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A Magyar Tudományos Akadémia őszi ülését a f. é. október hó
24-én tartotta, Hollán Ernő altábornagy elnöklete alatt.
1. Az ülés első tárgya az 1894. évi hadtörténelmi pályázat eldöntése volt.
A beérkezett pályaművek elsejének czíme: «A rigómezei hadjárat
1448-ban». A bírálat e pályaműről a következő:
«A munka, kivált első felében, nincs kellően megszerkesztve,
minduntalan leveleket, véleményeket idéz, tények helyett; disserál, a
helyett, hogy elbeszélne, s ismétlésekbe bocsátkozik, de azért mindvégig
irodalmi színvonalon marad. A tárgyra vonatkozó kiadott forrásokat
ismeri, azokat észszel és belátással használja; úgy látszik elegendő katonai ismeretei is vannak, kellő súlyt fektet a geografiára s általában a
rigómezei szerencsétlen hadjáratnak sokkal teljesebb és sokkal helyesebb
képét adja, mint azok az írók, a kik e tárgyról eddig írtak. A chronologia és a stylus némely kisebb hibái könnyen javíthatók.»
Egészben véve tehát a bírálat a munkát jutalomra érdemesnek
tartja.
A második pályamű czíme: «A pozsonyi hídfő védelme az 1809-ik
évben.» E műről a bírálat a következőket tartalmazza :
A hídfő védelme igen részletesen és kiváló szakértelemmel van
megírva, mely kétségtelenné teszi, hogy a munka szerzője alapos ismeretekkel bíró katona. Ámde az irály szaggatott volta, a hibás és értelemzavaró kifejezések nagy halmaza, a gyakori magyartalanságok, azon
határozott véleményt keltik, hogy a munka előbb idegen nyelven íra-

tott s azután fordíttatott magyarra. Ez okoknál fogva a munkát jelen
alakjában a bírálat jutalomra nem, de szakbeli alaposságánál fogva,
dicséretre érdemesnek tartja.
A bizottság a bírálóktól nyert további fölvilágosítások után elhatározta, hogy «A rigómezei hadjárat 1448-ban» czímű pályamunkának
az 500 arany koronából álló jutalmat oáaítéli, a második : «A pozsonyi
hídfő védelme 1809-ben» czímű munkát pedig dicséretben részesíti.
E határozat következtében s a pályázati hirdetmény 5. pontja
alapján a jeligés levélkék fölbontatván, kitűnt, hogy a pályanyertes mű
szerzője Kiss Lajos, szegedi főreáliskolai tanár, a megdicsért pályaműé
pedig Schikovszky Károly, cs. és kir. vezérkari ezredes, a pozsonyi V. hadtest vezérkari főnöke.
A bizottság az előadót egyben fölhatalmazta, hogy a pályadíj
kiutalványozása és kiadása iránt a szükséges lépéseket megtegye, a megdicsért mű szerzőjét pedig az eredményről értesítse.
2. A « Magyar hadtörténelmi könyvtár» czímű vállalat folytatására a bizottság legközelebb leendő megjelenésre az 1870/71-iki németfranczia háborút tűzvén ki, e mű megírásával az ajánlkozók közül
Hazay Saynu, honvéd törzstisztjelölt százados zászlóalj-parancsnokot
bízta meg.
A mű megírása az 1895-ik év végéig fejezendő be és az 1896-ik év
folyamán fog kiadatni.
3. A bizottság végűi jóváhagyta az előadó által a «Magyar hadi
krónika» kiadásának módozataira nézve előterjesztett javaslatot.
A «Krónika» e javaslat szerint a magyar nemzet 1000 éven át
folytatott összes küzdelmeit felöleli és két kötetben, mintegy 40—50
nyomtatott ívnyi terjedelemben fog, még pedig a «Hadtörténelmi Közlemények »-kel kapcsolatosan olykép megjelenni, bogy a folyóirat olvasói
ezen a Millenium alkalmából szerkesztett kiadványt, mely a magyar
nemzet hadtörténelmének kézikönyve leend, ingyen megkapják.
A Krónikának I. kötete ugyanis 1895-ben,H. kötete pedig 1896-ban,
mint a folyóirat utolsó füzete fog az előfizetőknek ingyen és bérmentve
megküldetni.
Részletesebben e kiadványról e folyóirat legközelebbi füzete fog
megemlékezni.
HADTÖRTÉNELMI

Adalék
téhez.

Szigetvár

APRÓSÁGOK.

7566-i/c évi ostromának

történe-

Szigetvár dicsőséges védelmezésével úgy a magyar, mint a kül-

földi irodalom oly sokoldalú és kiváló módon foglalkozott már, hogy
szinte merészségnek látszik, arról még valami újat mondani akarni.
Ámbár az alább közlendő okmány általánosságban újat alig tartalmaz, de érdekes azért, mert a Győr melletti magyar táborból származik, bol a Szigetvár eleste utáni negyedik napon, 1566 szeptember 10-én
Íratott s tudtunkkal eddig még irodalmilag fölhasználva nincs.
Az okmány czíme: Relatio és kivonata amaz értesüléseknek, melyeket Szigetvárnak 1566 szeptember 7-én a törökök által történt elfoglalásáról külön hírszerzők hoztak.1)
«1566 szeptember 10-én este a császári táborban (Győrött) a magyar csapatok parancsnoka, Báthori Báthory gróf, előtt egy magyar harczos jelent meg és azt a szomorú hírt hozta, hogy Szigetvárt az ellenség
elfoglalta és Zrínyi Miklóst, valamint a mellette a várban volt harczosokat és más férfiakat is lemészárolta; csak az udvarmester, a várnagy,
Schaffner Jáno3 irnok és az ügyész maradtak életben, kiket az ellenség
szorgalmasan vallatott és azután vasra veretett, hogy tőlük a vár tartozandóságai, annak igazgatása és gazdasága felől további fölvilágosítást
nyerjen.
Mert megjegyzendő, hogy meglehetős nagy földterület tartozott
Szigetvárhoz, mely úgy a törökök mint Buda felé mintegy 20 mérföldnyire terjedt ki, s így számos török város és helység a többek közt
Tolna,2) mely jelentőséges város, évenkint pénz és egyéb adóval voltak
Szigetvárnak lekötve.
E harczos továbbá azt jelentette még, hogy ő mint gyalog zsoldos
hajdú volt a várban és annak elfoglalása után a törökök maguk küldték
őt ide (Győrbe), hogy annak hírét megvigye. Egy második hírnök hasonló megbízással Károly főherczeg ő fenségéhez, egy harmadik pedig
Babocsa várába vele egyidjűleg küldetett el. A mi az említett hajdú és
mások híreiből összeegyeztethető volt, az röviden a következő :
A török császár eleinte 100,000 részint begyakorolt, részint gyakorlatlan harczossal 29 nap vesztegelt Szigetvár előtt. Ez idő alatt sem
éjjel, sem nappal egy órát sem henyélt. Majd ágyútűzzel, majd más utakon gyakorta hosszú, kegyetlen rohamokat intézett a vár ellen, melyeken — különösen pedig a legelsőn — legelőkelőbb katonái mind, valamint a janicsárok is részt vettek. De mindennek daczára 0 császári Fel*) Cs. és kir. udvari levéltár kézirat-gyűjteménye. Bécs, Codex 9026,
p. 76—79.
2
) Tolna maga évenkint 1000 magyar forintot volt köteles adóban
fizetni.

