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A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottsága a
szünet előtti utolsó ülését, Hollán ErnÖ altábornagy elnöklete alatt,
április hó 10-én tartotta.
Az ülésen előterjesztettek a Hadtörténelmi Közlemények zárszámadásai az elmúlt évről, melyek a folyóiratnak anyagi tekintetben
is örvendetes állapotáról tesznek tanúságot.
Kiküldettek továbbá afetVaZoTcafolyó évi hadtörténelmi pályázatra és
az 1870/71-iki háború történetének megírására beérkező ajánlatokra nézve.
A junius 1-én lejárt hadtörténelmi pályázatra két pályamunka
érkezett be:
I. «A pozsonyi hídfő védelme az 1809-ik évben.» Jelige: Hűség és
kitartás.
II. A «rigómezei hadjárat 1448-ban.» Jelige : Igitur benignitate dei etc.
A pályaművek az ápril 10-iki határozat értelmében bírálatra adattak.
HADTÖRTÉNELMI

APRÓSÁGOK.

A baj vívások
történetéhez.
Nem cselekednék érdemetlen
munkát az, a ki a végvári életről, a XVI., XYH. században, egy minden
részletre kiterjedő, megelevenítő koi-rajzot nyújtana. A végbeli vitézek
lényeges tényező voltak az akkori társadalom keretében. Bendeltetésük,
czéljuk nemes volt: az ország épsége volt rájuk bízva. Hogy ezt a czélt
gyakran eltévesztették szem elől, s a helyett, hogy a hazának javára, könynyebbségére lettek volna, inkább terhévé fajúltak, az nem csupán rajtuk
múlt, hanem inkább a viszonyok, az egész szervezet korhadtsága okozták.
Számos árnyoldala mellett, volt a végvári életnek sok fényoldala
is. Gondoljunk csak Balassa Bálint vitézi énekeire!

Vitézek mi lehet
E széles föld felett
Szebb dolog a végeknél ?

Ez volt a fiatalság hadi iskolája, a dicsőség útja, a honszeretet, a
rettenthetetlen bátorság és vitézség próbaköve.
Ez a harczias szellem nem nyugodhatott békés időben sem. Nem
szólunk most a lestámadásokról, az ellenség fölveréséről, melyeket bizony
rendszerint nem a bosszúvágy, hanem a kincsszomj, a préda utáni lesel kedés hívtak életbe. Hanem egy pár adatot hozunk fel azon vitézi játékok
emlékének fölelevenítésére, melyek «bajviadal» név alatt, a középkori
fényes tornajátékok emlékezetét idézik föl bennünk.
Eendesen béke idején, a mikor a nyílt ütközetek tilosak voltak,
tartattak az ilyen viadalok. Két szomszéd vár vagy kastély ellenséges
őrségének vakmerő vitézei hívták ki egymást kopjatörésre. A párbajozok
teljes hadi fegyverzetben, bizonyos számú társaiktól, mint tanúktól
kísérve, jelentek meg valamely közömbös területen. Egynek győzelme,
az egész felekezet győzelme volt a másik felett. S épen, mert egész felekezet, öőt hitök szerint az egész nemzet vitézi becsülete forgott koczkán,
megtörtént nem ritkán, hogy a nekihevűlt tanúk is belekeveredtek a
már-már ingadozó viadalba, s a veszedelemről értesült, résen álló társak
is előrobogván fészkeikből, általános véres ütközet fejlődött ki, minden
békekötési okmány, hadi tanácsi, nádori, főkapitányi tiltó parancsok
ellenére.
A baj viadalok töiténetéhez érdekes adatúl szolgál az alábbi két
levél. Az egyiket Csány Ákos, nagykanizsai praefectus írta úrnőjének,
özv. Nádasdy Tamásné Kanizsay Orsolyának.
«Kegyelmes asszonyom, az én éltemig való szolgálatomnak utánna,
nsgod levelét megértettem, kibe parancsolja bizonyos napját a bajviadalnak megírnom. Jól lehet, Bogdán uram szolgájátul, ki levelet ngdnak
küldtem meg, írtam volt, hogy e jövő pénteken lenne, de azután Thury
G y ö r g y u r a m küldé hozzám Bögötliey Jánost, hogy Török Ferencz 2 )
uram azt írta neki, parancsolván császár ő felsége hatalmával is, tiszti
szerint is, hogy semmiképpen a bajviadal ne legyen, sőt csak kopjatörés
is; ő felségének oly frigye vagyon. Értvén Török Ferencz uram levelét,
megírta a bégnek, hogy haladjon, az napra ide ne jővén. Kérdvén tanácsot tőlem, mit kellessék mívelni, azt izentem neki, hogy immár késő
ahoz szólni, miért hogy immár megírta a bégnek ; ha ő klme előbb szólt
l

) Kanizsa vitéz kapitánya; meghalt 1571. ápr. 18-án.
) Enyingi Török Ferencz.

