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A Rákóczi-szabadságharc történetében még számos részterület vár feldolgozásra, s 
ezek között a hadifogoly-kérdés az egyik legkevésbé vizsgált témakör. Az utóbbi évek
ben Kovács Ágnes két tanulmánnyal is törlesztett ezen az adósságon: a Heckenast Gusz
táv-emlékkönyvben a hadifogoly-vallatások jegyzökönyveit elemezte,' a Bánkúti Imre
emlékkönyvben pedig a császári foglyok helyzetét, a velük való bánásmódot mutatta be.2 

Az alábbiakban magunk is szeretnénk hozzájárulni a téma feldolgozásához egy minded
dig kiadatlan forrás közzétételével.3 Az 1705 elején készült részletes kimutatás a kuruc 
várakban és városokban őrzött foglyokról ad viszonylag pontos tájékoztatást. Az össze
írás minden bizonnyal az 1704 közepétől folytatott tárgyalásokkal összefüggésben, a 
nem sokkal később megkötött fogolycsere-egyezmény kapcsán készült. Szám szerint 307 
Nyitra, Csábrág, Árva, Munkács, Szendrö és Murány várában, Kassán, Ungvárott, 
Likaván, Szepesváron, Huszton és Kisvárdán őrzött foglyot írtak össze. Közülük 299 fő 
volt császári fogoly, ketten császári fogolyból vagy dezertőrből lettek kuruccá, akik fe
gyelmi vétségükért kerültek ismét tömlöcbe, nyolc fő pedig a kurucok saját rabja volt, az 
ő nevüket tehát csak tévedésből írták össze. A felsorolt várak egy kivételével (Kisvárda) 
a Felvidéken találhatóak. A Dunántúl ez idő szerint teljes egészében császári ellenőrzés 
alatt állt, Erdély viszont annak ellenére hiányzik az összeírásból, hogy több erősség is 
kuruc kézen volt, s bár az elfogott császáriak egy részét valószínűleg Magyarországra 
küldték,4 az erdélyi és partiumi várakban is bizonyára őriztek hadifoglyokat.5 A főbb 
magyarországi várak közül is feltűnő Érsekújvár, Bajmóc és Szolnok hiánya, ahol felte
hetően szintén őriztek néhány rabot, a frissen (1705 első napjaiban) kapitulált Egerben és 
Szatmáron azonban a kurucok valószínűleg még nem rendezkedtek be fogolytartásra. 

* Közleményünk a T 038 212 számú OTKA-program keretében készült. 
Kovács Ágnes: Hadifogoly-vallatások a Rákóczi-szabadságharc idején. = Tanulmánykötet Heckenast 

Gusztáv emlékére. A Miskolcon, 2000. március 24-25. napján megtartott emlékkonferencia előadásai. Szerk. 
Bessenyei József. Miskolc, 2001. 88-97. o. 

Vő: A császári hadifoglyok helyzete a Rákóczi-szabadságharcban. = írott és tárgyi emlékeink kutatója. 
Emlékkönyv Bánkúti hnre 75. születésnapjára. Szerk. Mészáros Kálmán. Budapest, 2002. 177-185. o. 

Maga az összeírás nem teljesen ismeretlen a szakirodalomban, Heckenast Gusztáv is használta, és több 
adatát idézi nem régiben megjelent posthumus művében: Heckenast, 2005. 30., 252., 289., 315., 334., 371. és 
456. o. (Heinrich Axmann, Wolfgang Josephat Kreutz, Mikes Mihály, Rudolf Oppersdorf, Pénz János Kristóf, 
Johann Melchior Salzer és Verzár Oxendie életrajza.) 

Az alábbi összeírásban pl. az erdélyi Besztercén kapitulált császári katonák közül nyolcat Huszton írtak 
össze. 

A besztercei császári parancsnok, Falkenheim őrnagy pl. Kővárban, majd Kolozsvárott raboskodott: Wes
selényi I. 504. o. 
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Mindezek alapján úgy véljük, forrásunk csak megközelítőleg ad számot a kurucok fog
ságába esett császáriakról. 

Az adatok azonban így is jól elemezhetőek. A foglyokat az alábbi főbb kategóriákba 
csoportosítottuk: 

foglyok fő % 
tiszt 54 17,59 
altiszt 26 8,47 
közlegény 80 26,06 
családtag és szolga 101 32,90 
egyéb civil 33 10,75 
saját (kuruc) rab 10 3,26 
bizonytalan 3 0.98 
összesen 307 100,00 

Az egyes kategóriákat természetesen tovább pontosíthatjuk. A katonák esetében ké
zenfekvő a rendfokozati megoszlást vizsgálni. A legmagasabb rangú császári tiszt 
Kreutz tábornok volt,6 kívüle három ezredes és két alezredes,7 egy őrnagy,8 egy főhadse
géd (general-adjutant),9 tizenegy kapitány,10 huszonegy hadnagy,11 tizenkét zászlótartó,12 

egy hadbíró és egy segédtiszt13 „élvezte a kurucok vendégszeretetét". Az altisztek közül 
hat őrmester,14 három Fourier,15 öt tizedes16 és hét Fourierschütz17 szerepel az összeírás
ban, s közéjük sorolhatunk még egy-egy dobost, foglárt (profus), borbélyt,18 valamint két 
hadszertárnokot („cajtvarter")19 is. A közlegények soraiból érdemes kiemelni négy tü
zért, s megjegyezzük, hogy az egyik tizedes is „pattantyús" volt.20 

Lásd az összeírásban 47. sz. alatt. - Az ellenőrzés lehetőségére a továbbiakban megadjuk az egyes kate
góriákhoz tartozó folyószámokat. 

59., 107. es 212., ill. 52. és 146. sz. Axmann érsekújvári és Zinzendorf egri parancsnok rendfokozata 
(előbbi alezredes, utóbbi ezredes volt) nem szerepel ugyan az összeírásban, de ezt egyéb forrásból tisztázni 
tudtuk. 

8 6. sz. 
9 48. sz. 
10 40., 49., 60., 113., 147., 247., 259-260., 267., 274. és 285. sz. 
11 10., 12-13., 18., 21., 44., 61-62., 114., 119., 130., 136., 248., 261-263., 273., 276., 287-288. és 290. sz. 
12 16., 46., 115., 120., 126., 139., 238., 271-272., 275. és 277-278. sz. 
13 249. és 304. sz. 
14 17., 38., 51., 160., 281. és 305. sz. 

116. és 121-122. sz. - A Fourier (magyarosan furír) a szállások kiosztásával, élelmezéssel, küldönci fel
adatokkal foglalkozó altiszt volt. 

16 161., 177., 181., 201. és 295. sz. 
17 

67-69. és 74-77. sz. - A Fourierschützök a későbbi tiszti szolgák feladatait látták el. 
18 123., 183. és 250. sz. 
19 141. és 148. sz. 
20 Összesen 80 fő: 2., 23-28., 33., 45., 53., 70-73., 80., 124-125., 143-144., 154-159., 162-176., 178-

180., 182., 184-194., 197., 199-200., 202-209., 211., 283-284., 286., 296-303. és 306-307. sz. - A tüzérek: 
33., 143-144. és 178. sz. - A tüzér tizedes („pattyantus kaprai"): 177. sz. 
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A „civilek" csoportját már nehezebben kategorizálhatjuk. Egy részük a hadellátásban 
szolgált, ők tehát szorosan kötődnek a katonákhoz. Két hadbiztost („Proviantbéli 
Commissarius"), két élésmestert („Proviant mester", ill. „Profont Mester") és két íródeá
kot sorolhatunk közéjük.21 Több császári tisztségviselőt is fogságra vetettek. Közülük 
Faygenputz János sóvári provizor és Pénz János Kristóf egri kamarai prefektus neve a 
legismertebb,22 az összeírás azonban az előbbit csak mint „eperjesi lakos"-t említi. Egy 
másik prefektust, az egri német postamestert és egy korábban sóperceptorként szolgáló 
tisztviselőt említhetünk még ebben a kategóriában,23 s három olyan magánföldesúri al
kalmazottat is idesorolhatunk, akik császárhű főurak - pl. Kollonich Lipót esztergomi 
érsek - szolgálatában álltak.24 Tolvaj Gábor nádori ítélőmestert és Verzár Oxendie erdé
lyi örmény püspököt kifejezetten politikai fogolyként tarthatjuk számon.25 Jobb híján a 
kémeket vagy „kémgyanús" személyeket (szám szerint legalább négy főt) is a „civilek" 
közé soroltuk.26 További 13 fő tartozik még a „civil" kategóriába, leginkább polgári fog
lalkozásuk alapján.27 Volt közöttük lakatos, asztalos, kőműves, sütő, a császári sereget 
kísérő kocsis és kalmár, ferences páter, ács, serfőző, Ausztriában elfogott „pór német" és 
varga, valamint egy pozsonyi „szegény ember". 

Külön kategóriába soroltuk azokat a rabokat, akik nem „saját jogon", hanem vala
mely más rab hozzátartozójaként, szolgájaként esett fogságba. 11 feleséget,28 9 gyerme
ket (köztük esetleg felnőtt fiakat, leányokat is),29 valamint 42 szolgát30 és 14 szolgálót31 

írtak Össze. További 25 főt forrásunk is összefoglalóan említ, midőn az eperjesi császári 
helyőrség Szendrőn raboskodó tisztjeinek felsorolása után azok feleségeit, gyermekeit és 
szolgáit csak számszerűen jegyzi fel.32 Megjegyezzük, hogy magasabb állású személye
ket is soroltunk a szolgák (feleségeiket pedig a szolgálók) közé, Wilson és Zinzendorf 
ezredesek személyzetében pl. hopmesterrel és titkárral is találkozunk.33 Számos esetben 

21 ' ŕ 
Hadbiztosok: 227. és 234. sz. - Elésmesterek: 149. és 280. sz. - íródeákok: 151. és 231. sz. 