«ége tanácsosa és főkapitánya, néhai Zrínyi Miklós gróf, oly lovagias,
vitéz és erős ellentállást tanúsított, hogy még az ellenség sem tudott
azon kellőképen csudálkozni. A legdühösebb és leghevesebb rohamok
daczára a gróf az új várost tíz teljes napon át megvédte ; csak midőn belátta, hogy azt tovább tartani nem lehetséges, csak akkor vonult lövegeivel és embereivel éjszaka a legnagyobb csendben a várba vissza; ezután az új várost több helyen fölgyújtotta s az rövid idő alatt el is égett.
Ezek után az ellenség a külső vár védőműveit kezdte hevesen
támadni, mely támadásokra a vár őrsége élénk tüzeléssel és néhány merész kirohanással válaszolt.
De midőn az ellenség lövegtüze oly hevessé vált, hogy a lelőtt és
összedőlt védőműveket már nem lehetett eléggé ellentállóvá tenni, továbbá midőn AliPertev pasa az eddig megközelíthetlennek tartott oldalon,
a mocsaras, lápos földön a keresztény parasztok ezrei által csatornákat,
árkokat húzatott, a vizeket levezettette, a talajt földdel, faművekkel
kiegyenlíttette és rohamra alkalmassá tette, akkor a veszély nagygyá
nőtt. A munkálatok meghiúsítására a mi részünkről irányított tüzelésre
az ellenség nem is ügyelt, hiszen tudta, hogy a golyók csak szegény, keresztény parasztokat találnak, kik itt köteles robot munkájukat végezik.
Szigetvár megrohanásánál Ali Pertev pasa találmánya vált be különösen, t. i. egy, kocsikra fölépített, hídszerű út alkalmazása. Az előszeretettel alkalmazott támadó eszköz három egymás mellé és 14 egymás mögé állított, jól összelánczolt és egymásba akasztott, erős fatörzsökkel megrakot kocsiból állott, mely a kitöltött árkon át a várfalak
közvetlen közelébe tolatott és azon át történt a roham. De mindezek daczára néhány ilyen roham visszavettetett; a harmadik roham alkalmával pedig az történt, hogy a támadó mű föltalálója, Ali Pertev pasa
Zrínyi szeme láttára agyon lövetett.1)
Az őrség minden veszély és szorongatás daczára, mely még a
jövőben ie előtte állott, az előkelő pasa halála fölötti örömének kifejezése ül trombita és tárogató mellett mulatott és üdvlövéseket tett.
Zrínyinek és az őrségnek emez újjongása Ali Pertev pasa halála
fölött a török császárnál olyan haragot és bosszúságot idézett elő, hogy
az összes pasákat, a szandcsák bégeket, agákat, sphahikat, janicsárokat
és egyéb harczosait komolyan megintette, hogy a várat még inkább, mint
-eddig tették, minden oldalról rohanják meg.
*) Megemlítendő, hogy Ali Pertev pasa a megelőző évben Málta
szigetén, Szt.-Elmos elfoglalása alkalmával e támadó müveket szintén sikerrel használta volt.
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Miután Zrínyi gróf magyar szokás szerint az első bástya mögött
vesszőfonatból, fából és földből egy kerítést készíttetett volt, elrendelte,
bogy e mögött hasonló kerítést készítsenek, közben pedig lőport ássanak
el oly módon, hogy ha az ellenség az első kerítést netán elfoglalná és
azon át bejönni akarna, a lőpor meggyújtása által levegőbe repüljön.
Ez az intézkedés sajnos, a védők vesztére volt, a mennyiben az
ellenség lövegeinek megfeszített működése folytán az első bekerített védőmüvet oly rohamosan rombolta le, hogy az elásott lőpor nemsokára nemcsak neki, hanem a mieinknek is tetemes károkat okozott, sok embert
megölt és a vár végleges elvesztésének nem csekély okává is lett.
Ez esemény után Zrínyi a külső várat hátrálva elhagyni volt kénytelen és a belső várba vonúlt vissza, hol a tűz terjedése folytán még sokkal
nagyobb szerencsétlenség történt.
Midőn az ellenség a tizenötödik és utolsó rohamot intézte, egy
asszony vigyázatlansága és gondatlansága folytán egy pincze-boltozatban, hol tetemes mennyiségű lőpor volt fölhalmozva, tűz támadt, és a
lőpor fölrobbant. A még meglevő harczosoknak jó része és még mások is
sokan életüket vesztették ez által és a gyászos vég evvel is előmozdíttatott.
A vár belsejében a tűz annyira elhatalmasodott, hogy a gróf már
semmi védelemre sem számíthatott. A férfias, lovagias és vitéz gróf számára utoljára a legnagyobb szükségben már nem maradt egyéb hátra,
mint hogy a vele lévő nemesekkel és harczosokkal a vár kapuiból a hídra
kirohanást intézzen. A kaput kinyittatta és pánczélingben, fején magyar
sisakkal, kezében pisztolylyal, oldalán pallossal lépett ki a hídra. Pisztolyát egy előkelő törökre sütötte, — kit jól el is talált — azután eldobta,
a palloshoz nyúlt és oly vitézül vagdalkozott maga körűi, hogy az ellenség közül senki sem férkőzhetett közelébe.
A mint a török császár ezt meghallotta, megparancsolta, hogy
Zrínyinek horvát nyelven kiáltsák oda, hogy: «azt, mit eddig tett, meg
nem történtnek fogja tekinteni, ha magát kegyelemre megadja, és az ő
nagylelkűségére, melyre mint vitéz hős biztosan számíthat, bízza magát».
Erre a gróf azt felelte, hogy neki a szultán kegyelme nem kell.
Inkább becsületesen meg akar halni hitéért és királyáért, mint a szultán
zsarnoki hatalmában élni. Halála nem fog megbosszulatlan maradni.
De ha Isten is úgy akarja, a törökök őt élve nem fogják bírni.
Miután a császár ezt a feleletet meghallotta, egy külön janicsár-csapatot bízott meg azzal, hogy Zrínyit lelőjjék, a mi nemsokára meg is
történt. A gróf bal mellén átlőve leesett és lialva volt.
A többi nemes is osztozott sorsában. A törökök Zrínyi fejét levágták és azon frissen és véresen a császárhoz vitték. A szultán nagy örömet

érzett e fölött, bár még sokkal jobban szerette volna őt élve bírni, és
mindenféle fenhéjázó kifejezéseket használt ez alkalommal.
A gróf pedig, ki oly vitéz és derék volt, dicsőségesen és boldogan
is halt meg. Mert míg a világ áll, Zrínyi dicsősége is élni fog. Jobb is
így az egész kereszténység számára, Isten kegyelme legyen az ő és minden más lélekkel és vidám föltámadás. Amen !»
A Relatio eme kegyeletes mondása után megemlíti, hogy a szultán
a várost és várat azonnal kiüríttette és kitisztíttatta; «miután mindig kissé
gyengén érezte magát, nagy diadallal bevonult oda s ott lefeküdt. —
A keresztények és a törökök holttestei a mezőkön összehordattak és
együtt elégettettek. A törökök, kiket Zrínyi e hadjárat folyamán nagy
számban ejtett foglyul, a lőportorony fölrobbanása alkalmával mind
elpusztultak. 2000 keresztény nőt és gyermeket találtak még életben ;
ezeket a Dunához kísérték, ott hajóra tették és Konstaninápolyba vitték.
A vár élelmiszerekkel jól el volt ugyan látva, de azokat a tűz mind
elpusztította. Csak néhány élő lovat találtak, a melyeket magukkal is
vittek.
A mi a veszteséget illeti, állítólag 10,000 török harczos esett el
Szigetvár előtt, nem számítva ide a parasztok nagy számát, kiknek a
rohamokat azoknak élén kellett végig küzdeni. Nemcsak a török hódoltság népei voltak ezek, hanem még Eszékről is voltak köztük, kik mind a
földmunkák stb. elvégzésére biu-czoltattak ide.
A császári lőszerkészlet és a lövegek nagy része elpusztult s csak
csekély számú használható löveg maradt meg.
Az ellenség a várat 20 faltörő vei és 200 egyéb löveggel lövette volt.
Miután Szigetvár bevétetett, 20,000 ember Babocsára küldetett,
hogy a várat ostromolja. A szomszéd Csákány és Csurgó városok ellen
szintén török hadosztályok küldettek. Babocsa a roham után megadásra
szólíttatván fel, először férfiasan tagadó választ adott, de később látva
csekély erejét, félelem szállta meg az őrséget, a várat felgyújtotta és
elhagyta. A szomszéd várak ezt látva, sajnos, követték a rossz példát.
A török főhadiszállásban eleinte azt tervezték, hogy a győzelmes
sereggel Stiriába fognak betörni, és erre nézve a szükséges előkészületeket meg is tették. De miután értesültek arról, hogy Károly főherczeg
nagyszámú sereggel a Drávánál áll, e terv kiviteléről lemondtak.
Jelenleg sokat beszélnek arról, hogy könnyen lehetséges, miszerint
az ellenség Szigetvárról Sopronba s onnan Bécs felé akarja pusztításait
vinni. Kelt a győri táborban, 1566 szeptember 10-én. Az örök Isten adjon
jobb időket.»1)
*) A kéziraton nincs aláírás, de kétségen kívül Báthorytól ered. Hogy
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A mi eme relatiónál különösen figyelemre méltó, az az, hogy a
császár halálát oly tökéletesen tudták eltitkolni. Mint a magyar harczos
adaftaiból is látjuk, minden intézkedés utolsó perczig mint a szultántól
eredő van föltüntetve. A relatio egyetlen mondása utal a szultán gyönge
egészségére, de az is helyre van ütve avval, hogy a tömeggel el tudták
hitetni, miszerint a császár diadalmenetben vonult be a várba s ott
helyezkedett el.
Közli: Gömöry Gusztáv.

