entre Transylvaniens et Hongrois ne faciliterent pas non plus 
sa relation avec l'élite politique de la principauté. Pour imposer sa volonte, i l demanda au prince 
d'un pouvoir semblable ä celui du commandant en chef imperial. 
Du fait de la situation géopolitique et des traditions historiques de la Transylvanie, Forgách fut 
confronté ä la »turcophilie,« c'est-ä-dire ä la priorité donnée aux relations politiques avec les 
Turcs. Pour faire reculer cette orientation, il publia, en été 1705 a Kolozsvár, le »Remede contre 
l'opium turc,« le pamphlet jusqu'alors en manuscrit de Miklós Zrínyi. 



EIN „UNIVERSELLER MENSCH" IM FEENLAND 

Die Tätigkeit von Simon Graf Forgách als Oberbefehlshaber in Siebenbürgen 

Resümee 

Zwar wählte ein Teil der Siebenbürgischen Stände Ferenc I I . Rákóczi in Gyulafehérvár zum 
Fürsten (8. Juli 1704), aber infolge der Kriegssituation konnte es vorerst nicht zu seiner Inaugura
tion kommen. Der Fürst schickte Feldmarschall Simon Graf Forgách mit etwa 12 000 Mann los, 
um dem Siebenbürgischen Kurutzenheer zu Hilfe zu eilen. 

Forgách hatte sich Rákóczi im Frühjahr 1704 angeschlossen; Letzterer beauftragte nach dem 
gescheiterten Feldzug von Feldmarschall-Leutnant Freiherr Sándor Károlyi diesen mit der Füh
rung der erneuten Kriegsoperationen in Transdanubien. Der an die reguläre Kriegsführung gewöhn
te Feldmarschall bat nach der verlorenen Schlacht von Koroncó und dem Konflikt mit dem Of
fizierskorps der Kurutzen und den Komitaten den Fürsten um die Befreiung von seinem Auftrag. 

Danach wurde er von Rákóczi mit der Leitung der nach Siebenbürgen zu sendenden Heere be
auftragt. Forgách, der die Lehren aus den Erfahrungen in Transdanubien gezogen hatte, stellte vor 
dem Siebenbürgischen Feldzug reguläre Regimenter auf, in erster Linie aus den kaiserlichen Sol
daten der von ihm zur Kapitulation gezwungenen Festungen von Eperjes, Kassa und Szatmár. 

Obwohl er mit den Siebenbürgischen Leitern der Kurutzensoldaten, insbesondere mit General 
Lőrinc Pekry, von Anfang an ein gespanntes Verhältnis hatte, wurden seine Kriegsoperationen 
doch von Erfolgt gekrönt. Medgyes nahm er mit einem ordnungsmäßigen Sturm, Szamosújvár und 
Déva mit einer Umzingelung ein. Die Verbindungen der kaiserlichen Truppen in der Walachei und 
in Ungarn wurden durch die Eroberung der kleineren Festungen am Pass von Vöröstorony, bzw. 
im Tal des Flusses Mieresch (Tótvárad und Sólymos) erschwert. 

Vom Abschneiden des Feindes erhoffte er sich, dass sich der in die Festungen von Brassó, Fo
garas und Szeben gedrängte Gegner bald ergibt. Sein Plan misslang aber: das den in Bedrängnis 
geratenen Einheiten zur Hilfe eilende kaiserliche Heer triumphierte bei Zsibó (11. November 
1705) über die von Ferenc Rákóczi geführten Truppen. In der Folge wurden die Kurutzen schon 
bald aus Siebenbürgen verdrängt. 

Forgách versuchte, die Streitmacht von Siebenbürgen regulär umzuorganisieren. Er schlug dem 
Fürsten die Aufstellung einer kleineren, aber regelmäßig besoldeten Streitmacht vor: 6000 Kaval
leristen und 4000 Infanteristen. Daneben zählte er auch auf die Bewaffneten der Sachsen und 
Szekler, sowie der Komitate, die auf Grund feudaler Verpflichtungen Dienst leisteten. 

Die Bestrebungen des Feldmarschalls wurden dadurch beeinträchtigt, dass er sich in den ver
worrenen politischen Verhältnissen Siebenbürgens nicht zurechtfand. Zudem wurde sein Kontakt 
mit der politischen Elite des Fürstentums neben seiner hochmütigen, hitzigen Art auch con den 
Vorurteilen und Gegensätzen zwischen den in Ungarn und den in Siebenbürgen Lebenden er
schwert. Zur Ausführung seines Willens bat er den Fürsten um eine unbeschränkte Macht, wie sie 
der kaiserliche oberste Heerführer hatte. 