2 63. és 225. sz. - Mindkettőjükre lásd: Heckenast, 2005. 143. és 334. o. Egyébként Faygenputz János 
(Georg Rüdiger Feigenbutz?) életrajzi adataiban ellentmondások vannak, forrásunk megerősíti, hogy 1705-ben 
még raboskodott. A fejedelemhez benyújtott folyamodványok iktatókönyvében is szerepel egy vele kapcsola
tos bejegyzés: 1705. jún. 3. körül Rákóczi engedélyét szerette volna elnyerni ahhoz, hogy családjával együtt 
Lőcsén vagy Késmárkon lakhassák, és elvett ingóságainak visszaadását is kérte a kapitulációs egyezmény 6. 
pontjára hivatkozva. Válaszként csak annyi szerepel, hogy „vette már egyszeri resolutióját, s kövesse azt". 
MOL G 19. II. 2. i. No. 349. (Az adatot Czigány István bocsátotta rendelkezésünkre, önzetlen segítségét ez 
úton is köszönjük.) 

23 232., 240. és 292. sz. 
24 150., 152. és 265. sz. 
25 50. és 56. sz. 
26 35., 36., 55. és 58. sz. 
27 3-5., 30-32., 54., 57., 81., 153., 195-196. és 198. sz. 
28 14., 34., 108., 127., 131., 137., 145., 213., 228., 233. és 239. sz. 
29 15., 128-129., 132-133., 226., 229-230., és 264. sz. 
30 7-8., 11., 19-20., 22., 37., 39., 4L, 43., 64-66., 78-79., 109-110., 134., 138., 140., 210., 214., 216., 

218-221., 235., 241., 243-246., 266., 268-270., 279., 282. és 289. sz. Itt említjük azt a két „Camerdiner"-t is, 
akik bizonyára magasabb rangú személy belső szolgái, „kamarásai" voltak: 117. és 251. sz. 

31 9., 111-112., 135., 142., 222-224. és 236-237. sz. Ugyanide soroltuk a szolgák feleségeit: 42., 215., 
217. és 242. sz. 

32 82-106. sz. 
33 64. és 214. sz. 
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közkatonákat osztottak be az előkelőbb foglyok szolgálatára, őket azonban nem szolga
ként, hanem közlegényként vettük számba. 

Kassán hét olyan személyt is összeírtak a névsor végén, akiket utóbb áthúzással töröl
tek. Ennek az a magyarázata, hogy a kurucok saját rabjai voltak, s többnyire fegyelmi 
vétség miatt kerültek tömlöcbe. Köztük voh pL Károlyi Sándor ezredének4cét4iíres por
tyázó tisztje, Pikó Deme és Török Péter.34 Bár nem törölték a névsorból, szintén a kuru
cok saját rabjaként írták össze azt a francia tisztet, aki Rákóczi szolgálatába lépett, de bi
zonyos kihágásáért letartóztatták.35 Ugyancsak saját rabnak kell tartanunk két német 
katonát. Egyikük a Montecuccoli-ezred strázsamesteréből lett kuruc zászlótartóvá, de 15 
hónapi szolgálat után ismeretlen okból fogolyként került Huszt várába. Másikuk sorsa is 
hasonló lehetett, mert Forgách Simon lovasezredéből szállították Husztra.36 

Három főt soroltunk a bizonytalan kategóriába.37 Egy győri legényt Lenki Sándor ka
pitány embereként vettek számba, tehát egyaránt lehet szolga vagy közlegény. 
„Venczeslaus Krajcz" 15 esztendeig szolgált a császári seregben, és mivel saját (valószí
nűleg túlzó) állítása szerint ez idő alatt „egy forint fizetése sem volt", felajánlotta szolgá
latát Rákóczinak. Őt azért nem soroltuk a közlegényekhez, mert valószínűsíthetjük al
tiszti rangját. Ugyancsak kérdőjelet kell tennünk Gieszman Ignác Lipót neve mellé, akit 
a Deutschmeister-ezredhez tartozó „libertinus"-ként írtak össze. 

A forrás adatai további elemzést is lehetővé tesznek. Több esetben tájékozódhatunk 
pl. a katonák alakulatáról. A tisztek 68,5%-ánál (54-ből 37 fő esetében) szerepel konkrét 
ezred megnevezése, és az altisztek csaknem 58%-áról (26-ból 15 főről), valamint a köz
legények 37,5%-áról (80-ból 30 főről) rendelkezünk hasonló adattal. Valamennyi kato
nára kivetítve ugyanez az arány nem éri el az 51%-ot (161-162 fő közül 82).38 Ez megle
hetősen hiányos adatfelvételre vall, még akkor is, ha tekintetbe vesszük, hogy a 
helyőrségi szolgálatra beosztott katonák egy része, így pl. maguk a várparancsnokok, to
vábbá a hadszertárnokok és a pattantyúsok gyakran nem is tartoztak ezredkötelékbe. 
Ugyanakkor több családtag és szolga, valamint egy élésmester (összesen 31 fő) is vala
melyik császári alakulathoz kapcsolható. Ezek egy részét a hallás után lejegyzett, pontat
lan (hibás?) adatok, a német nevek nehezen értelmezhető magyar fonetikája és a témára 
vonatkozó ismereteink hiányosságai miatt nem sikerült azonosítani.39 Az ismert császári 
ezredekre vonatkozó adatokat a következőképp összegezhetjük: 

" 252-258. sz. 
35 

291. sz. Egyébként nyilvánvalóan egy kalandorral van dolgunk, aki saját állítása szerint gróf, sőt hajdan 
generális és egyben ezredes volt ! 

293-294. sz. - A forrásközlés során a kifejezetten kuruc rabok sorszámát zárójelbe tettük, e két dezertőr 
kivételével, mivel ők utóbb akár fogolycserével is szabadulhattak. 

37 1., 29. és 118. sz. 
38 

A számítással kapcsolatban megjegyezzük, hogy a bevezető elején közölt táblázat kategóriáiból a tiszte
ken, altiszteken és közlegényeken kívül a bizonytalan kategóriába sorolt három fővel is kalkulálnunk kell, hi
szen ezeknek legalább egyike bizonyosan katona volt. Mindez ugyanakkor némi pontatlanságot jelent a rész
adatok és %-értékek eredményében. 

39 
Egyelőre azonosítatlan alakulatok: Bulcortian-ezred (28. sz.), Damián-ezred (13-16. és 20. sz.) 

Harasowszki-kompánia (2. sz.), Felsich-ezred (181. és 183. sz.), Strav-dragonyosezred (276. sz.), Vielsohn-
ezred (130-140. sz.), Vislan-ezred (238-239. sz.). Arra sem találtunk szakirodalmi adatot, hogy Ritschan és 
Rabattá tábornokoknak saját ezredük lett volna, bár forrásunk egy „Ricsan" gyalogezredéből való és egy 
„Rabata regimentebeli" zászlótartót is említ. (272. és 275. sz.) 
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Cratz-( Kratz-)gyalogezred(,£jraczian/KïàcziatrfKia]sz/Ki2Qcz regiment") 
Carl Sebastian Cratz (Kratz) von Scharffenstein báró, császári tábornok gyalogezre

de, melyből az összeírásban négy tiszt, egy altiszt, egy közlegény és egy szolga szerepel, 
akik egytől egyig a szentgotthárdi ütközetben estek fogságba.40 

Dán segélyhadak („Danico regiment") 
A spanyol örökösödési háborúban lekötött császári haderő pótlására a Habsburgok 

dán zsoldosokat fogadtak fel és vetettek be a magyar hadszíntéren. Nagyobb számú dán 
csapattest (mintegy 6000 fő) 1705 nyarától harcolt a kurucok ellen, de Ritschan tábornok 
seregében már 1704 tavaszán is szolgált egy dán zászlóalj. A kassai rabok között éppen 
ehhez a Mecklenburg-zászlóaljhoz tartozó négy „dániai tisztet" (egy kapitányt, egy had
nagyot, egy hadbírót, egy borbélyt és egy ,,Camardiner"-t) írtak össze, akik 
Szomolánynál estek fogságba. Négy közlegény is szerepel a névsorban, s közülük kettő 
kuruc szolgálatra jelentkezett.41 

Daun-gyalogezred („Taunis regimente") 
A Rákóczi-szabadságharc első éveiben két gyalogezred is a Daun nevet viselte a csá

szári hadsereg soraiban. A régebbi alakulat 1691-től Wilhelm Johann Daun gróf (t 1706) 
tulajdonában állt, míg a másik tulajdonosa 1699-től Wirich Philipp Lorenz Daun gróf 
volt. Amíg a két alakulat egyidejűleg azonos néven szerepelt (1699-1706), az előbbit 
Alt-Daun-, az utóbbit pedig Jung-Daun-gyalogezredként különböztették meg egymástól. 
Összeírásunk egy „Taunis regimentebéli" muskétást említ, akit „Ricsán megverésekor" 
fogtak el. A szakirodalom sajnos ellentmondó a tekintetben, hogy a két ezred közül me
lyik vett részt a szomolányi ütközetben, így mi sem tudunk állást foglalni a kérdésben.42 

Deutschmeister-gyalogezred („Deutschmaister gyalog regimentye") 
A Német Lovagrend nagymesterének (Hoch und Deutschmeister) tulajdonában lévő 

gyalogezred, a nagymester ekkor Eleonóra császárné Öccse, Ferenc Lajos pfalz-neuburgi 
herceg (1664-1732) volt. Az összeírásban egy furír, egy Camerdiner (?) és egy libertinus 
(?) szerepel az alakulatból.43 

Az ezred azonosítása a név torzulása miatt kissé bizonytalannak tűnhet, de a császári források megerősí
tik a Kratz-ezred részvételét a szentgotthárdi ütközetben. Lásd: Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen. 
Herausgegeben von der Abtheilung für Kriegsgeschichte des k. und k. Kriegs-Archivs. I. Ser. VI. Bd. 
Spanischer Successions-Krieg. Feldzug 1704. Nach den Feld-Acten und anderen authentischen Quellen 
bearbeitet in der Abteilung für Kriegsgeschichte von Gustav Ratzenhojfer. Wien, 1879. 166. o. és ennek nyo
mán: Bánlaky XVIII. 152. o. Az ezredre lásd: Wrede I. 516-518. o.; Tessin I. 42. o. és III. 61. o. (Georg Tessin 
müvére Czigány István hívta fel a figyelmünket, segítségét ez úton is köszönjük.) - Az összeírás idézett adatai: 
38-39., 44., 274. és 285-287. sz. 

A dán segédcsapatokra lásd: Ráday I. 275. o. 2. jegyz., 547. s köv. o. A Mecklenburg-zászlóaljra: Markó, 
2003.40. és 49. o. Vö.: Tessin I. 224. és 357. o. - Az összeírás adatai: 26-27., 200., 209. és 247-251. sz. 