a

volna, jobb utat találtunk volna benne. Kit ngod így értvén : mikor a
török Deli Ferhat, szorgalmaztatta a bég is, hogy napot hagyjon a bajviadalnak, a választ tette, hogy ő annak soha semmi napot nem hagy;
valamikor el akar jönni ide Kanizsa alá, mindenkor készen találja, de
haddal ide ne jöjjön, senki nem bántja, szabadon jöhet. Azután néhány
nappal is meg megírta a bégnek, hogy a jövendő péntek legyen napja,
mely napra ide Kanizsa alá jöjjön. Azt is megírta a bégnek, hogy akkor
egy kopját törjön vele, miért hogy ő is mostan ment a bégségre, ez is a
hadnagyságra. Im azután harmadszor ismeg különbet írt, mely levelek
egymástól különböznek. Immár ngodnak semmi bizonyt nem tudok
írnom ; eljő-e a török az napra vagy nem? még semmi válasza nem jött,
miért hogy itt az volt híre, hogy ngod szolgái ötven lóval jönnek a bajviadalra ; aligha Szél Gáspár nem írta, vagy nem izente volt. Ebez képest
azon is kérete Thury uram, liogy én írnék ngodnak, hogy ngod bocsátnája alá a ngod szolgáit; miért is azt megizentem volt neki, ha a török
eljő ide, valamint jár ő fölségénél, egyebet abba nem tehet, ki kell menni
az ő leveléhez képest, Csoknay Balázst Deli Ferhátra kell bocsátani. Szél
Gáspár felől én nem hallottam semmi emlékezetet, hogy valamely török
íri volna, sem a bég. Kerthy Gergely uramnak, tudom, hogy írt vala még
e nyárban egy török, Kristóíf uram rabja vala, kmek ugyanakkor Kerthy
uram választ tett vala ; az időtől fogva soha semmit nem értettem, hogy
írt volna a török, sem izent volna. Nem sok napja írt volt Kerthy uram
Thury uramnak, kit Thury uram megértvén, mondák, hogy mevette l );
mit írt volt. nem tudom. Egy gyalog török küldött volt Thury uramnak
egy szál tollat, hogy az itt való gyalogok közül, ha ki vele meg akar víni,
annak adja a tollat. Egy Byssey Péter vagyon, ki Sziget veszésébe foglyá
esett volt, az vette el a tollat; e kettőnek értettem bizonyos bajviadalokat. Ha Thury uramnak válasza jő, annyi idővel az nap előtt, hogy
ngodnak tudtára adhatom, hogy megleszen a bajviadal, megírom ngodnak ; azt is, ha nem leszen. Miért hogy Bogdán uram felől írtam levelet,
szinte akkor pöcsétlém vala, azt izeném Thury uramnak, hogy szinte
most írtam ngodnak a bajviadal felől. Miért kedig vagyon valami fogyatkozás az itt való négyszáz lovagban, annak fölötte, a mint megírtam
ngodnak, a mely törököket az Ur Isten kezekbe hozott vala, nem tudván
a nyomokon űzni, hol erdőn, szőlőhegyeken, erős helyeken, gonosz erős
sárokon, jeges vizeken annyira elvesztegették lovokat, hogy nem sok jó
vagyon bennek, csak Erdög István uramnak egyik fő lovának teljességgel elszakadt a körme, tovább avval nem jöhetett, másik fő lova attól
*) Iíégies, e helyett: nevette.

fogva fel nem költ az istállóban»
Költ Kanizsán, liétfön, Szent
Fábián Sebestyén nap estéjén, 1568. Ngodnak szolgája Chany Akaciui.
A másik levelet, melyet szintén kivonatosan közlünk, Giczy
Farkas stinisnyaki (Pozsega vármegye) tiszttartó írta gróf Nádasdy
Fei'enczhez, 1572 augusztus 3-án.1)
. . . . «a Ngod itt való porkolábjának, Fekete Lukácsnak, egy aga
bajt írt. Immár egynehányszor írt ide neki. Im penig most utolszor ír
egy levelet neki és mintha nem tisztességes képen ír a török neki, és im
most Szent Lőrincz napján leszen valami gyűlés Zágrábban és Ngod
házában is parancsoltak én nékem a bánok, hogy oda mennék a gyűlésre;
azért ott a bánoktól hitlevelet kérek, hogy a törökök a hagyott helyre
bízvást eljönnének ; aztán ha a hitlevelet a bánok megadják, össze viszem
őket, aztán mindjárást elindulok Ngodhoz . . . . A Fekete Lukács bajviadalja mikor leszen, akkor ismét többeknek leszen Ngod szolgái közül.
—y

Szhiánpasa

levele Ludolf

császárhoz,

—s-

1593-baif. '1)

Az akkori időben élő törökök a népjog és politikai illendőség iránt nem
sok fogékonysággal bírtak. A sztambuli udvar által fogalmazott, phrásisokban és körmönfont okoskodásokban bővelkedő politikai irományok is
ezt bizonyítják és az akkor élt diplomatáknak gyakran sok fejtörést
okoztak, s őket gyakran tévútra is vezették.
Hasonló okmány az, melyet alább közlünk, s mely a portának
ígért ajándékok elmaradása folytán íratott. Az okmány hű fordításban
így hangzik:
«Emlékeztetjük Felségedet, hogy levele még azelőtt érkezett ide,
mielőtt mi ezen a magas portán nagyvezírré kinevezve és megerősítve
lettünk volna. Ebben az iratban mentegetŐdzik Felséged és az éveukinti
ajándék elhalasztásának és elmaradásának okául azt hozza föl, hogy a
muzulmán liadi népek Boszniában a békét megszegték. Mi ezt az írást a
mi hatalmas császárunknak felolvastuk volt, és ő Felsége meghagyta,
hogy az ajándékoknak mindenesetre be kell érkezniök, továbbá kijelentette, hogy a békét és barátságot, mely köztünk megköttetett, megtörni
nem akarja; egyidejűleg pedig a boszniai béglerbéget a portához küldendő tudósításra utasította. És most Felséged mégis azt írja és jelenti,
Úgy ezen, mint az előbbeni levél eredetije, az Ürsz. Levéltárban
őrzött Nádasdy-levelek közt van.
a
) A es. és kir. udv. levéltár kéziratgyűjteményéből, Codex 8966.
pag. 591.