Aus der geopolitischen Lage und historischen Tradition Siebenbürgens heraus sah er sich mit 
der „Türkenhaftigkeit", also mit der Tatsache konfrontiert, dass die politischen Beziehungen mit 
den Osmanen in den Vordergrund gestellt wurden. Um dem entgegenzuwirken, veröffentlichte er 
im Sommer 1705 in Kolozsvár das Flugblatt von Miklós Zrínyi mit dem Titel „Medizin gegen das 
türkische Opium", das bis dahin ein Manuskript war. 



Иштван Цыгань 

ОДИН „УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК" В ВОЛШЕБНОМ ЦАРСТВЕ 

Деятельность в  функции главнокомандующего 
графа Шимона Форгач  в  Трансильвании 

Резюме 

Несмотря на то, что  часть сословий Трансильвании  в  Дьюлафехерваре (8  июля  1704 го
да) выбрала князем Ференца  (II) Ракоци, регистрация его власти пока  не могла быть осу
ществлена по причине неблагоприятного складывания военной обстановки.  Для оказания 
помощи вооруженным силам трансильванских куруцев князь направил  во  главе с генералом 
графом Шимоном Форгач войско  в  12 ООО  человек. 

Весной 1704 года Форгач присоединился  к Ракоци и  получил назначение командовать 
новыми военными операциями  в  Задунавье после того,  как военная кампания  под руко
водством генерал-лейтенанта Шандора Каройи окончилась провалом. Маршал, привыкший 
к командованию регулярными войсками, после поражения  в  битве  при Коронцо  и  кон
фликта, возникшего  с офицерским составом куруцев и  комитатами, попросил князя освобо
дить его от должности. После этого Ракоци поручил командование войсками, направ
ляемыми в  Трансильванию, Форгачу, который извлек уроки  из  опыта боев  в  Задунавье  и 
перед походом  в  Трансильванию сформировал регулярные полки  в  первую очередь из  кай
зеровских солдат крепостей Эперъеш, Кошице  и  Сатмар, принужденных  им к  капитуляции 

Хотя почти с самого начала у него были напряженные отношения  с  военными руководи
телями трансильванских куруцев, особенно с генералом Лёринц Пекри, его военные опера
ции увенчались успехом. Город Меддьешт  был  взят  в  результате настоящей осады, а города 
Самошуйвар  и  Дева были окружены  и  заняты. Связь между кайзеровскими войсками  в Ва
лахии и  войсками Венгрии осложнялась занятием небольших крепостей  в  ущельи Вёрёш-
торньа  и в  долине реки Марош (Тотварад  и  Шоймош) 

Форгач надеялся, что  отрезанный от путей пополнения и  зажатый  в  крепостях Брашшов, 
Фогараш и  Себен противник быстро сдастся.  Его  план не удался. На помощь окруженным 
войскам прибыла кайзеровская армия в  районе Жибо (11 ноября 1705 года)  и  одержала по
беду над войсками, возглавляемыми Ференцем Ракоци,  в  результате чего куруцы вскоре 
были вытеснены  из  Трансильвании. 

Форгач сделал попытку осуществить регулярную реорганизацию трансильванских во
оруженных сил. Он предложил князю создать более малочисленные,  но систематически 
оплачиваемые войска  в  составе 6000 кавалеристов т 4000 пехотинцев. Кроме того он расс
читывал на комитатских саксонских и  секейских воинов, несущих воинскую повинность  на 
основании их  феодальных обязанностей. 

Осуществлению стремлений генерала препятствовало то, что он не мог  разобраться в 
сложных политических отношениях Трансильвании. Кроме того, вследствие гордого  и 
вспыльчивого характера графа,  его отношения с политической элитой княжества ослож
нялись предубеждениями венгров  и  трансильванцев. Он просил от князя неограниченной, 
подобной кайзеровскому главнокомандующему, власти  для  осуществления своей воли. 

Исхходя из  геополитического положения и  исторических традиций Трансильвании,  он 
должен  был  учитывать и  „интересы" турок, то есть ставить на передний план политические 
связи с османцами. Для оттеснения этого  на  задний план  он выпустил летом  1702 года  в го
роде Коложваре (Клуж) находившуюся до сих пор в  рукописе листовку Миклоша Зриньи 
под названием „Лекарство от турецкого афиума (близости)." 