A két ezredre és tulajdonosaikra lásd: Wrede I. 508-510. o. és II. 211-212. o.; Tessin I. 31. és 41. o., III. 
66. o. Wrede II. 212. o. szerint az Alt-Daun-, Markó 2003. 40. és 50. o. szerint pedig a Jung-Daun-gyalogezred 
harcolt Szomolánynál. - Az összeírás vonatkozó adata: 283. sz. 

43 Wrede I. 140-142. o.; Tessin I. 43. o., III. 69. o.; Heckenast, 2005. 146. o.; Az ezredtulajdonos életrajzi 
adatait bővebben lásd a világhálón: http://lexikon.freenet.de/Franz_Ludwig_von_Pfalz-Neuburg- 116-118. sz. 
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Az összeírás Heister egyik kapitányának és hadnagyának, valamint egy szolgájának 
nevét tartalmazza. Ez a három adat sajnos nem igazít el bennünket kellően, mivel a csá
szári hadseregben két Heister tábornok szolgált (Hannibal és Siegbert), s mindketten 
harcoltak a kurucok ellen. Vélhetően gróf-Siegbe-rtHeisteriftj4ő-1718)láboŕnägy gya
logezredéről van szó.44 

Herberstein-gyalogezred („Herbestein regime[n]t") 
Carl Leopold Herberstein (1655-1728) gróf, táborszernagy gyalogezrede, az össze

írásban egy svéd közlegény neve szerepel az alakulatból, akit 1704. december első nap
jaiban fogtak el Nagyszombatnál.45 

Kriechbaum-gyalogezred („Kirthpauni/Kreipaum/Kreipai regiment") 
Georg Friedrich Kriechbaum (t 1710) báró, császári tábornok gyalogezredéből az ösz-

szeírásban öt tiszt, egy altiszt és ezek hét hozzátartozója szerepel.46 

Latour-vértesezred („Latur regiment") 
Lamoral Latour (Thurn) und Taxis gróf, altábornagy, majd lovassági tábornok 

vértesezrede. Az összeírásban három közlegény szerepel az alakulatból, s az a már emlí
tett „Venczeslaus Krajcz", aki tizenöt esztendei császári szolgálat után felajánlotta kard
ját Rákóczinak.47 

Magyar végvári katonák 
A török kiűzése után a végvári katonák egy része „nemzeti milíciaként" tovább szol

gálhatott a fennmaradt magyarországi helyőrségekben. Közülük sokan csatlakoztak a ku
rucokhoz, de a tartósan császári kézen maradt várakban mindvégig szolgáltak „labanc" 
magyar vitézek is. Az összeírás a szatmári vitézlő rend vicekapitányának és egyik legé
nyének, valamint a váradi magyar katonaság segédtisztjének, egyik strázsamesterének és 
három közlegényének nevét tartalmazza.48 

44 Wrede II. 206-207. o.; Tessin I. 39. o., III. 126. o.; Heckenast, 2005. 184-185. o. - 113-114. sz. (A 210. 
sz. alatt szereplő szolgát az összesítéskor nem számítottuk a konkrét alakulattal jelzett foglyokhoz, mivel ő 
vélhetően a tábornok személyes szolgálatát látta el, és nem ezredében szolgált.) 

45 Wrede II. 255-256. o.; Tessin I. 21. o., III. 128. o.; Heckenast, 2005. 188. o. - 284. sz. (A katona svéd 
származása miatt nem valószínű, hogy Ernst Gundacker Herberstein gróf „rác" határőralakulatáról van szó. 
Vö.: Heckenast i. m. i. h.) 

46 Wrede I. 493^194. o.; Tessin I. 34. o., III. 170. o.; Heckenast, 2005. 252. o. - Az említett adatok: 6., 10., 
12., 267. és 271. sz. (tisztek) - 17. sz. (altiszt) - 7-9., 11. és 268-270. sz. (családtag és szolga). 

Wrede III/l. 165. és 168. o.; Tessin I. 35. o., III. 177. o. (NB. Tessin eltérő adatot hoz az ezredtulajdonos 
személyéről!) - 23-25. és 29. sz. 

4 52-53. és 303-307. sz. - A vicekapitányi címet itt az egyszerűség kedvéért alezredesi rendfokozatként 
azonosítottuk. 

— 816 — 



Montecuccoli-vértesezred („Montecuculi/Montekukuli regiment") 
Hercules Pius Montecuccoli (t 1729) gróf, császári tábornok vértesezrede. Az össze

írás egy közlegényt és a már említett (kuruc zászlótartóvá avanzsált) strázsamestert emlí
ti az alakulatból.49 

N éhem-gyalogezred (,,Nehemian/Nemian/Nekem regiment") 
Dietrich Heinrich Nehem (f 1713) báró, császári táborszernagy gyalogezrede, az ösz-

szeírásban négy tiszt, egy altiszt és ezek három hozzátartozója szerepel. Közlegény vagy 
altiszt lehetett az a rendfokozat nélkül szereplő katona is, aki időközben Rákóczi zsold
jába állt.50 

Neuburg-ezred („Neoburg regiment") 
Valószínűleg Károly Fülöp pfalz-neuburgi herceg (1661-1742) vértesezrede, bár az 

összeírás egy helyütt gyalogezredként említi, és a szakirodalomban is van némi ingado
zás a fegyver- és csapatnemet illetően. Amennyiben nem császári-királyi, hanem biro
dalmi ezredről van szó, úgy a pfalzi alakulatokat is számításba kell vennünk. Forrásunk
ban három tiszt, egy közlegény (?) és ezek két hozzátartozója szerepel.51 

Az osnabrücki püspök gyalogezrede („Osnaburgi püspök regimenti") 
Karl Joseph Ignaz von Lothringen herceg (1680-1715), osnabrücki (Vesztfália) és 

olmützi püspök gyalogezrede. Nem sikerült szakirodalmi adatot fellelnünk arról, hogy az 
alakulat a magyarországi hadszíntéren is harcolt volna, de Károlyi Sándor szentgotthárdi 
győzelméről tett jelentésében is szerepel, tehát nem elírásról van szó. Összeírásunk meg
nevezi az egyik századot is („Rör Compania"), amelyből egy hadnagy esett fogságba 
szolgájával együtt.52 

Pfeffershof en-ezred? („Pfefershoffen/Fefferhoffen regiment") 
Ismereteink szerint Johann Ferdinand Pfeffershofen (1*1714) báró gyalogezrede 1691-

től 1700-ig állt fenn, pontosabban Pfeffershofent ez évben felmentették, és az alakulat 
Eberhard Neipperg báró tulajdonába került. Pfeffershofen a Rákóczi-szabadságharc ide
jén a budai helyőrség parancsnoka volt előbb altábornagyi, majd táborszernagyi rangban. 

4V Wrede III/2. 576. o.; Tessin I. 43. o., III. 220. o.; Heckenast, 2005. 292. o. - 166. és 293. sz. 
50 Wrede II. 198. o.; Tessin I. 41. o., III. 231. o.; Heckenast, 2005. 303. o. -40. , 115., 273. és 290. sz. (tisz

tek) - 51. sz. (altiszt) - 4 1 ^ 3 . sz. (családtag és szolga). A kuruccá lett katona: 45. sz. 
" A Neuburg-vértesezredre lásd: Wrede III/2. 567-568. o.; Tessin I. 37. o. és III. 232. o.; Markó Árpád a 

nagyszombati csata kapcsán előbb gyalog-, majd vértesezredként említi: Markó, 2003. 133. és 138. o. A nagy
szombati csatáról készült korabeli kuruc vázlaton pedig még „Najburg Granaterosi" is szerepelnek. (Lásd az 
egykorú vázlat fakszimiléjét: Thaly Kálmán: Ocskay László II. Rákóczi Ferenc fejedelem brigadérosa és a fel
ső-magyarországi hadjáratok 1703-1710. Történeti tanulmány. 2., bőv. kiad. Budapest, 1905. I. 46/47. o.) A 
pfalzi ezredekre lásd: Tessin I. 260. s köv. o., III. 247. o. - Az ezredtulajdonos életrajzát lásd a világhálón: 
http://www.bautz.de/bbkl/p/pfalz_k_p.shtml. - A fogolylista adatai: 18-19., 21-22., 46. és talán 171. sz. 

" A püspök életrajzára a világhálón kerestem rá: http://lexikon.freenet.de/Karl_Joseph_von_Lothringen és 
http://www.bautz.de/bbkl/l/lothringen.shtml. Ezredét lásd: Tessin I. 254-256. o. és III. 183. o. A Károlyi jelen
tésében felsorolt „Osznabrugiak": Thaly, 1881. 590-591. o. - 288-289. sz. 
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Az összeírásban mindezek ellenére az ő nevén szerepel az alakulat, amelyből egy had
nagy, egy zászlótartó, két furír, egy dobos és két közlegény esett fogságba.53 

Schlick-dragonyosezred („Schlik regiment") 
Leopold Schlick (1663-1723Xgróf, lovassági tábornok dragonyosezredéből az^ssze-

írásban egy zászlótartó szerepel szolgájával együtt.54 

Thürheim-gyalogezred („Tyrhaim/Tirhaim regiment") 
Franz Sebastian Thürheim gróf, császári táborszernagy gyalogezredéből egy 

profontmester és az erdélyi Beszterce kapitulációja után elfogott nyolc katona (egy tize
des és hét közlegény) szerepel az összeírásban.55 

Tollet-dragonyosezred? („Toletian dragoner regimente") 
Forrásunk keletkezése idején a császári hadseregben egy gyalogezred viselte a Tollet 

nevet. Az alakulat 1704-től állt Anton Egydius Jörger zu Tollet báró (1713-tól gróf, 
11716) tulajdonában. 1709-től azonban - Jörger néven! - szerepel egy dragonyosezred 
is, amelynek Franz Jörger zu Tollet gróf volt a tulajdonosa. Ez az alakulat korábban 
Ludwig (Louis) Herbewille gróf (1639-1709), császári tábornagy nevét viselte, de Jörger 
zu Tollet gróf már 1705-ben az ezred parancsnoka volt alezredesi rangban. Csakhogy ez 
az egység nem vett részt a magyarországi harcokban, míg a Tollet-gyalogezred igen. A 
kérdés eldöntését még a forrásunkban lejegyzett névalak kissé bizonytalan olvasata is 
nehezíti, s kontroli-adatunk sincs, mivel csak egy 1705. január 18-án Galánta körül elfo
gott strázsamester szerepel az összeírásban.56 

Virmond-gyalogezred („Virmont regiment") 
Damian Hugo Virmond gróf (1666-1722), császári tábornok gyalogezredéből egy 

zászlótartó szerepel az összeírásban.57 

Visconti-vértesezred („Visconti regimentye") 
Hannibal Visconti őrgróf vértesezrede, az összeírás egy őrmestert és egy közlegényt 

említ az alakulatból.58 

A foglyok egy részénél feltüntették elfogatásuk időpontját és az adott várba szállítá
sának idejét is. A fogságba esés körülményei alapján három fő csoportot különböztethe-

Wrede I. 156-158. o.; Tessin I. 42. o., III. 250. o.; Heckenast 2005. 340. o. - 119-125. sz. 
Wrede W/l. 339-341. o.; Tessin I. 41. o., III. 304. o. (Schlik írásmóddal!); Heckenast, 2005. 376. o. -

278-279. sz. 
55 Wrede I. 316-317. o.; Tessin I. 43. o., III. 335. o. - 280. és 295-302. sz. 
56 Wrede I. 530., 532. o., III/2. 689-691. o.; Tessin I. 39-40. o., III. 152. és 337. o.; Heckenast, 2005. 