Lamberg

gróf császári

biztos följegyzései

a fcurucz

tiáború idejéből
—170Ú..'1) Nevezetes játéka a sorsnak, hogy az
1848-iki forradalom alatt szerencsétlen véget ért gróf Lamberg Ferencz
altábornagynak egyik őse, 144 évvel korábban szintén mint császári biztos küldetett volt Magyarországba. Levélben tett tudósításai, valamint
a magyarországi eseményekre vonatkozó egyéb följegyzései új dolgokat
ugyan keveset tartalmaznak, de a részletekben mégis világosságot vetnek némely dolgokra, melyeknek megismerése nem lesz talán érdektelen.
A magyar elégületlenekkel, kiknek ügyét az érdemes kalocsai érsek.
Széchényi Pál gróf, vette kezébe s igyekezett nagy buzgalommal előmozdítani, kötendő fegyverszünet és béketárgyalásokhoz a bécsi udvar mint
császári biztost, Lamberg grófot küldte ki. Az érsek a Győrött levő Lamberg grófot Pápára hívta meg, hol a tárgyalások megtartandók voltak.
1704 június 30-án az érsek saját kétfogatú hintóját, 300 Rákóczylovas fedezete alatt küldte a császári biztos elé Győrbe.
Lamberg azonnal útra kelt, s a sümeghi várban szállt meg, hová
Forgách Simon gróf, a kuruczvezér is beérkezett volt, s hol az érsek által
a legnagyobb tisztelettel fogadtatott.
Az első tárgyalások alkalmával semmi egyéb nevezetes dolog nem
történt, mint hogy elfogadtatott az a terv, melyről az érsek töbször nyilatkozott, hogy t. i. ő el van határozva, a Pozsonyból érkezett két küldöttel, Viza esperessel és Okolicsányi Pál ügyvéddel, a Dunaföldvárnál
(Soltnál) lévő Rákóczy-táborba menni s ott «addig ütni a vasat, míg
meleg».
A Rákóczy-lovasok kíséretére nézve meg van jegyezve, hogy Lamberg az úton igen barátságos volt azokhoz, a tiszteket megvendégelte, a
legénység közt pedig többször bort, kenyeret és szalonnát osztatott ki.
kihez intéztetett, az sem tűnik ki, de alkalmasint valamely Bécsben levő
egyénhez.
x
) Adatok a Lamberg grófok Alsó-Ausztriában, Ottenstein várában
levő gazdag levéltárából.

A császári biztos továbbá sok fogoly felkelőnek a bilincsek viselését elengedte, a mi természetesen általános örömet okozott.
A mi a fölkelő csapatok legénységének gondolkodását illeti, Lamberg azt veszi észre, bogy azok nagyon hajlandók a békére, mert nyiltan
ki is jelentették, hogy «sem kenyerüket, sem zsoldjukat nem kapják
pontosan, sőt hogy kenyerük 3—4 nap óta épenséggel nincs is». Legalább is a fegyverszünetet szeretnék, hogy érő gabonájukat betakaríthassák.
Különben pedig Lamberg a körletben levő s szeme elé került
Rákóczy-csapatokról úgy vélekedik, hogy azok jól fegyelmezettek, jól
vannak öltözve, felfegyverkezve; a tisztek mind igen előzékenyek és
udvariasak és nagyobbára bírják a német nyelvet. Többek közt tőlük
hallotta azt is, hogy a Koronczó mellett vesztett csata óta Forgách gróf
vezérük tekintélye és a benne helyezett bizalom nagy csorbát szenvedett
és pedig azért, mivel Forgách az ütközet előtt a harcztéren de Yiard császári ezredessel párbeszédbe elegyedett, a miből azt gyanítják, hogy az
ütközetet szándékosan kellett nekik elveszteniük.
Nem lesz könnyű dolog Forgáchra nézve az előbb élvezett bizalmat visszanyerni, habár most ő avval a komoly szándékkal bú- is, hogy
ha a tervezett fegyverszünet nem jönne létre, seregével betör Ausztriába
és mindent, a mi útjába kerül, tuzzel-vassal elpusztít.
A kegyes érsek az egyetlenegy, ki erről a tervről Forgáchot lebeszélni igyekszik, ami eddig sikerült is neki. Különben Forgách is jobb
oldaláról mutatta be magát, amidőn a katonái által a parasztoktól erővel
elvett 500 darab marhát tulajdonosaiknak visszaadatta, a legénység közül
pedig 8 főkolompo8t fölakasztatott.
Heister gróf tábornagy elhagyta Tata melletti táborát és Magyaróvárhoz nem messze szállt új táborba. A Pozsonynál vert híd újból leromboltatott. Viard ezredes néhány ezer emberrel Sopronba vezényeltetett,
hogy az ott portyázó fölkelőket szétverje.
Miután a fölkelők Stvriába is kalandoznak, sőt ott több helységet
hamuvá égettek, továbbá mivel a Rákóczynak való meghódolásra és hadi
szükségletek harácsolására nézve is felhívások bocsáttattak ki, a bán,
gróf Pálffv, utasíttatott, hogy Horvátországba menvén, ott e terveket
meghiúsítsa és az országot a fölkelőktől megtisztítsa.1)
Július első napjaiban jött a hír Bécsből, hogy a császári hadbíróság
által, a Bajorországban levő francziák nevében Marsm gróf tábornagy
által a Rákóczy-forradalom emelésére kiküldött és Bécsben elfogott bizx

) Mindezek az intézkedések június havában történtek.

toe, Bonnet Honorius hadnagy és társa Bötke György ügyében összehívott Judicio delegato ítéletét már meghozta és azt végre is hajtotta.1)
Bonnet nevezetesen fölakasztatott, míg Bötke lánczokba verve kényszermunkára egy határvárba szállíttatott. Továbbá annak is híre ment,
hogy Heister gróf császári parancscsal Bécsbe idéztetett, de hogy miért,
azt nem lehet tudni.
E közben az érsek sümegbi kastélyában a Dunán innenről nagyszámú magyar nemes gyülekezett össze, hogy az ország békéjéről tanácskozzanak.
Az érsek ama szándéka, hogy személyesen elmehessen Bákóczy
táborába, nem teljesülhetett, miután július 5-én Szegedről beérkezett
hírek szerint, Bákóczy 10.000 emberrel, elegendő tüzérséggel ós bőséges
élelmi szerekkel ellátva, a Bácskába benyomult. Beszélték azt is, hogy
Bákóczy a császári ráczokkal összeütközött s ez alkalommal meg is sebesült volna. A két kiküldött, Viza és Okolicsányí, mégis útra keltek Földvár felé.
Székesfehérvártól három mérföldnyire, Keresztes faluból, Széchényi a cseklészi postamestert, Kákonyi Jánost számos, a pfalzi választófejedelemhez, Kaunitz gróf birodalmi kanczellárhoz és Pálffy grófhoz
intézett levéllel Bécsbe küldte, hova az július 21-én érkezett be.
A kívánt útleveleket2) Bákóczy sem a császári biztosnak, sem pedig
az érseknek ki nem állította. A Budán levő Bátkay magyar kamarás, ki
szintén azt a császári parancsot vette, hogy Bákóczyhoz menjen, még
július 26-án is ugyanott volt, és a tovább útazástól mindenféle hamis
ürügyek alatt tartóztatott vissza; így mintha nem tudták volna egész
biztosan, hol van Bákóczy épen most stb.
Augusztus 4-én a fölkelők egész Győr vár kapujáig kalandoztak s
a közlekedést nagyban megnehezítették.
Lamberg Győrött várta be az események fejlődését s az érsekkel
élénk levelezésben lévén, a hadi eseményekről jól volt értesülve.
A császári főhajósmester, Gössinger Bécsből augusztus 5-dikéu
Pozsonyba érkezett, hol a Dunán egy hadi híd veretésén fáradozik.
Egy Székesfehérvárról, Urly századostól augusztus 6-án beérkezett
jelentés azt mondja, «hogy a környéken mintegy 1000 kurucz tartózkodik, kiknek 18 lövegük is van, de nagyon kereszténytelen módon járnak el; a vetéseket legázolják, a malmok vizét elvonják. 0, Urly, nem
kímél semmi gondot és fáradságot, hogy a vár védőműveit helyreállítsa.
J