hogy az ajándékokat, nem fogja megküldeni, ami nem egyéb, mint csalárdság és a magas porta kijátszása.»
«A mi részünkről semmi sem történt a béke ellen, csakis azért,
hogy a föntemlített hadi népek féken tartassanak.1) De Felséged részéről
nincs vége a béke megszegésének, különösen Boszniában, hova hadi népei
tüzérséggel rontottak be ; de a mi nagy Istenünk segítségével mi azokat
legyőztük, a tüzérséget elfoglaltuk és a magas portára hoztuk.»
«Miután a dolgok így állanak, két kérdést kell tennünk Felségedhez ; először: hogy Felséged hajlandó-e a barátságot, amint az illik,
velünk folytatni és fenntartani, valamint a 2 évi ajándékokat megküldeni vagy sem ; másodszor: szabadon akarja-e bocsájtani az elfogott
bégeket ?»
«Ha Felséged a békét megtartja, a két évre járó ajándékokat megküldi és a mi fogoly bégjeinket szabadon bocsátja : akkor biztos, hogy a
mi részünkről a béke szintén meg fog tartatni, országai és határai semmikép sem háborgattatnak és szorongattatnak, a nálunk lévő fogoly keresztények közül azok, kiket Felséged akar és kíván, szintén szabadon
bocsáttatnak, a barátság köztünk pedig szorosan és állandóan fenntartatik.»
«Ellenkező esetre azonban, ha t. i. a fentemlített ajándékok megküldése további mentegetőzésekkel újólag elhalasztatnék és a felelet csak
üres hiú szavakban állana, a mi hatalmas császárunk, ki sem gazdagságban, sem népekben hiányt nem szenved, parancsot adott,2) hogy mi
személyesen, az egész muzulmán hadsereggel háborúba indúljunk. Felséged biztos lehet, hogy mi ezt meg fogjuk tartani, mikor aztán kide*) A nagyvezír, úgy látszik, megfeledkezett az 1593 január közepe
után történt eseményről, amidőn a petrinai új erőd helyőrsége a Kulpa
folyón át, Petrinától 3 mérföldnyire, betört, egy nemesi udvart megtámadott és az ott lévő 60 jobbágyot, valamint a található eleséget Petrinjába
hurczolta.
2
) Itt Szinán pasa a szultán által, a megelőző napon, február 6-án,
kihirdetett parancsra czéloz, mely szerint a boszniai, temesvári és budai
béglerbégségek alá tartozó, Konstantinápolyban lévő összes katonák, különbeni gályarabság és zsoldjuk elvesztésének terhe alatt, még ezen hó 12-ike
előtt, illetékes állomásaikon megjelenni tartoznak. A görög béglerbég is
utasíttatott, miszerint készen legyen arra, hogy ha a határon lévő pasák
segélyt kérnek, ezt haladék nélkül megadhassa. A szultán háborús szándéka különben ismeretes volt és Bécsben már február 9-én el volt terjedve
a hír, miszerint Amurát szultán úgy nyilatkozott, hogy 1593-ban Bécset is
meg fogja látogatni.

rtílne az, amit a mi Istenünk és Mahomet, kinek szent neve áldassék,
elrendelt és jónak lát tenni. Kelt az Ehiuma utolsó napján, Mahomet
1001 -ik évében. (A mi számításunk szerint körülbelül 1593 február 7-én.)
Közli: Gömöri Gusztáv.

Török hadak számereje

Magyarországon

7590-ben.

Az alábbi kimutatás a töröknek 1590-ben, Magyarországon és a részeken elhelyezett számáról, nem megvetendő adatokat tartalmaz.
«A török örségek jegyzéke Magyarországon 1590-ben, azaz valóságos följegyzése a törököknek, gyalog és lóháton, úgy mint azok az országban, a vend és egyéb határokon vannak és a múlt nyáron ott találhatók
voltak.1)
Először is a Duna mentén és ahhoz közel:
Esztergomban:
A szandzsák bég tart ott lovas beslit
a várban janicsárokat
...
a városban martalóczokat
.
naszádosokat
... ...

...

500
1000
700
1000

Visegrádon:
Van janicsár

...

...

200

Nógrádon:
Lovas
janicsár

...

__

200
200

...
Váczott:

Lovas
... ...
janicsár ... ...

...

...
...

...

...
...

...
...

300
100

Budán és Pesten:
A pasa tart ott lovas besliket és numlikat
naszádosokat
...
... ... ... ...
x
) A cs. és kir. közös pénzügyminisztérium
archiv Nr. 8. 1590.

600
1500

levéltárából.

Kammer-

Budán még:
Janicsárt

.1

2000

Pesten még:
Gyalogost

...

...

„-. ...

...

...

...

1000

Székesfehérvárt:
Tart a pasa lovas beslit
1000
janicsárt
...
...
... 1000
martalóczot ...
... ...
700
Összes száma a törököknek, gyalogosok és lovasoknak a Duna mentén tesz
... ... ... 17,400.
A Dunán innen:
Pécsett:
A Kászunbég tart lovas beslit ...
...
tatárt ... ... ... ... ... ... ... ... ...
janicsárt, magyar lándzsásokat (?) és martalóczokat ... ... ... ... ... ... ... _

Lovas van

. ...

Siklóson :
...