434. 0 . -281 . sz. 
57 Wrede I. 225., 227. o.; Tessin I. 44. o., III. 348. o.; Heckenast, 2005. 459. o. - 277. sz. 
58 Wrede Hl/2. 565-566. o.; Tessin I. 22. o., III. 348. o. - 160. és 182. sz. 
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tünk meg. Egy részük portyázás, rajtaütés alkalmával esett fogságba, néhány név mellett 
pl. csak annyit jegyeztek fel, hogy Pozsonynál, Morvában vagy Ausztriában „megfog
ták".59 Egy zászlótartót parasztok fogtak el 1704. július l-jén, és még aznap Likava vá
rába szállították.60 Folytathatnánk még a sort,61 de az egyedi esetekről nem mondhatunk 
többet forrásunk szűkszavú tudósításánál. 

A rabok második csoportja nyílt ütközetekben esett fogságba. Az összeírásban az 
1704. évi dunavecsei, szomolányi és szentgotthárdi kuruc győzelmek alkalmával ejtett 
foglyok szerepelnek nagyobb számban, róluk részletesebben is szólhatunk. 

A dunavecsei ütközetről viszonylag kevés információnk van, itt esett fogságba 1704. 
január 15-én Wolfgang Josephat Kreutz tábornok, az összeírásban szereplő legmagasabb 
rangú császári tiszt. Az eseményről maga a fejedelem is megemlékezik Emlékirataiban: 
„Ki akartam használni a tél keménységét és a Duna jegét, és ezért elküldtem Deák Fe
renc és Ilosvay Imre ezredeseket, hogy a Duna partján lakó rácokat verjék szét Földvár
nál, vagy kényszerítsék őket arra, hogy pártomra álljanak. E két tiszt átkelt a befagyott 
folyón, szerencsésen megverte Kreutz tábornokot, akit a budai és más helyőrségekkel és 
a rác katonasággal együtt a Duna partjainak védelmére rendeltek. Kreutz tábornokot fo
golyként hozták Miskolcra."62 Rákóczi ugyan Dunaföldvárra teszi az ütközet helyszínét, 
az összecsapás azonban még a Duna innenső partján, Dunavecse mellett történt. Károlyi 
Sándor önéletírása szerint „a rácság Krajtz nevű generálissal és rác Monastellivel feljön 
az Duna mellett Péterváradjátul egész az vecsei sáncig s abban belé száll, ki ellen is De
ák Ferenc circiter 5000-ed magával duna- s tiszaközi hadakkal megindulván, szerencsé
sen megveri és Krajtz generálist is elfogja 200 némettel, kik mind szolgálatot vesznek az 
tiszteken kívül".63 Az ütközet részleteiről eddig mindössze egy szemtanú, Tolvay Ferenc 
kapitány jelentését ismerjük.64 Összeírásunk a tábornokon kívül három másik tisztet em
lít még az ütközetben ejtett foglyok közül: Heister egy kapitányát, egy hadnagyát és egy 
Nehem-ezredbeli zászlótartót.65 

3y 184., 194. és 198. sz. - 185-188. sz. - 192-193. és 195-196. sz. 
611 272. sz. 
61 Lásd pl.: 171., 273., 278-279. és 281-282. sz. 

AR III/I. 331. o. - Teleki Mihály is említi naplójában Kreutz miskolci tartózkodását, 1704. febr. 5-én 
még a fejedelmi vadászaton is részt vehetett: Teleki 45. o. 

63RTüI. 106. o. 
Praznovszky Mihály: Egy köznemesi életút szakaszai. (Menyői Tolvay Ferenc: sors és lehetőség.) = Ma

gyarország társadalma a török kiűzésének idején. Szécsény, 1983. április 6-8. [Konferencia.] Szerk. Szvircsek 
Ferenc. Salgótarján, 1984. (Discussiones Neogradienses, 1.) 122. A csata helyszínét a szerző jegyzetben pon
tosítja: uo. 129. o. 39. jegyzet. - Tolvay Ferenc jan. 24-én Kecskeméten kelt jelentését kivonatban lásd: „Rá
kóczy Levelek." Nagy Iván Rákóczi-kori iratmásolatainak regesztái a Nógrád Megyei Levéltárból. Összeállí
totta és a bevezető tanulmányt írta: Szirácsik Éva. Salgótarján, 2005. (Adatok, források és tanulmányok a 
Nógrád Megyei Levéltárból, 46.) 70-71. o. 48. sz. regeszta. Mi még a kötet kéziratát használtuk, melyet 
Szirácsik Éva bocsátott rendelkezésünkre, segítségét ez úton is köszönjük. - Végül itt jegyezzük meg, hogy 
Hornyik János is részletesebben és elég pontosan szól az általa jan. 15-e és 20-a közé tett ütközetről: Kecske
mét város története oklevéltárral. IV. köt. Kecskemét, 1866. 101-102. o. Az összeírás szerint Kreutzot 15-én 
fogták el, de Tolvay idézett levelének dátuma alapján nem tartjuk kizártnak, hogy az összecsapás valójában 
néhány nappal később történt. 

65 47. és 113-115. sz. 
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Időrendben az 1704. május 28-i szomolányi harc a következő olyan összecsapás, 
amelyben a kurucok több, forrásunkban is szereplő66 hadifoglyot ejtettek. Az ütközet rész
letei iránt érdeklődő olvasót Markó Árpád klasszikus tanulmányához irányítjuk,67 itt csak 
annyit jegyzünk meg, hogy az ütközetben elfogott császári tábornok, Adam Ritschan báró 
már 1704. november végénkiszabadull,így önem^zerepelazösszeírásbanr 

Ugyancsak a kuruc fegyverek diadalával végződött Károlyi Sándor 1704. július 4-i 
szentgotthárdi rajtaütése Jacob Joseph Rabatta tábornok seregei fölött. Az ütközetről 
maga Károlyi számolt be a fejedelemnek, s jelentéséhez a foglyok jegyzékét is csatolta.68 

Ezt érdemes egybevetni összeírásunk adataival, amelyek között tíz Szentgotthárdnál 
foglyulejtett személyt azonosíthatunk.69 

A harmadik fő csoportba azokat a rabokat sorolhatjuk, akik egy-egy vár kapituláció
jakor estek fogságba, s természetesen közöttük a legmagasabb a civilek aránya. Forrá
sunk az alsó-ausztriai Hof (Schlosshof), az erdélyi Beszterce, Bács, Érsekújvár, Eger és 
Eperjes kapitulációjakor elfogott rabok nevét tartalmazza. 

Hof vára 1703. december 24-én kapitulált a Károlyi Sándor vezette portyázó kurucok 
előtt. Parancsnokát, Rudolf Oppersdorf grófot társaival együtt Bercsényi táborába vit
ték.70 1704 elején még Gács várában raboskodott, május 14-én azonban Kreutz tábor
nokkal együtt Munkácsra szállították. A császári hadvezetés indokolatlannak tartotta Hof 
feladását, ezért nem volt hajlandó kiváltani. A gróf végül „egy pár paripáért" szabadult 
1706 nyarán. Az összeírásban egy őrmesterrel együtt szerepel.71 

Az erdélyi Beszterce 1704. június 27-én kapitulált Teleki Mihály gróf előtt. Az őrség 
28-án szabadon elvonulhatott, de a kapitulációs szerződés ellenére lőszert és egy tarackot 
vittek magukkal, ezért a parancsnokot, Falkenheim őrnagyot Marosvásárhelyen letartóz
tatták, és Kővárban fogságra vetették. Az őrség egy része kuruccá lett, egy része pedig 
Nagyszebenbe vonult, de néhányukat letartóztatták, mert az összeírásban nyolc olyan ka
tona is szerepel, akiket „Bestercze feladásának utánna", 1704. október 18-án szállítottak 
Huszt várába.72 

Bács vára Rákóczi délvidéki hadjárata során, 1704. július 7/8-án kapitulált. A fejede
lem is említi az eseményt Emlékirataiban: „Bács parancsnoka, Fluck alezredes az első 

00 Szám szerint 13 fő: 46., 116-118., 200., 208-209., 247-251. és 283. sz. Emellett a Likaván őrzött rabok 
közül kettőnél az áll, hogy a „russaniai" ütközetkor estek fogságba, úgy tűnik, ők is Szomolánynál kerültek ku
ruc kézre három szolgájukkal együtt. Lásd a 267-271. sz. alatt szereplő foglyokat és a 117. jegyzetet. 

Markó Árpád: A szomolányi kuruc győzelem. (1704. május 28.) = Markó, 2003. 37-62. o. A szerző 
megemlíti, hogy Ritschan a Haditanácshoz benyújtott jelentéséhez mellékelte a fogságba esettek névsorát is 
(uo. 59. o.), de ezt a kimutatást Markó, sajnos, nem közli, így a két forrás egybevetésére most nincs lehetősé
günk. 