) 1704 július 4 én.
) Alkalmasint Rákóczy táborában.
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Daczára a majdnem mindennapi háborgatásnak, az erősen megrongált
várfalak fölépíttettek és berendeztettek. A fölkelők tegnap három oldalról
nyomúltak a vár ellen, de szerencsésen visszautasíttattak ; megkísérlették
ivóvizünket elvonni, de ő, Urly ezt megakadályozta, az úgynevezett Quarient 1 ) malmokból pedig, melyek még a császáriak kezében voltak,
fölhozatta a szükséges eszközöket a várba és a helyőrség megélhetése
czéljából lórőevel járó malmot rendezett be.
Heister tábornagy augusztus 9-én ismét a sereghez jött vissza, a
nélkül, hogy Bécsbe való idézésének oka kiderült volna. Hadsereg-parancsot adott ki, mely szerint a Németországban lévő régi császári csapatok
egy bizonyos része erősbítésként a magyarországi hadszínhelyre fog
vonatni, mely intézkedés az ott kivívott előnyök folytán vált lehetségessé.
Győrből, augusztus 13-án 200 ember, néhány lőszerkocsi, 3 löveg,
50 dragonyos, 3 mozsár, valamint bizonyos számú töltött bomba indíttatott el Magyar-Ovárra. Néhány nappal előbb — augusztus 9-én — a
fölkelők Szent-Miklóst fölgyújtották, abban a reményben, hogy a tűz a
várat megtámadni és az ott lévő császári kapitányt 100 muskétásával
együtt elpusztítani fogja.
Kisfaludy császári huszár-százados nemrégiben fogságba jutott,
mint beszélik, saját akaratából.
Pozsonyból augusztus 13-án az a hír érkezett, hogy a mint a
Duna-híd elkészül, a nagy Csallóközben táborozó Bercsényi hadtestét
akarják megtámadni s őt a Pálffy-birtokokra visszanyomni. Reménylik
azt is, hogy Heisternek sikerülni fog a Győr-szigeten levő fölkelőket
megadásra bírni.
Rátkay, kamarai-tanácsos, augusztus 13-án Rákóczyhoz történt
kiküldetéséből 30 lovas kíséretében vissza tért Budára s onnan útját
tovább folytatja Bécs felé.
Augusztus 23-án Lamberg a kalocsai érsektől levelet kapott,
melyben említve van, hogy e perczben Károlyi az érseknél tartózkodik,
ki Rákóczytól szigorú parancsot vett, «a császáriak ellen több ellenségeskedést el nem követni», a mit Heister tábornagynak is tudomásúl akarnak adni, hogy ő is hasonlókép járjon el. A levél további folyamán még
azt írja az érsek, hogy ő azonnal Gyöngyösre, a Rákóczy-táborba fog
menni, hova Bercsényi és Forgách is leérkeztek már.
Biztos hírek mondják, hogy miután Erdélyben Rákóczyt fejede') Quarient a bécsi városi őrségnél hadnagy volt és még a korábbi
években szerezte volt meg eme malmokat, melyeknek neve innen származott és még ma is ismeretes.

lemmé választották, ő tetemes küldöttséget gazdag ajándékokkal küldött Konstantinápolyim a szultánhoz és nemcsak tudatta vele megválasztását, hanem oltamát is kéri, avval az ígérettel, hogy sokkal nagyobb
adót fog fizetni évenkint elődjeinél. Ezt a küldöttségét azonban a szultán elutasította és azt izente: «hogy Rákóczy miatt a római császárral a
békét megszegni nem akarja, Rákóczy tehát reá ne számítson».
Mindenfelé a bekövetkezendő fegyverszünetről beszélnek; így jó
jelnek veszik azt is, hogy Bercsényi gróf neje a pozsonyi Clarissa-zárdában levő leányának augusztus 25-én azt írta, hogy őt nemsokára meg
fogja látogatni; bár most a fölkelők sok vezére együtt van is.
Ocskay a pozsonyi parancsnoksághoz, Turóczy pedig Gückel ezredeshez Dürnkrutba szintén a fegyverszünet érdekében írtak. Mindazonáltal három zászlóalj kurucz üres kocsikkal Pozsony városa ellen nyomúlt és sok gabonát vitt onnan el; Eleskő várát a kuruczok ostromzár
alá vették, Nyitrát elfoglalták, parancsnokát pedig néhány tiszttel együtt
elfogták és Pozsonyba vitték, míg a legénységet nagyobbrészt saját szolgálatukba vették.
Károlyi a Heister által kiosztott császári amnestia-pátensekre
hasonlókkal felelt; úgy látszik különben, hogy a dolog sem fegyverszünetre, sem békére nem fog kerülni.
Saras — vagy Garas — György báró, Szirmaynak, ki nemrég küldetett Rátkay helyett, mint császári biztos Magyarországba, titkára
tanúsítja, hogy Szirmay Bercsényivel Magyar-Bélben tanácskozott, ki őt
biztosította, hogy nemcsak eláll az ellenségeskedésektől, hanem vele
együtt Rákóczyhoz fog menni, hogy a további bajoknak elejét vegye.
A bányavárosokból azt írják, hogy az idei termés aranyban és
ezüstben igen csekély és az egészet Rákóczy számára kellett kiszolgáltatni. így néhány nap előtt 24,000 forint küldetett neki.
Az egész országban jóformán csak kisebb és nagyobb fajta Rákóczyveretű rézpénz van forgalomban.
Szeptember 13-án végre létrejött az óhajtott fegyverszünet, melyet
Ó Felsége a császár jóváhagyott.1) Az erre vonatkozó intézkedések az
országban lévő különböző hatóságok és parancsnokságoknak azonnal
megküldettek és azok utasíttattak, minden ellenségeskedéstől, rablástól,
portyázástól stb. tartózkodni, amint a kuruczok is hasonlóképen becsületesen tartoznak eljárni.
*) A fegyverszünet tartama szeptember végóig volt meghatározva,
de a tanácskozások lassú menete folytán először október 15-éig, aztán pedig
október végéig hosszabbíttatott meg.