1000
200
1000

200

Szegszárdon:
Lovas van
... ... ...
...
100
gyalogos
...
...
100
Ezenkívül a Kászunbég még több helyet is megszállva tart, u. m. Baranyavárt, Sárvárt, Görös-Gállt, Ságvárt és még többeket, melyekben mindenütt törökök
vannak.
2800.
A törökök összes száma a Dunán innen kitesz
A Dunán túl és a Száva között :
Murát bég lakik Pozsegán és van lovas beslije
de ha a fölkelés is bevonúl, akkor lesz lovasa
és gyalogosa mintegy
...

1000
5000

A Száván túl:
Uleman pasa lakik Boszniában és tart lovast
és a fölkelés által összehozhat mintegy
...

1000
7000

Dalmácziában:
Belibég van és tart lovas beslit ... ... . „
1000
de ha a fölkelést behívja, lehet mintegy
. .. 5000
A törökök összes száma, a Dráván és Száván túl,
Dalmácziával együtt, a fölkelés nélkül kitesz
3000.
A törökök egész összege, kik jelenleg a Duna,
Dráva és Száva mentén, valamint Dalmácziában vannak,
a fölkelőket nem számítva, tesz ... ... ... ... ... 23,200.
Ez a törökök számának nagysága, mely a Duna és Száván túl és
innen, és Dalmácziában tartózkodik, s ő Felségének határos országait,
Horvátországot, a vend részeket, Stiriát, Ivrajnát és Ausztriát, napontai
betörésekkel és portyázásokkal pusztítani és megrontani igyekszik, valamint határainak kibővítésén fáradozik, amit a többi törökök a Duna
mentén, Ausztria és Morvaország ellen, nem kevésbbé megkísérleni igyekeznek, úgy hogy a védelemre mindenütt állandóan készen kell lenni.
Közli: Gömöry Gusztáv.

Mennyivel járullak

az örökös tartományok

a háború

költségeihez
1592-ben?
A kimutatások arról, hogy valamely
ország a háborúra mennyi pénzt, embert stb. áldozott, a levéltárakban
oly ritkák, hogy minden egyesnek föltalálását örömmel kell üdvözölnünk,
annál inkább, ha azok, mint az alább közlendő, 300 évvel nyúlnak vissza
a múltba.
Az ilyen irományok az illető országra, de az uralkodóra nézve is,
mint a veszélyben nyilatkozó áldozatkészség bizonyítványai, nagybecsű
okmányok, melyeket hadtörténelmi szempontból sem lehet figyelmen
kívül hagyni.
Különösen Magyarországra vonatkozik az alábbi «Contributiojegyzék», mely úgy hangzik:
Kimutatása annak, hogy O császári Felsége örökös tartományai,
eddig a határon lévő örökös ellenség ellen, magában az 1592-ik évben,
mennyivel járultak.1)
x
) A zwettli kolostor levéltárából, valamint
könyvtár kéziratgyájteményéből. Codex 8966.
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a cs. és kir. udvari
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Először is az osztrákok, Alsó-Ausztriában, a győri
határra évenkint és a jövő 1593-ik évre engedélyeztek
Ugyanazok 1592-ben Kanizsára készpénzben fizettek és adtak
...
...
___ ... ... ... ....
1593-ra engedélyeztek
... ... . . .._ ...
Ugyanazok Pápán 4 hónapon át 700 német zsoldost tartottak fenn, havonkint 7000 frttal, a mi a négy
hónapon át kitesz ... ...
... ...
Ugyanazok a mai napig 250 lovas íjászt tartanak
a határon, s azokra 4 hónapon át adtak
... ...
A főpapok, kiváltkép Kanizsa élelmezésére adtak
Az osztrákok, Felső-Ausztriában, a hátárcsapatok
élelmezésére 1592-ben
... ...
...
és a már korábban csinált adósságok törlesztésére
1592-ben készpénzben letettek
... ... ... ... ...
Ugyanazok Horvátországba 500 német zsoldost
küldtek segítségül, s azokat 4 hónapon át tartották fenn ;
havonkint 3500 frttal, ami 4 hónap alatt kitesz ...
Ugyanazok Kanizsa megerősítésére szintén 500
német zsoldost küldtek és 4 hónapon át tartottak, ami,
mint a föntiek, kitesz
... ... ... ...
...
A közönséges és különleges szükségletekre, élelmi
szerekben, sóban stb., évenkint tekintélyes összeg megy
Ausztriából a határra, míg be egy fillér sem folyik
Ausztriába.
így nem lehet fölszámítani azt sem, amit az osztrák klastromok pénz, gabona, bor és zab beszállításával
az élelmezési költségek fedezésére áldoztak.
Ugyanazok a kanizsai építkezésekre 1592-ben1)
3 évre engedélyeztek
__
__
...
Ebből egy részt már lefizettek, továbbá a hadi
népek fizetésére égetően szükséges összegre adtak
...
Az egész összeg eddig, só nélkül
... ...
Hol vannak most még a károk, melyeket a zsoldosok, kimustráltatásuk előtt, a szegény földmívesnek
okoztak ? Sok falunak egész nyáron át kellett őket élelemmel és pénzzel tartani. Mennyit nyeltek el a lőpor,
*) Az 1592
Fasc. IV. 12.

ápril

1-én tartott

ülésen.

138.000 frtot..
34.000 frtot.
20.000 frtot.

28.000 frtot.
14.000 frtot.
13.000 frtot.
50.000 frtot,.
100.000 frtot.

14.000 frtot.