68 Az ütközetről lásd: Bánlaky XVIII. 149-156. o., Károlyi fentebb már említett jelentése: Thaly, 1881. -
Alább, a forrásközlés során mindig utalunk Károlyi jelentésére is, ha sikerült egyeztetni a két névsor adatait. 

69 38-39., 44., 274-275., 285-289. 
70 

Károlyi 1703. dec. 24-i sikeres portyázásának részletes leírását lásd Thaly Kálmán: A székesi gróf Ber
csényi család. 1470-1835. III. k. 1703-1706. Budapest, 1892. 88-89. o.; Markó, 1932. 54. o.; Bánlaky XVIII. 
75. o.; Perjés Géza: Az 1703. évi november-decemberi felvidéki hadjárat. = HK, új foly. 23. (1976) 231— 
233. o. és új kiadásban Uő: Seregszemle. Hadtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok. Budapest, 1999. 
113. o. - Oppersdorf gróf elfogatását Zweig János is említi naplójában: RTü I. 211. o. 

71 

48. és 51. sz. - Oppersdorf életrajzi adatait lásd: Heckenast, 2005. 315. o. 
72 Beszterce kapitulációjára lásd: Teleki 53. o., Cserei 342. o., Wesselényi I. 455., 504-505. o. - 295-302. sz. 
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fenyegetésekre átadta az őrizetére bízott régi, fallal kerített várat, mert félt nem létező 
tüzérségemtől."73 Az összeírásban Heinrich Pflueg kapitánnyal együtt hat Bácsnál elfo
gott rab szerepel.74 

Érsekújvár 1704. november 16-án került kuruc kézre, az újvári magyar lakosság és a 
magyar hajdúk közreműködésével. Az őrség nagy része kurucnak állt, a vár parancsno
ka, Heinrich Axmann báró alezredes fogságba esett. Vele együtt 9 fő szerepel az össze
írásban: egy kapitány, a hadszertárnok, az élésmester íródeákostul, KoUonich bíboros 
tiszttartója, a német serfőző, egy lovászmester és két pattantyús.75 

Eger vára hosszú ostrom után, 1704. április 16-án feltételes kapitulációra lépett a fris
sen kuruccá lett gróf Forgách Simon tábornaggyal. Ebben a vár parancsnoka, Ferdinand 
Zinzendorf gróf nyolc havi semlegességet fogadott, s ha ez idő alatt nem érkezik felmen
tés, ígéretet tett a vár átadására. A határidő december közepén lejárt, de Zinzendorf húz-
ta-halasztotta a vár átadását, amelyre végül 1705. január 2-án került sor. A 600 szekérrel, 
ágyúkkal, ingóságokkal kivonuló császáriakat a kurucok Kainál lefegyverezték, és 
Zinzendorfot tiszttársaival együtt fogolyként kísérték Kassára. Az összeírásban 35 egri 
fogoly szerepel: Zinzendorf feleségestül, 11 főnyi személyzettel, Pénz kamarai prefektus 
fiastul, hadbiztosok, egy zászlótartó és az egri postamester szolgáikkal és családtagjaik
kal együtt.76 

Végül Eperjes kapitulációjáról kell szót ejtenünk. A város parancsnoka, Wilson ezredes 
1704. november l-jén kapitulált ugyancsak Forgách Simon tábornagy előtt, s egy hónappal 
később adta át a várat a kurucoknak. Az őrség szabadon elvonulhatott, de a nagyszombati 
csata után a Rákóczi-szabadságharc egyik legszomorúbb (és kuruc részről az egyik 
legszégyentelibb) epizódja következett be, amelynek az eperjesi helyőrség vált szenvedő 
alanyává. 1705. január l-jén ugyanis a kuruc katonák Privigyénél lefegyverezték és a kör
nyékbeli parasztokkal együtt felkoncolták a Pozsony felé vonuló eperjesi német őrséget -
megtorlásképpen Heister tábornagy kegyetlenkedéseiért, aki a nagyszombati csata (1704. 
december 26.) után lemészároltatta a kezébe került kuruc sebesülteket. Wilson ezredest egy 
kapitánnyal, két hadnaggyal, Faygenputz sóvári provizorral, családtagjaikkal és személyze
tükkel együtt (összesen 48 főt) 1705. január 18-án Szendrő várába kísérték. Az eperjesi 
hadszertárnokot, két pattantyúst és két hozzátartozójukat (a hadszertárnok szolgálóját és az 
egyik tüzér feleségét) pedig Murány várában vetették fogságra.77 

AR III/I. 336. o. - Pflueg egyébként ekkor még csak százados volt (és nem alezredes); kiszabadulása 
után ismét a kurucok ellen harcolt, és 1708. szept. 2-án Kölesdnél immár őrnagyként esett újra fogságba. 

74 40-43., 45. és 290. sz. 
" Érsekújvár megvételének részleteit ugyancsak Marko Árpád dolgozta fel: Felvidéki hadiesemények 

1704 november-decemberében. (Érsekújvár, Lipótvár ostroma, a jakabfalvi ütközet.) = Markó, 2003. 94-
109. o. - 146-153. és 177-178. sz. 

Sugár István: Az egri vár kuruc ostroma, 1704. = HK, új foly. 34. évf. ( 1987) 730-731. o. és népszerű ösz-
szefoglalásként Uő: Az egri vár históriája. Budapest, 1991. 187-189. o. - 212-246. sz. 

Az eperjesi őrség felkoncolására lásd Zweig János naplóját: RTü I. 226. o., valamint Markó, 2003. 146-
147. o. Markó tévesen írja, hogy a kurucok a „körülbelül 300 főből álló császári csapatot parancsnokával, báró 
Scherffenberg kapitánnyal együtt" koncolták fel, összeírásunk szerint ugyanis Scherffenberg életben maradt: 
Szendrő várában vetették fogságra. - 59-106. és 141-145. sz. 
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Az összeírást természetesen tovább elemezhetnénk,78 de egy forrásközlés kapcsán 
nem térhetünk ki minden részletre, célunk pedig éppen az, hogy a későbbi feldolgozások 
számára nyújtsunk lehetőséget a forrás adatainak minden szempontú hasznosítására. Az 
adatokban való elmélyülés lehetőségét, a jobb tájékozódást szolgálja a közlemény végén 
található térképvázlat is. De lássuk mostjnaï ajiokat emlegetetLösszeírást] 

Forrásközlés 

A szöveg átírásakor a tulajdonneveket betűhíven írtuk át, egyébként pedig a szöveg
hűséget tartottuk szem előtt, s csupán a központozást, a kis- és nagybetűk használatát, 
valamint az ékezeteket modernizáltuk. A rövidítéseket kurzív betűkkel oldottuk fel, az 
egyéb kiegészítéseket pedig szögletes zárójelbe tettük. A bizonytalan olvasatra kérdőjel
lel, a tollhibákra, sajátos szöveghelyekre felkiáltójellel hívtuk fel a figyelmet. Helyes
írás-történeti szempontból érdekes adalék, hogy az összeírás készítője az idegen nevek 
egy részéhez kötőjellel kapcsolta a toldalékot (Bomer-rel, Sneider-rel, Metloch-al).79 A 
neveket a feldolgozás és a későbbi hivatkozások megkönnyítése végett beszámoztuk. A 
jegyzetekben szövegkritikai és tárgyi észrevételeket tettünk: elsősorban a fontosabb 
személyek és a kevésbé ismert vagy eltorzított helynevek azonosítására törekedtünk, 
ugyanakkor az említett események hátterét kívántuk megvilágítani, de a jegyzetekben 
utaltunk olyan forrásokra is, amelyek kiegészítik az összeírás adatait. A bevezetőben 
részletesen vizsgált kérdésekre (pl. az alakulatok azonosítására, a fogságba esés körül
ményeire) a jegyzetekben már nem tértünk ki ismételten. 

Az irat lelőhelye: Magyar Országos Levéltár, G 16.1. 2. d. (A Rákóczi-szabadságharc 
levéltára, II. Rákóczi Ferenc fejedelem levéltára, Munkácson maradt rész, katonai iratok) 
No. 520. A füzet külzetén: „Universalis specificaŕ/o captivorum. N. 520." Áthúzott ré
gebbi jelzetek: N° 1612., N° 182. Ennek magyarázata, hogy az összeírás a fejedelmi le
véltár 1706. évi lajstromában még 1612. sorszám alatt szerepel.80 Az új lajstrom készíté
sekor, 1707 júliusában Boronkay Mihály regisztrátor előbb 182-es sorszámmal iktatta, 
majd ezt törölve, 520-as számmal illesztette az új jegyzék végére.81 

78 
Csak jelezzük, hogy a foglyok egy részénél feltüntették a nemzetiségükre (származásukra, alattvalói stá

tusukra) vonatkozó adatot is. Van közöttük lengyel (58. sz.), sziléziai (46., 282. sz.), bajor (172., 174., 191. 
sz.), sváb (173. sz.), morva (199., 205., 283., 288. sz.), stájer (276., 289. sz.), szász (280., 287. sz.), svéd (284., 
290. sz.) és francia (291. sz.) is. Néhány esetben a lakóhelyet is közlik, de ezek az adatok csak egyediségükben 
(személyi adatként) érdekesek számunkra, hiszen a fogoly-listát nem egységes szempontok szerint állították 
össze, így érdemi statisztikai elemzést nem végezhetünk. 

79 39., 41. és 43. sz. 
80 AR m. 25. o. 
81 

Az iratjegyzék az összeíráséval azonos fond elején található: Magyar Országos Levéltár, G 16.1. 2. d. 
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Nomina captivorum in arcibws et praesidiatis locis Regni Hungáriáé, 
Serenissimo Principi deditiis existentium. 

Anno Domini 1705.4Ü Februarii. 

In Arce Nitriensi 
1. Horváth Mihály, győri fi, Lenki Sándor nevű kapitány embere, kit Svanczpachnál82 el

fogtak. 
2. Subrt Máttyás Htdoniny [?!] fi, Harasovszki companiabeli, kit Svanczpachon elfogtak. 
3. Virágh János, galgóczi, kit Galgóczon fogtak megh. 
4. Prayer Fidrics galgóczy lakatos. Galgóczon fogták megh. 
5. Kizer Menyhárt galgóczi asztalos, ugyan Galgóczon fogták meg. 