A dolgok rendbehozására a magyarok részéről három képviselő,
Károlyi, Eáday és Jánoki, küldetett ki. Mindenki bizton reményű a
nyugalom bekövetkezését.
Rákóczy még ejőbbeni táborhelyén (Gyöngyösön) van. Franczia,
bajor és egyéb nemzetiségű követek, valamint sok magyar küldött volt
ott nála, kik mind, a két első kivételével — mint azt bizton tudom —
a római császár 0 Felségével és törvényes magyar királylyal való kiegyezést tanácsolták.
Nehéz leírni, mennyi fáradságot és buzgóságot fejtett ki a két
fent említett követ, hogy a békét hiú ígéretekkel megakadályozhassák.
A Budáról Duna-Földvár felé indúlt császári csajkák a fegyverszünet kihirdetése után meglehetős zsákmánynyal terhelve visszatértek.
Útjuk előtt egész Vörös-Mártonig csak puszta földeket láttak, a hajómalmokon pedig csak kevés embert találtak, kiket elfogtak, míg a hajókat és malmokat fölgyújtották.
Egy Földvárról Budára érkezett kapitány, a Thürheim ezredtől,
avval van megbízva, hogy sánczmunkához szükséges anyagot és szerszámot hozzon, miután a Földvár jobb oldalán levő sánczot jobb védelmi
karba akarják helyezni.
A fegyverszünet daczára itt-ott még mindig történnek ellenséges
portyázások, melyeket azonban csekélységük folytán természetesen
jelenteni nem akarok.
A kuruczok Munkács volt parancsnokát, Auersperg gróf császári
ezredest és kamarást, valamint a Montecuccoli-ezred alezredesét és Munkács alparancsnokát, Martinit, kik mindketten a fönti vár elfoglalása
alkalmával fogságba estek, szabadon bocsátották.
A császár a fölkelés megszűnése érdekében tett fáradozásaik és
egyéb érdemeik elismeréseül a kalocsai prépostot, Vizát, püspökké, Széchényi érseket pedig valóságos titkos tanácsossá nevezte ki; a korponai
főkapitányt, Herberstein Hannibal grófot pedig táborszernagygyá léptette elő.
A magyar, egyszersmind császári tábornok, Koháry István gróf,
október 4-én Bécsből hajón Pozsonyba ment, hogy a kilátásban lévő,
Selmeczbányára összehívott magyar congressuson részt vegyen.1) Őt
követték másnap Seilern János Frigyes báró, titkos tanácsos, az egyesíUgylátszik, Koháry nemsokára más megbízatást kapott, miután
találtunk egy tudósítást, hogy a Németországban lévő hadsereghez vonúlt
b e ; ennek azonban ellentmond egy másik hír, mely őt november 12-én
Selmeczbányáról Bécsbe érkezettnek mondja.

tett németalföldi tartományok követe Hamel-Bruyninx Jakab János, és
Nienrode urak.
En Győrről október 5-én indultam Pozsonyba.
A miniszter urak a selmeczbányai congressusra szóló útleveleiket
csak e hó 9-én kapták meg Rákóczytól, s útjokat Szereden és Léván át
meg is kezdték.
Rákóczy, kinek most Kassa is birtokába jutott, úgy hírlik, szintén
elmegy Selmeczbányára, és addig míg az egyezmény megköttetnék, egy
közel lévő fürdőhelyen (Yihnyén) fog tartózkodni. Ez idő alatt a pesti
oldalon Eszterházy Antal gróf lesz a parancsnok.
A magyar főparancsnok, Bercsényi Miklós gróf, Selmeczbányára
való elutazása előtt összes, mintegy 7000 embert számláló, a Vág mentén fölállított csapatai fölött szemlét tartott és az ideiglenes parancsnokságot Senyey István báró, Bazinban tartózkodó ezredesnek adta át,
kinek magaviselete általánosan dícsérőleg van megemlítve, mint olyan
emberé, ki nemcsak szigorú fegyelmet tud tartani csapatai közt, hanem
előforduló kihágásoknál elégtételt ad és vesz is.
Forgách Simon gróf még Kassán tartózkodik, hol sokan Bákóczy
pártjára állottak. Forgách Erdélybe fog menni.
A miniszter urakkal, valamint a császári követekkel a tanácskozások folyama alatt — október 21-én — a legnagyobb tisztelettel bántak
el. így például mindegyikük egy embert kap őrségül és a Rákóczy-katonák tisztelegnek előttük ; ha pedig valamelyikük sétálni megy, vagy
pedig kikocsizik, akkor mindig egy teljes díszben lévő magyar őrnagy
kíséri az illetőt, mely esetben még annak nyelvismeretére nézve is udvarias tekintettel vannak.
A dolgok állásáról, a megbeszélt pontozatokról nem akarok és
nem szabad még nyilatkoznom.
A fegyverszünet különböző okokból október végéig meghosszabbíttatott.
Október 24-én érkezett ide a nagybrittaniai bécsi követ, Sir
Stepney, valamint a magyar kamara-elnök Yolikza gróf is, hogy a megállapodásoknál jelen legyenek.
A rácz generális, Monasterii, valamint Jeney kapitány Bécsben
vannak, hogy a magyar mozgalmakról az illető magas helyeken és hivataloknál szóbeli jelentést tegyenek és fölvilágosításokat adjanak.
A Selmeczbánya és Bécs közti útvonalon és vice-vex*sa a bécsi várőrségi hadnagy Kreinitz van, mint futár alkalmazva.
Eszterházy gróf nádor nem hívatott a selmeczi béketárgyalásokhoz ; helyét ott a nádorhelyettes, Pinyey János báró, tölti be, ami a dol-

gok menetét nagyon hátráltatja, miután többször volt már kénytelen Fraknóvárra menni, hogy Eszterházyval értekezzék és tanácsát
kikérje.1)
Bákóczy fejedelmi megtisztelésben részesül. Igv nemrégiben midőn a vasas fürdőből a városba kocsizott, trombiták és harsonák hangjainál sütötték el a mozsarakat, az egész helyőrség fegyverbe lépett, a
város elöljárósága pedig a kapu előtt állott föl s Rákóczyt egy hangosan
és tisztán hallatszó, újjongó latin beszéddel fogadta.
Hasonló kitüntetéssel fogadtatott Bercsényi és neje is, csak az
elöljáróság nem jelent meg fogadásukra. Bercsényi feleségével a császári
kamara-udvarba szállott meg.
Tököly négy követe egész csendesen lőn fogadva s egy magán
házban elszállásolva.
A bányaáldásról közelebb azt hallottam, hogy az kissé javult, de
Rákóczy az egész ezüst pénzt magához vonja, ezért azonban liavonkint
100,000 birodalmi tallért veret rézből katonái számára.
A mi az egyezkedési tárgyalások menetét illeti, azt reménylik,
hogy miután Nagvbrittania követe is itt van, kinek nyomatékos befolyása van, hogy az most már gyors és eredményes, kedvező lefolyásnak
néz elébe.
A futár-közlekedés a bécsi császári udvarral, valamint a követeké
illető udvaraikkal, igen élénk; így tegnap is, október 27-én, Heinmann
angol hadnagy, továbbá egy holland tiszt mentek el innen irományokkal
és levelekkel. Nem kevésbbé váltakoznak kölcsönösen különféle megbízásokkal a magyar kamaratanácsosok, Rátkay és Palngvai is.
Nagyban és egészben mégis az látszik, bogy a magyar fölkelők a
békére általában kevés hajlamot mutatnak, úgy hogy úgy az angol, mint
a hollandus követ egy legutóbbi tárgyalás alkalmával azt a kemény kijelentést tették, hogy «legközelebb el fognak útazni».
Mint Morvaországból és Alsó-Ausztriából írják nekem, a Morva és
Lajta menti lakók attól félnek, hogy a fölkelők a folyókon átmenve,
pusztítva fognak betörni, miután október utolsó napján a fegyverszünet
lejár és az már meg nem hosszabbíttatik. A lakosok tehát ingóságaikat
részint Bécsbe — mely eddig erős fallal vétetett körűi — részint Auszria belsejébe viszik.2)
így újólag okt. 28-án érkezett ismét vissza Fraknóról.
) Ez a hír alkalmasint föld- és nemesi birtokosoktól ered, a nép
aligha volt abban a helyzetben, hogy mindjárt menekülhetett volna, hanem
továbbra is egy esetleges invasio veszedelmének maradt kitéve.
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Mit írjak erről jó barátaimnak, mit tanácsoljak nekik, mivel
vigasztaljam őket, mikor mi itt a forrásnál sem tudjuk biztosan, miként
fog a jövő alakulni!
Miután a fölkelés vezetői itt — Selmeczbányán — a békére való
legcsekélyebb hajlamot sem tanúsították, az összes idegen követek és
egyéb meghatalmazottak november 12-én innen Bécsbe útaztak, én
pedig ismét Győrbe mentem.
Alig hallotta meg e lépést Bákóczy, midőn erre november 14-én
avval a parancscsal felelt, hogy Érsekújvár vára tekintendő első támadási pontnak. Franczia mérnökök, kiket az egész országban mindenütt
lehetett találni, Komárom erődítéseit ez alatt pontosan megvizsgálták és
Bákóczynak azt tanácsolták, hogy előbb ezt a várat igyekezzék elfoglalni.
Trencsén vára ellen pedig megtorlás volt gyakorolandó, miért is azt
ismételten megtámadni volt szándéka, miután az utolsó esemény alkalmával 100 vitéz magyar vesztette itt életét.
A fölkelők közt vannak Budiani (Bottyán) és Czandor (Sándor)
László is. A pesti oldalon a helységek ismét fölkelésre hívattak és Pesttől másfél mérföldnyire, Pilis-Csabán, Jánkó János, Veres-Kalászon pedig
más két főnök van, kiknek neveit nem tudom. A hírek azt mondják»
hogy a környéken még más helységekben is fölkelő csapatok vannak, a
faluk pedig megbízattak, hogy sánczokat emeljenek, hogy így könynyebben és biztosabban portyázhassanak Pest felé. Továbbá minden 12
éven felüli paraszt fiúnak meg kellett esküdnie: hogy a császáriaknak
fuvarozást nem teljesít, sem pedig Pestre nem megy. Hogy ellenkező
esetben mi vár reájuk, annak kimutatására minden helységben akasztófát állítottak fel. Földvárnál Rákóczy szorgalmasan készítteti a hajókat
és csajkákat, hogy csapatai alkalmilag a császáriak ott lévő sánczait
megtámadhassák.
Budán és Pesten részünkről minden úgy van elrendezve, hogy
minden támadással szembe szállhatunk — így az árkok a Duna felé szintén megmélyíttettek. 1 )
Ráczok és hajósok azt beszélik, hogy midőn az Őszszel Belgrádban
voltak, ott több magyar ruhába öltözött franczia tartózkodott, kik öt,
pénzzel terhelt lovat vittek magukkal és az ottani pasától útleveleket
kértek, hogy háborítatlanúl mehessenek Rákóczyhoz.4)
*) Budán Pfeffershosen csász. tábornok nemcsak a Víziváros felé eső,
hanem a várostól a hegyekig húzódó árkokon is szorgalmasan dolgoztatott.
2
) Ez, valamint az is, hogy a törökök a magyar fölkelők táborában