14.000 frtot.

20.000 frtot..
30.000 frtot.
445.000 frt.

Cs. és kir. hadi levéltár,.

ólom, gyutacsok, fegyverzetek költségei, meg a parancsnokok utazásai ? A hópénz, a zászlók és egyebek, menynyibe kerültek ?!
A stájerek, karinthiaiak, krajnaiak és gürziek a
horvát, vend, dalmát és egyéb határokra, adtak több
mint ... ... . . ... __
...
— 200.000 frtot.
A stájerek 1592-ben, még a rendesen felül, adtak
a háborúra ...
... ... ... ... ... ...
222.000 frtot.
A karinthiaiaknak, krajnaiaknak, görzieknek, a
rendesen felül, méghozzá kellett adni, több mint
... 100.000 frtot.
Összege annak, amit csak a stájerok1), kárinthiaiak
és krajnaiak csak 1592-ben adtak, kitesz
... 582.000 frtot.
O Felsége a császár az örökös tartományokból vont jövedelmeiből
adott, és pedig:
Werner von Kaytenau2) ezredére;
Nádasdy Ferencz csapataira: 1000 huszárra és 1000 gyalogosra ;3)

1593-ra a stájer tartománygyűlés azt határozta és indítványozta
(január hóban) :
a ) hogy az eddigi engedélyezett összeg fentartassék és úgy szaporíttassék, hogy még 400 német lovassal és 600 zsoldossal több tartassák
fenn a határon, mint 1592-ben;
b) hogy személyes segítség is adassék;
c) hogy a gyalog és lovas fölkelés addig behívassák, míg arra szükség van vagy pedig e helyett, állandóan bizonyos számú lovas és gyalogos
tartassék a határon, vagy pedig végre a fölkelés, Vt-ed évenkint váltakozva
szolgáljon;
d) hogy a határon, a jobb közlekedés és hírszerzés czéljáböl, az egész
határügy egy ezredesre bízassék;
e) hogy a határvárakra 20.000 tallér engedélyeztessék;
f ) hogy ha szükséges Petrina irányában egy várnak építése, ahhoz,
valamint fenntartásához is hozzájárulnak;
g) hogy az előbbihez képest, Keresztúr is, minden halogatás nélkül
fölépíttessék;
h) hogy a szükséges élelmi- és lőszerek készletben tartassanak és végre
i ) hogy Kanizsa számlájáról és kiépítéséről meg ne feledkezzenek.
(Codex 8966, pag. 873.)
2
) Meghalt 1593 márczius havában, egy laibachi, ápril 5-én kelt
levél szerint.
3
) Felállításuk 1592 szeptember 12-éről datálódik. Cs. és kir. hadi
levéltár.

Bőderer Vilmos csapataira: 1000 német lovasra (csak 500-ra
emelkedtek);
TetauerKároly csapataira: 100 lovas íjászra;
Pálffy Miklós
»
400 huszárra;
Montecuccoli
»
200 lovas íjászra.
Mennyibe kerültek az őrgróf 1 ) és Ferdinánd főherczeg ezredének
zsoldosai ?!
Hát még a salzburgi érsek 1000 fennálló zsoldosa és a Fuggerzászlóalj zsoldosai ?
Ugyancsak Zrínyi György gróf 400 huszára ?
Ugyancsak az újonnan fölállított 400 lovas Felső-Magyarországon ?
Ugyancsak a Jörger és Stahremberg által vezetett 200 íjász ?
O Felsége megparancsolta, hogy az osztrákok által, rövid idő előtt
szabadságolt 1000 zsoldos, az ő saját költségén újra fölállítassék, nemkülönben 250 lovas íjász is, kiket az osztrákok eddig 4 hónapon át
maguk tartottak fenn.
0 Felsége, a rendes számú hadi népen felül, még a szomszédos
zászlók, fölkelés, fegyverzet költségeit is sajátjából, az udvar pénztárából
fedezi és pedig: német lovas és íjász 750, huszár 1200, német zsoldos
6000 fő, összesen 7950 ember. Ugyancsak csupán Horvátországba, Bécsből, 150 mázsa lőpor küldetett.
Az első üzenet, melyet a császár, a Prágában 1593 márczius havában összeült cseh rendeknek küldött, az volt, hogy azok a már előbb
nyújtott segélyt még három éven át adják, emellett pedig bizonyos
számú hadi népet a török határra küldjenek, ezenkívül még egy másik
csapatot is állítsanak, melylyel a törökök országába betörjenek ; mindezt
a kellő tüzérséggel is ellássák, még pedig az egészet saját költségükön I
mindemellett azonban a rendes őrségeket is fentartani tartoznak, sőt
azokat a jövő, 1593-ik év nyaráig, megkétszerezni is tartoznak.
Miután 0 Felsége, a törökök hitszegése folytán, 100.000 tallért
volt kénytelen az ország védelmére adni, ez összeg Csehország főrendei
által megtérítendő a koronának, s még további segítség is nyújtandó az
esetre, ha 0 Felsége személyesen is kénytelen volna táborba szállani.
Adatok
viszonyokra

IBásla tábornokra
és az í60í-ik
éri
erdélyi
vonatkozólag.'1)
Ámbár az alábbi adatok nagyobbára

Burgau Károly, Ferdinánd tiroli főherczeg fia, ki a császári tiroli
és salzburgi segélycsapatok parancsnoka volt, a vend és horvát határokon.
2
) Fugger Fülöp Ede, kirclibergi és weissenliausi báróhoz intézett,
egykorú erdélyi levelekből.