In Arce Csábrágh 

6-9. Moreili de Mornberg, Kirthpauni regimentbeli főstrásamester két szolgájával és egy 
szolgálójával.83 

10-11. Adolphus a Kari, azon regimentbeli lejtinantius egy szolgájával. 
12. Franciscus ab Ulmer azon regimentbeli lejtnant. 

13-15. Joannes Leopoldus Weglendus, Damián regimentbeli lejtnant feleségével és leányával. 
16. Alphonsus Josephus Mitever, Damian regimentbéli zászlótartó. 
17. Matthias Sthopler Kirthpauni regimentbéli strásamester. 

18-19. Mathias Aulith, Neoburg regimentbéli lejnant egy szolgájával. 
20. Georgius Rumech, Bitever zászlótartó84 szolgája. 

21-22. Joannes Daniel de Küres,85 Neoburg regimentbéli lejnanth egy szolgájával. Ezek lma 

Augusti vitettek. 
23. Martinus Mariát ~1 
24. Georgius Bajor r Latur regimentbeli közlegények 
25. Joachimus Litván J 

-_* c • « i ' r Danico regimentbéli közkatonák 
27. Franciscus Szarkman J b 

28. David Abrecht, [!] Bulcortiam regimentbeli gregarius. 
29. Venczeslaus Krajcz, Latur regimentéből való. Mivel 15 esztendők elfolyása alatt egy 

forint fizetése sem volt, császár hüségérül lemondván, kívánnya Nagyságodat, Kegyel
mes Urát szolgálni. Különben is dicséretre méltó. 

30-31. Boniger György kőmíves, Groszer György sütő, Nyitra vára ellenség kezénél lévén, ak
kor fogattak el. 

32. Michael Fabl, austriai parasztember, gyermekségétül fogván kocsisságban foglalván 
magát, kocsisnak alkalmatos. 

A település azonosítására két lehetőség is van: 1. Schwanzbach, később Hattyúpatak Pozsony várme
gyében, Bazintól délkeletre (ma Viničné, Szlovákia). 2. Az alsó-ausztriai Schwarzenbach, Bécsújhelytől délre. 
Ez utóbbi település egykorú forrásokban magyarul Svarczenpak, Svarczpack, Svarczpak, Svarczpák alakban is 
szerepel: AR I/I. 102., 104., 293-294. o. 

Vö. Zweig János naplójának adatával: 1705. jan. 8-án „Morelli ezredes fogoly Csábrágra vitetett s innen 
a többi fogoly tisztekkel tovább." RTü I. 227. o. 

A név Biteremek is olvasható, fentebb (16. sz.) azonban Mitever néven szerepel! 
' Esetleg Kiives vagy Kürcs. 
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33-34. Joannes Georgius Majer, lévai pattantyús. Nagyságod hűségére letött homagiuma után 
akarván feleségével általszökni Esztergomban, azon úttyában az csábrágiaktul elfogat
tatván, feleségével törvényre itt tartatik. Lévai conflictuskor is nem az ellenségre, ha
nem Nagyságod híveire lövöldözte ki az ágyúkat.86 

35. Joannes Ferdinandus Turm, leopoldi. A selmeczi concursuskor87 kémségben találtatván, 
fogattatott el. ___ 

36-37. LädíslaúsT Bielszki, Gróf Auspergel88 tartott correspondantiáért [!] gyanúban esvén, 
Gyöngyösön fogattatott meg szolgájával. Ezek 17ma Maji hozattak. 

In Arcé Arvensi 

38-39. Antonius Petmer, Graczian regimentbeli strásamester egy szolgájával, Antonius Bomer-
rel. Szenígothardi conflictuskor fogattatott. 

40-43. Henricus Pflück Nemian regimentbéli kapitány két szolgájával, David Sneider-rel, ki
nek is felesége vágjon, és Vilhelmus Metloch-al, bácsi castélyban fogattattak el. 

44. Georgius Velliger, Graczian regimentbeli lejtinantius, a megírt Petmer Antallal fogatta
tott el. 

45. Martinus Grinier, Nemian regimentbeli, az megírt Pflück kapitánnyal Bácsban fogatta
tott el. Octoberben, minekelőtte Nagyságod kegyelmes parancsolattyát vötte volna, 
Nagyságod hűségére alván, nemes Árva vármegyével Nagyságod táborában vagyon. 
Ezek minnyájan die 12. 7br/s 1704. vitettek Árvában. 

46. Item Joannes Neideck, slesiai, Neoburg gyalogregimentbéli zászlótartó, Ricsán megve-
résének alkalmatosságával fogatatott el, és Bata Sigmond hadnagyért elbocsátatván, 
ismét Trincsénből jószágában menő úttyában fogatott el. 13.89 

In Arcé Munkacsiensi90 

47. Volfgangus Grejcz generalis főstrásamester, eszéki commendans, 15. Januári/ 1704. fo
gattatván el, 14. Maji vi tettetett.91 

48. Comes Oppesdorf, generalis adjutant, in Hoff commendans, 24. Decembn's 1703. fogat
tatván, az emiétett generálissal vitetett. 

49. Comes Schemburg capitány, Sztraznicz várában92 commendans, 3. Mártii 1704. fogat
tatván, 8. Április 1704. vitetett. 

50. Tolvaj Gábor ítélőmester, 13. Maji 1704. fogattatván, 28. ejusdem mensis vitetett. 
51. Joannes Paxschel, Nekem general regimentebeli strásamester, Oppesdorfal fogattatván 

el, vélle edgyütt is vitetett. 

Leopold Schlick császári altábornagy 1704. okt. 31-én, Ocskay László hadain aratott lévai győzelméről 
van szó, a szakirodalom azonban nem ismeri az ütközet ezen mozzanatát. Lásd: Markó, 1932. 31-33. o. és 
Bánlaky XVIII. 64-65. o. 

87 
A Selmecbányái béketárgyalások 1704. okt. második felében folytak Rákóczi megbízottai, a királyi biz

tosok és angol-holland békeközvetítők részvételével. Lásd: Ráday I. 179-194. o. 
88 

Wolfgang Georg Auersperg gróf, császári ezredes, Munkács parancsnoka, akit Rákóczi a vár kapituláci
ója, 1704. febr. 16. után fogságra vetett, egy ideig Murány várában raboskodott, s 1704. szept.-ben szabadult. -
Heckenast, 2005. 30. o. 

89 i 
E más tintával írott szám talán a fogoly Árvába szállításának dátumát jelzi, ez esetben a fentebb említet

tek 1704. szept. 12-én, a peches zászlótartó pedig 13-án érkezett a várba. 
Vö. a munkácsi rabok élelmezési ellátmányáról készült kimutatásokkal, amelyeket 1704. máj. 17. és szept. 

13. között Lövey Ádám várkapitány hétről hétre vezetett: MOL G 28. V. 2. g. fol. 1-20. és 22-35. (No. 82-98.) 
Wolfgang Josephat Kreutz császári tábornok elfogatásáról a bevezetőben részletesen szóltunk, életrajzi 

adatait lásd ott. 
92 

A morvaországi Strassnitz, magyarosan Strážnica. (Ma Strážnice, Csehország.) 
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52. Gendel Sigmond, szatthmári vitézlő rendnek vice capitánnya, 6. Februára 1704. fogat
tatván, 24. Máji 1704. vitetett. 

53. Pap János, Gandel Sigmond közkatonája, velle edgyütt fogattatván el, magával 
eddgyütt is vitetett. 

54. Jenczi János, erdélyi, szászvárosi kalmár, a német haddal menvén, 25. Januárit 1704. 
fogattatott, 24. Maji 1704. vitetett. 

55. Hersel Sidó, Lőcsénél fogattatván capitány Bertoti Ferencz uram által, 22. Maji 1704. 
vitetett. 

56. Oxendius Virzirescus alladi püspök, erdélyi catholicus örményeknek administrátora és 
vicarius apostolicus.93 Groff Mikes urammal 15. Mártii 1704. fogattatván el, 22. Maji 
1704. vitetett. 

57. Pater Petrus Cassier Franciscanus 30. Mártii 1704. fogattatván, circa ultimum Januar«'94 

1704. vitetett. 
58. Borzakovics János Szent Bálás szerzetén való diaconus,95 lengyelországi. Máramarosi 

viceispán, Darvai Ferencz uram által fogattatván 20. Mártii 1704., vitetett penig 3. Maji 
1704. Munkács várában. 

In Arcé Szendrőiensi 

59. Vilson oberster.96 

60. Joannes Ernest capitan Scherffenbergh. 
61. Svini Capitány Lajtnánt. 
62. Javdas [?] Lajtnánt. 
63. Fajgenpucz, eperjesi lakos.97 

64. Joannes Gruber, oberster hopmestere. 
65. Michael Frank, oberster sáfára. 
66. Joannes Sztraszki, óbester szakácsa. 
67. Stephanus Schober Furiersiez. 
68. Joannes Marsner Furiersiez 
69. Georgius Schel Furiersiez. 
70. Item Hender Fuch 

' T u TI i • }~ Muskaterosok, kiket szolgák hellyet tart. 
72. Joseph Hanczel senior ' 
73. Georgius Turna 
74. Jacobus Junk -̂  
75. Matthias Simandel i _ , T . , i rL . y Scherffenber Funersiczei 76. Joannes Hoffhansel 
77. Petrus Telder 
78. Georgius Bajt, Fajgenpucz szolgája. 
79. Inassá, Jankó. 
80. Lajtnánt Javdas mellet lévő egy muskateros, Hancz Budek. 
81. Ács Joseph Felmer. 

* Oxendie Verzirescu másként Verzár (1652-1715) örmény püspök Mikes Mihállyal együtt esett a kuru
cok fogságába Brassó közelében, Szászhermány mellett, Elfogatásukról részletesen megemlékezik: Cserei 
339. o. - A püspök életére lásd Éble Gábor: A szamosújvári Verzár család. Budapest, 1915. 

94 • - , , • 
.. .január utolsó napja tajan... 
A „Szent Balázs szerzetére" való utalás valószínűleg félreértés, nyilvánvalóan görögkeleti (bazilita) 

szerzetesről van szó. (A megoldásért Fáy Zoltánnak is köszönettel tartozunk.) 
Eduard Wilson báró, császári ezredes. Fogságából 1707 nyarán szabadult. - Heckenast, 2005. 457-458. o. 
Személyére lásd fentebb a 22. jegyzetet! 
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82-106. Ezeknek feleségek s gyermekek és szolgájok Nro. 25. 
Oberster Vilson Uramnak lova Nro. 19. 
Fajgenpucz Uramnak Nro. 4. 
Ezeket Eperjesről Závor István Uram9818. Januarii 1705. Szendrő várában hozott. 