A Rákóczy fogságában lévő Ritscbán tábornok 3000 forint váltságdíj lefizetése és 50 fogoly fölkelő szabadon bocsátása által maga is
kiszabadult és Pozsonyba ment, honnan november 16-án a mi úgynevezett béke és egyezkedési apostolaink, Viza János és Okolicsányi, szintén
Bécsbe mentek.
Amint már biztosan tudják is, a mi szerencsétlen ezredesünknek,
Gückel Morva melléki parancsnoknak, a kurucz betöréseket visszaverni
nem sikerűit, ami úgy az udvari hadi tanácsnál, mint magánál az
udvarnál is nagy visszatetszést szült; ennek folytán november közepén
vissza is hívatott s helyébe Dillherr báró ezredes neveztetett ki.1)
Ez időben Lamberg úgy látszik Heisternél tartózkodott, mert
jegyzőkönyvében egész röviden ezt írja: «Zik (talán Zichy) Péter és
Király István urak bizottsági ügyekben voltak itt Győrből és nálam
valamint Heisternél jártak».
Földvárról azt a hírt vettem, hogy a fölkelők, kik a Dunasziget
sánczaiban voltak, deczember 7-én reggel négy és öt óra közt a folyóágon átkeltek és Földvárt megtámadták. Már azt hitték, hogy a helység
veszve van, miután a kuruczoknak az első árkot átlépnie és néhány házat
az első meglepetés perczében megszállnia sikerűit. De egy bárom órán át
tartott makacs és bátor védelem után a kuruczok sánczaikba visszavettettek, mi közben kétségbeesetten harczoltak és egy ezredest és egy
zászlótartót veszítettek.
Kuckländer tábornok Esztergomban, ki Bottyánt támadta meg,
hír szerint annak igen fontos iratokat tartalmazó irodáját fogta el. Egy
Tatáról Esztergomba vallatásra vitt magyar embernél, ki Bottyánnal
állítólag élénk levélváltást folytatott volna, egy írást találtak, melyben
Hillebrand fölkelő főnök Kalocsáról a «rácz nemzethez» Rákóczy nevében fölszólítást intéz, melyből kitűnik, milyen ígéretekkel és kiváltságokkal igyekezett őket saját pártjának megnyerni.
háborítatlanul jártak, keltek, kereskedést űztek, eleinte diplomatiai beavatkozásokat vont maga u t á n ; később pedig még egy császári tiszt is küldetett a temesvári pasához avval a kérdéssel, tudja e ő ezeket, valamint
azt is, hogy nemrég 30 franczia, nagyobbára tiszt, nagy összeg Eákóczynak
szánt pénzzel érkezett Temesvárra és ment onnan tovább? A «Hadt.
Közi.» 1892 áprilisi számában, Érsekújvár megvétele 1704-ben czímű műben, 233. lapon Thaly Kálmán fölsorolja a franczia tisztek neveit és a
pénzösszeget is.
Dillherrnek november 23-án megtett első szerencsés föllépéséről
Lamberg kimerítő tudósítást ígér, ha eléggé megbízható híreket fog erről
kapni.

Deczember 13-án Schuhknecht őrnagy Bajnáról *) azt jelentette,
hogy 300 lovassal Földvárra indult, hogy az oda már korábban 200
lovassal kiküldött Loggau 2 ) kapitánynyal egyesüljön; ide küldetett a
rácz alezredes Mindszenti is 600 lovassal — a Simontornyán, Székesfehérváron és Földváron lévő huszárokon kívül — hogy ezt a helyet a
fölkelők minden további támadása ellen megvédje.»
Evvel végződnek Lamberg följegyzései.
Közli: G. G.

Levelek

Zrínyi

Miklós

166A- évi léli

hadjáratáról.

I. Csáktornyából febr. 4. A miénkek is Sziget erősségét ostromolni kezdették és remélik, hogy azt rövid idő alatt, még a télen beveszik, mert a
víz erősen be van fagyva, ezért a mieinknek ezen egy segítségök van a
vár megszállására. Ezen erősségnek három visszavonuló helye van egyik
a másiktól elkülönítve és választva, mint az újváros a régitől egy híd
által, mely azon vízen visz keresztül; a régi város pedig a vártól v. vár
felől, mely a mocsárban is fekszik, hosszabb híd által választatik el.
Az említett erősség 1566-ban, Szolimán török császári dejében, ki az
ostromnál jelen volts egy nappal halt meg előbb azon alkalommal, mint
gróf Zrínyi Miklós urat ő excellentiáját, a mostani gróf Zrínyi Miklós
úrnak ősét meggyőzték, minthogy segítségére nem mentek, jutott a
törökök kezébe és mostanáig azok bírták. Az a hír, hogy a törökök erősen gyűlnek össze ; ellenben gr. Zrínyi úr ő excellentiája is elhatározta
velők harczolni és szerencsét próbálni, ha a törökök meg akarnak állani
(a harczot elfogadják).
II. Szlavóniai véghelyekböl írt levél kivonatja febr. 4. Gróf Zrínyi
úr ő excellentiájának előhaladásáról egyéb újság nem érkezett, minthogy
a törökök Pécsről kijöttek. Mondják Szigethről is, hogy azon erősség is
gróf Zrínyi úr ő excellentiájának megadta magát.
III. Pozsonyból írott levél. Ezen vidéken ismét valami ellenség
látható, kik Nagy-Szombat felé erősen járnak, ezért néhány gyalogszázad
megy oda, hogy az őrséget inkább védelmezhessék, midőn attól félnek
hogy a Duna vize és más folyók erősen be levén fagyva, ott még
hozzánk idegenek is jöhetnek és talán az egész Csallóközt elfoglalni
szándékoznak. Isten távolítsa, hogy ezen Sziget földje, a hol a legobb búza terem, beplántáltassék, elborítassék idegenekkel, a mint
*) A Schlick-ezreclhez tartozott.
2
) Loggau már deczember elején kitűntette magát avval, hogy sikerült neki Simontornyánál a kuruczok egy támadását visszaverni és közülök
40-et megölni.