összefüggés nélküliek, mégis elég érdekeseknek véljük azokat arra, hogy
följegyeztessenek.
Ismeretes, hogy az IGOi-ik év márczius havában Magyarországon
két országgyűlés ülésezett. Az egyik Pozsonyban, Mátyás főherczeg
elnöklete alatt, ki 600 hírhedt mersbergi zsoldossal és 2 zászlóalj testorséggel jelent ott meg, míg a másik Kolozsvárt, fídsta tábornok elnöklete
alatt tanácskozott.
A tanácskozások folyamán, úgy a magyar, mint az erdélyi rendek
«nagyon makacsok és nehézkesek valának», úgy hogy a törökök részéről
fenyegető veszedelem elhárítására csak igen kevés fontos és eredményes
határozat volt hozható, ami mindkét elnöknek, de kivált Bástának, a
rendek iránt táplált előítéletét csak megerősíteni volt alkalmas. De
viszont a rendek sem rokonszenveztek a keményfejű és kegyetlen hajlamokkal bíró császári tábornokkal, s amit róla itt-ott írtak, az reá nem
hízelgő, mint azt a következő' részletek mutatják :
Egy Kassáról, márczius 18-áról keltezett, erdélyi tudósításban a
következőket olvassuk : «Básta három erdélyi nemest, Császár Györgyöt,
Ivomándy Mihályt és Prankay Jánost, elfogatott,1) egész csendben egy távol
eső klastromba vitetett és ott befalaztatott. Az egész országban jó hírnek
örvendő három nemes egyetlen rokonának sem sikerűit megtudni, hová
jutottak. Altalánosságban azt hitték, hogy Básta végre is szabadon fogja
őket bocsátani. Három nap múlva azonban, véletlenül rábukkantak
holttesteikre a kolostor egy pinczéjében és ott eltemették. Híre jár, hogy
röviddel ezelőtt Básta hat kapitányt is, kiket «elkezeléssel» gyanúsított, egyszerűen megfojtatott. Mindezek folytán, a már amúgy is gyűlölt
embernek élete, nincs többé biztosságban.»
Valami rendkívüli és ritkán uralkodó, kegyelmes kedélyállapotban
lehetett Básta akkor, midőn a hozzá kérvénynyel forduló «Literátus
János özvegyének, Baros Borbálának megengedte, hogy Szász-Fényesen
lévő szőllője után a 9-edet és 10-edet adni ne kelljen.» Bár a dolog magában véve csak csekélység volt, «a városka lakosainál az engedély
őszinte örömöt és hálát szült», mi egyik bizonysága annak, milyen könnyű
lett volna Bástának más, jótékony befolyást és kormányzást gyakorolni.
Az írás további folyamán föl van még említve, hogy Básta az ez
idei, előre látható hadjáratban, fővezérré van kiszemelve, de egészsége
igen gyönge, a podagra sokat kínozza, miért is azt gondolják, hogy ezt
a parancsot nehezen fogja teljesíthetni. — Ez a jóslás azonban nem
teljesült be.
Az elfogatass oka nincs megemelítve.

Básta egyik híve, Borsos Tamás, ki tudvalevőleg a tábornokkal
jobban rokonszenvezett, mint az erdelyi főurakkal, egy június 19-én,
Nagyszebenben kelt levelében keserűen panaszkodik, hogy «az ország
állapota nyomorúlt és szánalomra méltó, mióta a tábornok azon kívül,
Huszthon, tartózkodik,1) továbbá azért is, mivel a császári biztosok2)
sem laknak ottan. Eme tűrhetetlen állapotnak még egy másik oka az,
hogy az országba semmiféle pénz sem folyik be, melylyel a hadi népet,
kik a rend fentartására lennének hivatva, kifizetni lehetne, minek folytán úgy ezek, mint a hajdúk is, oly módon garázdálkodnak, amit leírni
lehetetlen. Egész helységek siváran és kipusztítva állanak, de még a
városokban is szükség állt be, mivel a parasztok élelmet be nem
hozhatnak.»
«A hajdúk a templomokat és a nemesek kastélyait kirabolják és
nem régiben Badul, oláh vajda, három futárját, kik Bástához levelekkel
voltak küldve, meggyilkolták, valamint Gyula-Fehérvárnál egy jezsuita
pátert is. Nemkülönben a székelyek által Kolozsvárra szállított, 114
kocsiból álló gabona-küldeményt is megtámadták, a szegény székelyek
közül, kik természetesen ellentállni igyekeztek, 70-et levágtak és a
kocsikat gabonástul, az előfogott ökrökkel együtt, hatalmukba ejtették
és elhajtották. — Mi a császárnak és Básta tábornoknak pénzért szolgálunk, de miután az itt nincsen, igazán nem tudjuk, mit tegyünk.»
«Az erdélyiek már annyira kétségbe vannak esve — írja tovább a
panaszkodó — hogy türelmetlenségükben már az ellenség — a törökök —
bejövetelét kívánják és kérik, kik bizonyára nem fognak jobban pusztítani, mint a hajdúk. Kapitányuk, Horváth Ábrahám, ide (Nagyszebenbe)
érkezett és maga is megvallja, hogy nem tud nekik parancsolni; de
megígérte, hogy ha egy pénzküldemény érkezik, 5 nap alatt az országon
ki, Lippára fogja őket vezetni, hol az ellenség ellen akarna valamit próbálni. Egy hordó bort és 20 köböl gabonát adtak neki szükségképen. Ha
14 nap alatt pénz nem érkezik be, akkor vége mindennek.»
«Kint Oláhországban is minden rák módra halad, a vajda nem tud
előre jutni; Ürményi Péter ki akart onnan jönni, de nem tudott. Egészben a nyomor oly nagy, hogy a szegény ember a füvet forrázza le borral,
s azt eszi a szokásos kása-étel helyett. Ha valahol valami marha vagy
állat elpusztúl, legyen az akár kutya, vagy macska, elkérik azt is. —
Ez uradalmat ép akkor kapta — szolgálatai elismeréseül — a
császártól.
.
2
) Ezek voltak : Kapreolo Tamás gróf, Hoffmann György és Imhof
Károly. Cs. és kir. hadi levéltár, Feldacten 1604.)