In Arcé Murány 

107-112. Joannes Melchior Salzer, commaromi commendans és oberster, 24. Junii 1704. 

113. 
114. 
115. 

116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 

124-125. 
126-129. 
130-135. 

136-138. 

139-140. 
141-142. 

143. 
144-145. 

feleségestűi két szolgástul és 299 szolgálóleányostul. 10° 
General Kraitzal 

edgyütt 
megfogatattak 

Generalis Ri-
csanyal edgyütt 
megfogatattak 

Fefferhoffen 
regimentyébűl 

valók 

Ezek Vielsohn 
regimentyébűl 

valók. 

Epperjessiek 

HV. Corenivlff, [!] Heister kapitánya. 
Maximilian«.? Vogner Heister leutnantya. 
Joannes Christophorus Schwartz, Nehem regimentyébűl való 
zászlótartó. 
Joannes Baptista Schverdfűhrer furir Deutschmaister 
Joannes Michael Hidler camerdiner r gyalogregi men-
Ignalius Leopoldus Gieszman libertinus J tyébűl valók 
Joannes Henericus Heilman leűtman ~i Pfefershoffen re-
Casparus Volff zászlótartó j gimentjéből 
Sámuel Strainnicz ""] F . , 
Andreas Tallinger j 
Venceslaus Seyfriendt [?] dobos 
Carolas Trobefger, Joannes Ermschand, közlegények 
Antonius Cammeler zászlótartó feleségestűi, 2 gyermekestűi 
Christianus Granan leűtman feleségestűi, 2 gyermekestűi, 1 
szolgástul s 1 szolgálóleányostul 
Joannes Francisées Vilhelmus leűtman feleségestűi s egy 
szolgástul 
Davidus Staffel zászlótartó szolgástul 
Martinus Gluser cajtvarter, szolgálóleányostul 
Johannes Holmay Vagner pattyantús 
Joannes Fey feleségestűi, pattyantús maga. 

98 Szepes vármegyei nemes, kuruc hadbiztos. 
99 

A számjegy utólag beszúrva felülről. 
100 

Johann Melchior Salzer (t 1727) báró, császári ezredes, nem sokkal komáromi parancsnokká történt kine
vezése után esett kuruc fogságba. 1706 tavaszán már ismét Komáromban szolgált. - Heckenast, 2005. 371. o. 
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In Civitate Cassoviensi 
21.Januaml705.101 

146. 

Érsek 

Joannes Henericus Liber Baro de Axmann, ki is újvári commendans 
vala102 

Georgius Volbert Rabbal, kapitány 
Joannes Andreas Ender, czajtvarter 
Joannes Michael Stainnichler proviantmester 
Joanna Georgius Kupati, Érsek Colonics Úr103 tisztartója 
Joannes Beltzer, proviantnak íródeákja 
Andreas Vidman, Gróf Breiner Úr lovás[z]mestere 

V. Jacobus Vinerchberger serfőző 

147 
148 
149 
1 5 0 Ujvának 
151. 
152. 
153. 
154. Michas Pfeifer 
155. Stephanus Rab 
156. Paulus Czimmerman 
157. Christianas Zeűtstgraber 
158. Georgius Kreiter 
159. Joannes Georgius Cranner 
160. Christophorus Glaszer, Visconti regimentyébül való strásamestere 
161. Tobias Hűebner, dragonyosok káprálya [ !] 
162. Sebastianus Offenbaum 
163. Joannes Genünder, dragonyos 
164. Georgius Gurfürst 
165. Martinus Miska dragonyos 
166. Andreas Fridrich, Montecuculi regimentyébül 
167. Paulus Brabanszky 
168. Joannes Laurentius Tomae [?!] 
169. Paulus Nidersach 
170. Paulus Varmer 
171. Andreas Joannes Neüburg,104 Samariánál105 megfogták 
172. Simon Hol, bavarus 
173. Joannes Michael, sváb 
174. Martinus Redlhuber, bavarus 
175. Godefridus Bekh 
176. Blasius Naber, Nagyszombatnál megfogták 
177. Andreas Hajberger, újvári pattyantús, káprál 
178. Andreas Benkhauer, újvári pattyantús 
179. Joannes Georgius Leütner, muskatiros 
180. Barth:106 Brenner, dragonyos 
181. Joannes Viner, tizedes, Felsich107 regimentyébül való 
182. Michael Veiser, Visconti regimentyébül való 

Fennmaradt az összeírás eredeti német nyelvű példánya is jan. 21-i kelettel, amelynek végén Radies 
András kassai parancsnok saját kezűleg, magyarul jegyezte fel azon magyar rabok jegyzékét, akik nem tartoz
tak a fogolycsere-egyezmény hatálya alá. (Jegyzékünkben ez áthúzva szerepel 252-258. sz. alatt.) Radies ki
egészítése febr. 5-én kelt. MOL G 28. V. 2. g. fol. 37-40. 

Johann Heinrich Axmann báró alezredes 1704. nov. 16-án, Érsekújvár elestekor került kuruc fogságba, 
és 1706. szept. 19-én szabadult. Egy évvel később már néhai. - Heckenaxt, 2005. 30. o. 

' Kollonich Lipót (1631-1707) gróf, esztergomi érsek. 
Úgy tűnik itt személynévről van szó, nem pedig alakulatról (Neuburg-ezred). 
Somorja Pozsony vármegyében, a Csallóközben. (Ma Šamorín, Szlovákia.) 
Valószínűleg a Bartholomeus név rövidítése. 

107 
A név végén - talán csak a latinos végződés helyett - egy lehúzott rövidítésjelzés látható. 
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183. Augustinus Vunder, Felsisch regimentyébűl való, profus 
184. Nicolaus Schnaider, Posonál megfogták 
185. Joannes Fanger, Morvában megfogták 
186. Georgius Burckha, Morvában megfogták 
187. Jacobus Burhaseteb [?] ~1 . , ,, c .,. 
188. Martinus Geisner^ ^ M o r v á b a n megfogtak 
189r IPhilippus HoffëT~ 
190. Tobias Michlner, posonyi 
191. Daniel Kukher, bavariai 
192. Osvaldus Pregte, Austriában megfogták 
193. Valentínu s Rau seh Austri ában megfogták 
194. Joannes Jacobws Krämlich, Poson[n]ál megfogták 
195. Jacobus Sedik, pór német, Austriában megfogták 
196. Mathias Pahler, varga, Austriában megfogták 
197. Tobias Graűsler, Stomphánál108 megfogták 
198. Posonyi szegényembert, Albert nevőt, Posonnál megfogták 
199. Martinus Morias, morvái muskatéros 

Volentium amplectere servitium 
200. Tobias Kohm, dániai regimentbűi való, Ricsányal edgyütt megfogták 
201. Martinus Tann, tizedes 
202. Paulus Freut 
203. Joannes Georgius Jelenech,109 dragonyos 
204. Joannes Schrambeczky, magyar legény 
205. Henericus Fikus, morvái 
206. Paulus Mesze, dragonyos 
207. Michael Lamathschpiler, muskatéros 
208. Casparus Franetschek, Ricsányal edgyütt fogták meg 
209. Matthias Feldmaýer, danus, ut supra 
210. Martinus Georgius, Heister szolgája, parasztember 
211. Georgius Ragatska, dragonyos 

Arestantium Agriensmm series 
212-213. Comes a Zinzendorff111 feleségestűi 

annak szóigái: 
214-215. Joannes Michael hoffmester feleségestűi 
216-217. Joannes Christophorus Püchner secretarius feleségestűi 

218. Joannes Ferdinandus Mändl 
219. Georgius Josephus Schenk, laggey [?!] 
220. Joannes Hoffman inas 
221. Georgius Pranschek lovászlegény 

222-224. Item három szolgálóleányok 

225-226. Joannes Christophorus Pénz, kamorabéli praefectus, fiastul 
227-230. Petrus Spakhard proviantbéli commissaríwí feleségestűi s két fiastul 

231. Carolus Prauner íródeák 

Stomfa Pozsony vármegyében; Pozsonytól északnyugatra. (Ma Stupava, Szlovákia.) 
További lehetséges olvasat: Klenech. 
...mint fent. Értsd: Tobias Kohmhoz hasonlóan (200. sz.) őt is Adam Ritschan tábornokkal együtt fog

ták el Szomolánynál. 
Ferdinand Zinzendorf gróf, ezredes, egri várparancsnok. Fogságából 1707 elején megszökött. -

Heckenast, 2005. 469-470. o. 
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232-233. Augustinus Vinzerlung praefectus feleségestül 
234. Augustinus Zimer proviant-commissar/ws 
235. Joannes Georgius Pichler inas 

236-237. Ittem két szolgálóleány 
238-239. Paulus Venczeslaus Martini zászlótartó, Vislan regimentyébül való, feleségestűi 

240. Petrus Hűtter postamester 
annak szolgái: 

241-242. Joannes Kraus feleségestűi 
243. Andreas Picher inas 
244. Joannes Magenbauer inas 
245. Michael Komolka lovas legény 
246. Joanes Molnura [?] lovás[z] 

Dániai tisztek 
247. Joannes Fridericus de Berkhindin capitány, Ricsányal edgyütt megfogták 
248. Christianus Ernestus Hartvig leutinánt 
249. Joannes Kraus auditor 
250. Joachim Scherming borbély 
251. Joannes Forrath camardiner 

(252.) r Jantó János112 

(253.) Jaszi János 
(254-255.) < Pikó Deme és Török Péter hadnagyok113 

(256-257.) Kormány János és Sidó István, Orosz Pál Uram katonái 
(258.) ^ Sórger neveö hadnagy,114 Szalay Pál Uram regementyébűl való 

In Arcé Ungváriensi 

259. Albertus Christophorus Púimon capitány 
260. Joannes Franciscus Póss capitány 
261. Joannes Haklicskö lajtinant 
262. Joannes Ferdinand Szinger lajmát [!] 
263. Franciscus Antonius Lusztiger lajmant 
264. Joannes Antonius Poóss Junior, tanuló deák 
265. Matthias Leopoldus Vies, comitis Sant Julianae inspector 
266. Josephus Ovner, capitány Póss szolgája. Ezek 1704-berc 13. Maji Méltóságos Fejede

lem Kegyelmes Urunk Eö Nagyságáiul küldettek a marőthi sánczbul. 
Die lma Febrwarä Tekmíetes Nemzetes Vay Ádám Uram parancsolattyábul küldetett 
Gácsban Albertus Christophorus Púimon capitány.115 

A hét összekapcsolt nevet az eredetiben át is húzták, mivel nem hadifoglyokról, hanem saját rabokról 
van szó. Ezért tettük a sorszámokat zárójelbe. (Lásd fentebb a 101. jegyzetet.) 