itt mindnyájan összegyűlve teljes reményben élünk, bogy isten kegyelme
által ezen sziget minden lakója jól fogja védelmezni magát s különböző
fegyverekkel a jó védelemről előre gondoskodott s el is határozta magát
örömestebb elveszteni életét és testét, mielőtt ezen nevezetes szigetbe
ellenséget bocsátana be. Ezért éjjel nappal jól vigyáz magára s minden
időt fölhasznál a jégvágásra.
Gróf Zrínyi Miklós úr ő excellentiájáról itt az az újságunk, hogy nem
csak az eszéki nagy hidat foglalta el, hanem ágyúkkal és gyalogsággal a vár
alá eljutott, mivel a törökök kevés kárt okozhattak neki, s hasonlóan elfoglalta (tudniillik a várat is). Ezen helyen, ezen nagy és jeles úr, útjában a törököktől körűivétetett s csaknem elfogatott. Mindazáltal közűlök -— talán isten akarta, hogy nem ismerték jól — kiszabadúlt; mert
míg a török tiszt gondolkodva állott, az ő (Zrínyi) horvátjai — kik ilyet
már tapasztaltak — segítségére mentek s nem csak megfordították a
hadat, hanem úgy küzdöttek, hogy az útat és harczteret megtartották.
Mindkét részről sokan, legtöbb pedig a törökök közül maradott v. esett el.
Akkor gr. Zrínyi ő excellentiája, miután Pécset már bírta, ott nagyon
sok posztót talált, melyet a törökök hozattak volt, hogy armadájoknak
ruhákat csináltassanak. Ezen posztóból, nemcsak a maga armádjának
osztott szét, hanem mintegy 300 szekérrel Ujszigetre is szállíttatott.
IV. Bécsi

levél kivonatja

1664 febr.

13. Gróf Z r í n y i a m a g a és

gróf Hohenlohe katonáival január 19-én a Törökországba vezető eszéki
híd felé ment. Útja alatt tizenegy különböző helyet elfoglalt és bevett,
melyek közül néhányat lerontott, részint elhamvasztott és néhányat birtokába vett és miután biztosította az útat a hídhoz, minthogy a törököktől
azon részen semmi segély nem jöhetett, Pécs felé tértek (Zrínyiék). Ezen
várost bevették és sok egyéb javak mellett 2000 lovat kaptak, a külvárost
elégették és a városba 1200 ember őrséget tettek. Ezután a Zigethi fertolitumot foglalják el és a mint a parancsnok Kobczából e hó 6-áról
tudósít, mint hogy most az új és a régi várost bírja és ágyúkkal és gyalogsággal a jégen annyira jutott a falak vagy vár alá, hogy kevés nap alatt
annak bírásához jó reménye van. A mint ma Gráczból az újságok
jönnek, azon előbb említett várat már kézhez vették. Azután a törököknek és tatároknak mentek, (kik azon helyet bírni akarták), azokkal megharczoltak s a mieink közül mintegy 1200, de az ellenségből mintegy
GOOO ember maradott a csatatéren. Most Kanizsát akarják elfoglalni, a
mely erősségben akkora a nyomor, hogy egy köböl búza 12 tallér és a
törökök a magok lovaikat vágják és eszik. Úgy vélik, hogy ezen erősséget — mielőtt síkra szállnának, megnyerik. A mindenható isten adja
erre a maga kegyelmét.

Gróf Strozi úr már útban van a Franczia királyhoz való követségből.
A Franczia király és ugyanazon vérből való két fejedelem nagy tisztelettel fogadták. Nem dicsérhető eléggé, hogy a nevezett fejedelem minden
jó támogatásra ajálkozik és küld ő Felségének, ígéretén felül, még
6000 embert Elzászért a maga költségén és két millió tallért is. Ezen
6000 ember német országon és Ausztriában van s gr. Hohenlohéhoz csatlakoznak s tartoznak addig Szolgálni ő Felségének, a meddig a török
ellen szükség lesz rájok.
Közli: Koncz József.

Tudósítások

az 1737138-ifci török háborúról

I. Cserei

János levele másolatban. 1737 augusztus 6-ikáról. A mi köztünk való
Corpus 20. julii V.(-ce) Colonellus gr. Forgács úr 200 Commendatus
Német katonával és két compania magyarral elől ment és másnap generál
Csernin 9 compagnia Koharianusokkal és egy batalion gyaloggal, két ágyúval megindúlt és a havason szerencsésen által is ment minden szekereivel együtt. Másnap érkezett a Gymesi Sánczhoz, onnan Baligáthoz
Kománfalvára, holott most is van jól besánczolva.
A gimesi sánczban csináltattunk sütő kemenczéket, ott sütnek és
mind a mi szekereink hordják be a táborra a kenyeret. 42 társzekeret
kellett állítanunk ezen corpus mellé, beljebb nem mozdul addig, míg a
muszka ármáda a Prut mellé nem jő. Való hogy Ocsakost a török elvesztette, mert General Lasczy egy nagy Corpussal nem messze lévén sánczban
várta. General Münich közelgetett az alatt; egynehány ezer török tatár reá
ment, erősen oppugnálta úgy, hogy a sánczban 4000 muszka esett el a
sebeseken kívül. Mások azt mondják, hogy 20,000 török esett volna el;
de azt nem mondá az az ember, a ki ott volt azon csetepatén. En ezzel
26. juli beszélettem. Való, hogy a pogány recedalt és nem succedálván a
dolog, 8000 török akart bemenni Ocsákosba. Az alatt a nagy armadától
Succursusa érkezvén General Lascynak, a sánczból kijővén azon 8000
törököt, kik pro praesidio Ocsakosba akartak bemenni, megszorította és
mind el is veszett a pogány; így kevés munkával jutott a várhoz, nem
lévén elegendő presidium benne. Az elszéledett pogány az actus után
egybegyűlvén, kozák országot igen megrabolta, nagy károkat tévén sok
ezer rabot hoztanak ki. Úgy hallatik, hogy az egész Armada már Bender
felé nyomult, eddig ott is vannak. Hogy penig Huttint meg szállotta
volna, még nem hallottuk. A török penig erősen költözik át a Dunán
Bender felé; ott elválik ezen expeditiónak dolga. Ha szerencsés leszen a
Muszka, benn marad a Német Moldovában. Elég kárt vallott Horváthország, már Erdélyen a sor.
Másolatban a Teleki-levéltárban 775. sz. a. u, r.