A hajdúk pedig avval mentik magukat, hogy ha az útak mentén valami
ételt, valami élelmi szert találnak, azt ott nem hagyhatják, «ha mindjárt
az Isten is ott lenne», miután már az egész télen át csak holmi gyökérneműeken éltek, most tehát elveszik azt, amit elérnek. Az elmúlt télen,
a hidegtől és éhségtől, 1000 emberen felül pusztult el. Az élelmi szerek
ára, eddig még soha nem ismert magasságot ért el; így példáúl: egy
kenyér, melynek ára rendesen 4 fehér garas volt, 1 tallérba kerül, egy
tojásért három krajczárt, egy libáért 17« tallért, egy pár kakasért 1 tallért kell fizetni.»
A többi levelekben a következő tudósítások vannak :
«Híre jár, hogy Bethlen Gábor, Nagy Albert hajdú-kapitány és
még számos, a törökhöz pártolt magyar, kegyelemért folyamodott Bástához és azt meg is fogja kapni.»*)
«•Június közepén Básta még Kassán volt és podagrája még nem
javúlt; úgy, hogy tervezett bécsi útját még meg nem kezdhette.»2)
«A tatár küldöttség, valamint egy oláh nagybojár is Kolozsvárra
érkeztek június 5-én, és a császári biztosoknál kihallgatást kértek. Azt
kívánják, hogy a császárhoz Prágába küldessenek, békekötés végett;
Mollart Ernő a közbenjárást meg is ígérte.»
«Horváth Ábrahámról, július 27-én, Kolozsvárról az a hír érkezett
be, hogy összes hajdúi, valamint a ráczok is, mind elvonúltak Magyarországba ; úgy, hogy jelenleg egészen más zsoldosokat kénytelen, élelem
és takarmány szerzése czéljából, portyázni kiküldeni.»
«Lippáról az hallatszik, hogy a törökök Temesvártól Lippa kapujáig nyomúltak előre, mialatt útközben egy német osztályt levágtak ; a
nép ott is rendkívül elégedetlen, úgy, hogy félő, miszerint Lippát szintén el fogjuk veszíteni.»
«Az erdélyi szászok, összesen már 600.000 forinttal járultak ahhoz,
hogy a vallonok kifizettessenek, mindezt saját jóakaratukból; s most
újólag, hat hónap alatt fizetendő, 60.000 forintot vetettek ki reájuk. Ez
nagyon rossz vért szül a szász lakosok között, és azt kérdik, hol itt az
igazság ? Különben evvel sincs sok segítve, mert az ország már teljesen
ki van pusztítva.»
«Szívesen elengednék felét annak, amit a hadi népek megettek,
csak legalább a másik feléért megkaphatnák a pénzt. Igazán, egész
Erdélyben már mit sem lehet találni; e mellett még a közlekedés
*) Az egyik ép oly valószínűtlen, mint a másik.
2
) Ortelius ellenben azt mondja, bogy Básta Prágába érkezett ez
időben és O Felségénél kihallgatáson volt.

is igen rossz és veszedelmes. Igy például, 4 nap előtt több paraszt, kik
Szászsebesnél munkában voltak, a császári katonák által megtámadtatott, leöletett, míg feleségeiket és gyermekeiket elrabolták. Ebből látszik,
hogy azok, kiknek bennünket védelmezni kellene, úgy garázdálkodnak,
mint a tatárok, és hogy a jövőben is még sok keserűség vár reánk.»
«Mint augusztus 4-én írták, a törökök 8000 emberrel betörtek
Oláhországba és Radult megtámadták, Pethő György 2000 székelylyel,
Panyit és Eácz György hadnagyokkal, Oláhországba, Radul segítségére
küldetett.»
«Nagy Ábrahám is azon van, hogy hajdúkat és ráczokat toborzon.
Továbbá, amaz alig hihető újság is el van terjedve, hogy egy újabb
lázadó támadt, ki 300 lovassal, 600 gyalogossal és 1200 törökkel és tatárral az országban szerte barangol.»
«Radul a hónap vége felé, minden népével, le a Dunáig vonúlt a
tatárok ellen, kik országának már is kiszámíthatlan károkat okoztak.»
«Örömmel tudathatom — augusztus 28-án — hogy Kransenegg
végre pénzt kapott a vallonok kielégítésére, kik eddig a szászok nyakán
ültek és azoknak több mint 80.000 tallérjukba kerültek és hogy azok
innen (Nagyszebenből) Fehérvárra mentek, hol mustra alá kerülnek.
Őszintén mondva, nagyon szükséges lenne, hogy a császári udvar ide
végre egy fejedelmet helyezzen, mert ebben az esetben az oláhok és a
többi népek is, hozzánk sokkal hajlandóbbak lennének.»
Panaszosan hangzanak mindeme levelek, s mintegy kiegészítik
Erdélyi Pál: «Az erdélyi veszedelmekről» szóló művét, mely C3ak 1603-ig
terjed.
G. G.