Károlyi Sándor lovasezredében szolgáltak, hadaik eloszlása és fegyelmetlenségük miatt raboskodtak 
egy rövid ideig. 

Zorger György, a szabadságharc utolsó éveiben már Pongrácz János alezredese, később is volt fegyelmi ügye. 
' A fentebb (259. szám alatt) is szereplő név az eredetiben áthúzva. 
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267-270. Maximilian Pasquallini, Kreipaum regime[n]tebéli gyalog capitány, russaniai ütkö
zetkor117 fogattatott el, és 27ma Julii 1704. hozattatott Joannes Georgias Oberk, 
Antonio Venczel és Károly Butrokker [?] nevű szolgáival. 

271. Vilhelmus a Svajkova, Cappai Groff, azon Kjeir^ailíJ regimentebeli zászlótartó, ^ z 
^mlétett kapitányai fogattatváh7 hozatott is. 

272. Volff Friedrich Prussiai Groff, Ricsan gyalogregimentében zászlótartó, 1. Julii 1704. 
parasztott [!] által fogattatván el, hozattatott is azon nap. 

273. Henricus Fridericus Frejter, Nehemian/ gyalogregimentebéli lejmánt, 12. Mártii 
1704. Horváth Országba« fogattatván el Hellebront Capitány Ura/«118 által, 10™ 7bris 

1704. hozatott. 
274. Christianus Fidler, Kraczian regime[n]tbéli capitány, Rabbata megverésekor fogatta

tott el, 10ma 7bris 1704. [hozatott]. 
275. Joannes Eberhardus Braum, Rabata regimentebeli zászlótartó, emiétett Christiannal 

fogattatván, hozatott."9 

276. Joannes Gottefridus de Peeck, styriai, Strav [?] regimentebéli dragoner lejtnant, 15ta 

August/ 1704. Méltóságos Generalis Károlyi Sándor Uram eő Nagysága által foga
tott és 10ma 7blis ejusdem anm hozatott. 

277. Franciscus Gallási, olasz, Virmont regimentbéli zászlótartó, 10a Januanï anm 1705. 
Bazin körül Pongrácz Christoph uram 2Ü által fogatatván el, 4. Februarii hozatott. 

278-279. Ferdinandus Franciscus Hamza, Schlick regimentbéli zászlótartó Diószegnél121 19. 
Januarii Groff Eszterhazi Generalis Uram eő Nagysa'ga által fogatott, és hozatott 
Andreas Frejdel nevű szolgájával. 

280. Fridericus Gotthlich Francse, saxo, Tyrhaim regimentebeli profontmester, Gallási 
Ferenczel fogatott és ugyan vélle hozatott. 

281. Antonius Ottovagner, Toletian [?] dragoner regime[n]tebeli strásamester, 18. 
Januarii 1705. Galántha körül Generalis Groff Eszterhazi Antal Uram eő Nagysága 
által fogatott, és 4dik Februarii hozatott. 

282. Joannes Georgius Svengler, slesiai, kertész és szolga, Nagy Szelninél122 18va Januarii 
[fogták el], és 4. Febrwam 1705. hozatott. 

283. Josephus Valler, morvái, Taunis regimentebéli muskateros, Ricsán megverésekor fo
gattatott és 4. Februarii hozatott. 

284. Rupertus Mader, svécz, Herbestein regime[n]tbeli közkatona, Nagy Szombathnál de
cemberbe« fogatott, és 4. azon holnapban hozatott. 

In Arcé Scepusiensi 

285. Joannes Jacobus Scholl, német, Krajsz regimentéből való capitány 
286. Henricus Mohét közkatona, emiétett Sehol companiájabéli gregarius 
287. Joannes Vettersperg, locumtenens123 és saxo, Krajcz regimentbeli 

Vö. a likavai rabok egy másik, ugyanekkortájt készült jegyzékével: MOL G 28. V. 2. g. fol. 21. 
Erről az összecsapásról nem tudunk közelebbit, az előző jegyzetben említett összeírás a kaptányt és az 

utána következő zászlótartót is a Szomolánynál elfogott rabok között említi. 
Hellebronth János (1672-1738) lovas ezereskapitány. - Heckenast, 2005. 185. o. 
Fiedler kapitány (hadnagy?) és Braun zászlótartó nevét megtaláljuk Károlyi idézett kimutatásában is: 

Thaly, 1881.590. o. 
120 

Az uram szó felülről beszúrva egy „ jellel. - Pongrácz Kristóf a báró Andrassy György-, majd Réthey 
György-féle lovasezred főhadnagya volt. 

121 
Valószínűleg a Pozsony vármegyében fekvő szomszédos falvak egyikéről, Magyar- vagy Németdió

szegről van szó. (A két falu egyesülve ma Sládkovičovo, Szlovákia.) 
122 

A helynév olvasata bizonytalan, lehet Szelinnél is. Egyik változat alapján sem tudtuk azonosítani. 
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288. Joannes Rudolphus Pheffershoven locumtenens, morvái, Rör companiabeli és 
osnaburgi püspök regimentiben. 

289. Josephus Kaspoher, styriai, az emiétett locumtenensnek szolgája. Ezen három 
officérek és gregarius és egy szolgával Méltóságos Generális Károlyi Sándor Uram 
eő Nagysága által fogattak Szenr Gothárdnál 4. Julii 1704., és ide 12. Septembris 
anni praefati hozattak.124 

290. Ferdinandus de Lambecz, lejtmant, svécz, Nehem Generális regimentebeli, Bácsnál 
fogatatott 7. Julii 1704. és 12. Septembris azon esztendőben hozatott. 

(291.) Joannes Baptista Chalui Groff, francia, hajdon generális, edczersmind colonellus lé
vén,125 Nagyságod hűségére magát adván, bizonyos excessusiért 26. Octobrts fogván 
1704., itt tartatik. 

In Arcé Huszthiensi 

292. Joannes Josephus Sckoder, annak előtte újlaki sóperceptor, Erdélyben, Sibó126 mel
lett fogattatott 22. Xbris anno 1703. 

293. Joannes Georgius Hojsteter, Montekukuli regimentében strásamester volt, most penig 
a Méltóságos Fejedelem táborán 15 holnapig zászlótartóságából hozatott. 

294. Godefridus Ricter, Méltóságos Groff Forgács Simon lovasezeréből, angyalosi tábor-
bul127 ezelőtt hat holnappal hozatott. 

295. Maximilianus Tirmta, caplar 
296. Joannes Melde 
297. Josephus Hajeg 
298. Ernestus Repki 
299. Mathias Pajer 
300. Christophorus Laub 
301. Philippus Stajter 
302. Vilhelmus Perjor [?] 

Ezek nyolczan Bestercze feladásának utánna, 18va Octobris 1704. hozattak, kik 
Tirhaim128 főstrásamester alatt Tirhaim regimentében voltának. 

In Arcé Kis Vardaienssz 

303. Pasitany György, Bars vármegyei, Maroth129 nevű faluból való közkatona 
304. Némethi János, Szatthmár vármegyéből, Némethi várossából való adjutánt volt lo

vasseregben Váradon. 
305. Vasvári János Deák, Eger várossából való strásamester 
306. Horváth Máttyás, váradi közkatona 
307. Petnik Fülep, Doboka vármegyei, mostan váradi közkatona 

Ezek öten váradi katonák lévén, Telegdnél, Mind Szení havában130 fogattattak 
\104be", Palocsai Uram eő Nagyságátul küldettek. 

Itt minden bizonnyal hadnagy értelemben. 
1 Közülük „Schall" kapitányt és „Phyfferszhoffer" hadnagyot azonosíthatjuk név szerint Károlyi kimuta

tásában: Thaly, 1881.590. o. 
125 

Ez valószínűtlen, nyilván egy Rákóczi szolgálatába állt francia kalandor lódításáról van szó. 
Zsibó Közép-Szolnok vármegyében. (Ma Jibou, Románia.) 

127 
Valószínűleg Szamosangyalos Szatmár vármegyében (ma Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), Csenger 

közelében. Forgáchnak átállása előtt volt egy császári huszárezrede (lásd: Wrede III/1. 243. o.), itt azonban már 
bizonyosan kurucsága után szervezett regimentjéről van szó. 

Helyesen: Falkenheim. Vö.: Wesselényi I. 504. o. Részletesebben lásd még a bevezetőt is. 
Aranyosmarót a Zsitva völgyében. (Ma Zlaté Moravce, Szlovákia.) 

1 ° Javítva havánaktól. Telegd = Mezőtelegd Bihar vármegyében. (Ma Tileagd, Románia.) 
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832 

AZ ÖSSZEÍRÁSBAN EMLÍTETT 
FONTOSABB HELYNEVEK 

TÉRKÉPVÁZLATA 

Kuruc erősségek, amelyekben császári foglyokat őriztek 
(az összeírt császári foglyok száma) 

Kapituláló császári erősségek ahol nagyobb számú fogoly került kuruc kézre 

Nyílt ütközetek, amelyekben a kurucok nagyobb számú foglyot ejtettek 

Település, amelyek közelében a kurucok portyázások alkalmával foglyot ejtettek vagy gyanús 
személyeket tartóztattak le |A forrásszöveg megfelelő sorszámai] 

A forrásban említett egyéb (többnyire a foglyok származási helyére utaló) helynevek 
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Számmal jelölt települések 

1 Bazin [277., 280] 
2 Diószeg [278-279.] 
3 Galgóc [3-5.] 
4 Nagyszombat [176., 284.] 
5 Pozsony [184., 198.] 
6 Schwanzbach [1-2.]? 
7 Somorja [171.] 
8 Stomfa [197.] 

Készítette Erdei Mónika 
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