Az 1809-ik

évi magja?' nemesi fölkelés

vitézei.

Egy

korábbi alkalommal már megemlékeztünk ama vitézekről, akik az
1809-ik évi magyar nemesi fölkelés alkalmával magukat az ellenség
előtt kitüntették.1) Most kiegészítjük azok jegyzékét a következőkkel:
A pozsonyi lovas ezrednél kitűnt Csiba Dávid tizedes, ki június
16-án egy bajtársát, kit a francziák körülvettek, anélkül, hogy soká gondolkozott volna, bátran kivágta, s ez alkalommal két ellenséges vadászt
megölt, másik kettőt pedig megsebesített, mely tettéért az ezüst vitézségi
érmet kapta.2) Június havában a Fehértó és Sövényháza melletti ütkö») Lásd 1893. évfolyam 283—284. lap.
2
) A török háború kitörése előtt alapította II. József császár az arany
és ezüst vitézségi érmet a legénység számára olykép, hogy a zsold, melyet
az illető az érem elnyerésekor húzott, neki egészen, az ezüst éremnél pedig
fele részben, életfogytig kijárt.

zetben, Kis-Czell mellett, végre pedig Cservárnál Kdlnay tizedes tűnt ki,
mint két bajtársának megmentője és általában vitéz magaviseletével.
Vitéz magatartást tanúsítottak ugyanekkor még: László tizedes, Bado
János és Harcsa Péter fölkelők is.
A pesti lovas ezred is sok vitéz és bátor katonát számlált. A győri
csatában Stephanovics János tizedes tett ki magáért, midőn egy ellenséges tiszttel, ki hátráló tüzérségünket üldözte, szembe szállt, s addig harczolt vele, míg mindketten sebektől borítva, visszafordúlni voltak kénytelenek, miközben a tüzéreknek a lövegeket szerencsésen biztonságba
hozni sikerűit. Szintúgy kitűntek még Tóth Péter fölkelő, Mándich,
Ferenczy János, Fekete József és Tiszó Péter tizedesek; a három utóbbi
többszörösen tanúsított lélekjelenlétéért és önfeláldozó vitézségéért az
ezüst vitézségi érmet kapta. Buzgóságának és kötelességérzésének fényes
tanúságát adta Vörös Mihály tizedes, ki június 12-én kémszemlére küldetvén ki, daczára annak, hogy vállába súlyos sebet kapott, addig nem
tért vissza, míg biztos híreket nem szerzett; de sőt midőn visszatérte
után, a kifejlődött liarczban, bajtársai a nagyszámú ellenség támadásától
ingadozni kezdtek, ő volt az, ki őket személyes példájával bátorította és
addig küzdött, míg a nagy vérveszteség folytán, teljesen elerőtlenedve,
a harczszínhelyről elvitték.
A nógrádi lovas ezrednél, Meskó hadtestének visszavonulása alkalmával, Sismics József őrmester szerezte meg az ezüst vitézségi érmet,
midőn a francziák által elvett zsákmányt kétszer is visszafoglalta, s
negyedmagával több francziát fogságba ejtett. Szintúgy kitűnt Józsa
Imre tizedes is, ki 12 emberrel Zámoly-Ujfalunál, a hédervári erdőben,
előőrs-szolgálatban állván, az előnyomuló francziákat ügyesen és bátran
megtámadta, s evvel elérte azt, hogy a különböző pontokon felállított
őrsöket, minden veszteség nélkül, visszavonni lehetett.
Néhány nappal később Józsa tizedes, Kis-Czell felé küldetvén kémszemlére, 7 huszárjával az ellenségnek egy 20 emberből álló szakaszát
megtámadta és elfogta, majd az ellenséges őrséget a helységből kicsalván,
még 50 embert ejtett fogságba.
A zalai lovas ezrednél Pospacsi Sebő tizedes, a zalai gyalog ezrednél pedig Salamon János és Tuba György fölkelők tűntek ki; e két
utóbbi látva, hogy ezredesük, báró Ghilányi, már-már fogságba jut,
néhány bajtársukkal szövetkezve, segítségére siettek és miután az ellenséges vadászok közül hetet leszúrtak, az ezredest szerencsésen megmentették.
A barsi lovas ezrednél Timos Mátyás fölkelő, Győrnél június 13-án,

két bajtársának életét mentette meg; hasonlót tett Nándory András
tizedes is.
A veszprémi lovas ezred egy fölkelője, Csók Ferencz, az ezüst
érdemkeresztet nyerte hősies magatartásáért. Ugyanis a szombathelyi
ütközet alkalmával, június 4-én, egy bajtársa, Bíró János, jobb kezére
olyan csapást kapott, hogy harczképtelenné vált, s fogságba ejtve, elvezettetett. Ezt látván Csók Ferencz, villámgyorsan az ellenség után vágtatott és egyet közülök oly erővel vágott le, hogy kardja összetört. Csók
ekkor a leroskadt ellenség kardját ragadta el, s bajtársát a fogságból
szerencsésen megmentette.
Csak egyszerű példák ezek, melyeket itt felsoroltunk, de mindazonáltal dicső példák arra, hogy az egyes, alárendelt harczos is, testi
erejének, bátorságának és vitézségének, valamint emberséges érzelmének tudatában, képes bajtársáért, saját élete koczkáztatásával, síkra
szállni.