IL Bottyán generális levele a corniai hegyek tetejéről 1738 július
4—9. napjain lefolyt német-török harcz eseményeiről. A corniai hegyek
tetejéről 5 julii. Az ellenség tegnap ostromolván bennünket nagy szigorral, sőt által is vetvén magát több helyeken, mindazonáltal egy néhány
órányi harcz után annyira visszavettetett tőlünk, hogy a harczhelyet
nekünk hagyni kényszeríttetett, a kiből áll ez ízben minden nyereségünk.
A rettenetes nagy szélvész és záporeső miatt a puskánknak hasznát
nem vehettük, másképpen jobban győzedelmeskedtünk volna. Azután
vettem ordert, hogy a 3 regementtel a harczhelyen maradjak. Most csak
e keveset, ezt is a dob fenekén írhatom.
A Cornián túl való táborról 6-a julii ao 1738.
Most bővebben jelenthetem, hogy 3-án láttuk az ellenségnek elöljáróját, a ki az ármada láttára kezdett csatázni; a mi magyar lovasaink, generalis Splenyi és Károlyi 370 lovassal, resistáltak harmadfélezer töröknek
5 óráig dicsiretesen.
4-ta julii. Tettünk egy kis marsot a Corniai halmokra; innét az
ellenség apró trupjai halmokról-halmokra recipiálták magokat a Zajig,
a mig volt a mi táborunk, a hol ismét kezdettek kerülgetni az
ármada körül; ez tartott egész nap és másnap is reggelig. Ezen
két napon láttuk az ellenség táborát három részbe oszolva, hogy
egy hasonló lineát formálának, mint a miénk; éjszakára állították a
magok strásáit közel a miénkhez, reggel visszavonván. Mi másnap jónak
találván, bogy egy bizonyos magasságot a mi baloldalunkról birodalmunkba vegyünk. Midőn indulóban volnánk Orsova felé, az ellenség, a
ki a mint jelekből ítilbettük, már volt valami szándékkal, megindúlt, hogy
abban minket megelőzzön. Es mivel a mi armadánk hosszas sorban volt
formálva, nem volt egy szempillantásnyi időnk, hogy a baloldalát ember
bezárhatná, a hová volt az ő nagy szándékjok ; a második lineával avanceroztunk ,a mi szerencsésen és még jókor succedalt. Végre jöttek ránk
szemközben s által is hatottak közöttünk több helyen a táborunkig és
elnyerték némely ágyúinkat és ellenünk forgatták. A harczolás kezdetett
el regementenként sőt svadrononként is. Végezetre mi a magosságokat
elnyertük és az ellenség félvén, hogy elrekesztetnék, egyszerre a többi
táboráig ment, de éjszaka elszaladván oly nyakra-főre, hogy elhagyta a mi
magyar katonáinknak, a kik csak apró patrollokból állottak, két ágyuját.
Azután való napon continuálván mi marsunkat az ellenség tábora helyéig,
ott találtunk a Seraski táboránál többet 300 főnél a mieinkből és rész
szerint a török személyekből is, a kiket hihető magok vagdaltak le.
Ma idest 6-a julii tartottuk a Te Deum laudamus-t. Nem tudhatom
még az elvesztek számát, de több leszen 1000-nél részünkről. Maximilian
Hadtörténelmi Közlemények. VII.
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Staremberg legtöbbet vesztett, ugyhiszem 6 kapitányt. A huszárok reportálták, hogy látták az ellenség táborát Mediánál. Holnap oda marsirozunk. Yolt regementemmel az a szerencsém, hogy véle nyertem vissza
az ágyukból, a kit az infanteriából elnyert volt az ellenség.
8-a julii. Marsiroztunk Media felé igen szép és tündöklő renddel,
mindazon harczra kirendelt seregekben a hegyeken, kit az ellenség lehetetlennek tartott ugy hogy a magosságokat mindenütt elfoglaltuk. És az marsnak rendelése s direktiója Feldmarschalnak gróf Yallis uramnak nagy tisztességet szerzett. Nekem az a szerencsém volt, hogy az egész expeditioban
commendéroztam az egész gavallériának balszárnyát és lineaja oldalát. Marsai Philippi uram alatt nyomult az ellenség magosságról-magosságra, láttatta is magát a török néha egy ágyulövésnyire, de nem mert belénk kapni.
Végre postirozta magát láttunkra a Méhádiai völgyben sok zászlókkal; mi
vertük a táborunkat a magosságon és másnap, hogy rajta megyünk, minden dispositioink megvoltanak. De ő másnap 9-a julii viradta előtt referalta magát, a mint értettük azután az armadák és a főbb törökök között
visszavonás támadott. Mi coatinuáltuk marsunkat az ellenség elhagyott
táborhelyére, lineáltuk is a méhádiai ágyúk eleiben, a hol mindenfelől felállított zászlókat láttunk, de semmi lövést nem tettek. Marsai Philippi
uram, míg a Fő Herczeg és G. Königsegg uram érkeztek, az alatt felkérte
Méhádiat és a török küldött ki capitulalni. Mi penig csendesen mentünk
az erősségnek eleibe az armadával és differálván egy más erőségen által,
kit a török ruinált s elhagyott 4 ágyút. A magyar lovasok mind az ellenség után küldettek egész Orsováig. E szempillantásban G. Károlyi egy
tiszttel Orsovából-garnizonból érkezett ez importans hírrel, hogy a török
ezen reggel oly nagy rémüléssel szaladt el, hogy 1500 szekeret s az
artilleriának nagyobb részit elhagyta, a szekeresek is ellenek forgatták
fegyvereket és a katonák már birtokokba vettek 25 ágyút, 9 mosárt, ezen
kívül a mit még találni fognak. A diadalom teljességes. Áldjuk Istent
érette.
Másolatban a Teleki-levéltárban. 751. sz. a. Új rendezés.
Közli: K. J.

Török

kormányférfiak

az 1561-1573.

évekbenS)

Szulejmán török császár uralkodás-a vége felé annak fővezérei, valamint
több, a portánál alkalmazott pasa, a szultánhoz való rokonságuk és
l

) Egy 1564 november havában és 1573-ban Konstantinápolyban
járt császári küldöttség titkárának följegyzéseiből. A cs. és kir. udvari
levéltár kézirat-gyűjteményéből Codex 9026. pag. 57, 194, 231, 242.

egyéb összeköttetéseik révén oly befolyásra tettek szert, hogy azt lehet
állítani, miszerint ők intézték a mohamedán birodalom ügyeit. A vezírek száma Szulejmán alatt hat volt.
Ezek élén Ali pasa nagyvezír, az ottomán birodalom kormányzója
állott, ki születésére nézve horvát eredetű volt.
Utána következett Szokolyi Mellemet pasa, Szelim szultán veje.
Szintén horvát születésű volt s különösen, mint a keresztények legnagyobb ellensége tűnt ki. Ali pasa halála után — 15G5 június 28-án —
annak helyére nagyvezirré kineveztetett.
A harmadik vezír Pertev (Pertala) pasa volt, ki Albániában született.
Ferhdd pasa volt a negyedik vezír, kinek felesége Mehemet szultán fiának leánya volt; ugyancsak Albániában született.
Az ötödik vezír Szokolyi Mustafa pasa, házassága folytán Szulejmán szultánnal igen jó barátságban állott. Valódi muzulmán volt.
Végre a hatodik vezír, Ihmoth pasa, születésére nézve horvát,
Rustán pasának és Szulejmán császárnak leányait bírta nőül.
Azon pasák közül, kik a császári udvarnál éltek, s bár nem voltak
vezírek, mindazonáltal a különböző kormányzási ügyekre mégis nagy
befolyást gyakoroltak, említésre méltók :
A görög béglerbeg ; telivér török, Mustafa pasa testvérének a karamaniai khánnak fia, továbbá Ali pasa tengernagy. Ennek neje szintén
Szelim szultán leánya volt; ő maga Magyarországon született; anyja,
kit Magyarországból elhozatott volt, keresztény nő volt s vele együtt
lakott. Mint Mehemed sógora nagy tekintélylyel s tág hatáskörrel bírt.
Szelim császárról és környezetéről a följegyzések a következők:
Szelim szultán, a tizenharmadik a török császárok sorában, Szulejmán császárnak legidősebb fia, iszákos és kéjencz. Kinézése komoly;
termete kicsiny, elhízott; kövér és rest ember, nem oly derék katona,
mint apja volt.
Vezír jelenleg (1573-ban) hét van. Ezek a szultán titkos tanácsosai, kikkel együtt kormányozza hatalmas birodalmát s kik mind
nagy tekintélyben állnak.
A nagyvezír Szokolyi Mehemet pasa; ez idő szerint 60 éves, a leghatalmasabb valamennyi közt, már csak roppant gazdagsága folytán is.
Felesége a szultán leánya.1)
A második vezír Chiala pasa, egy tolnai csizmadiának fia, ki anya-

*) Mehemet 1564-ben második vezír volt.

nyelvét tökéletesen beszéli. Kiválóan ravasz ember. Felesége szintén a
szultán leánya. Még fiatal ember, csak 45 éves.
Amhdt a harmadik vezír pasa, egy boszniai keresztény eredetű
ember, ki a császár nővérének leányát bírja nőül; 46 éves.
A negyedik vezír, Mahmud pasa; karinthiai születésű volt, s a
szultán harmadik leánya volt felesége, 43 éves.1)
Az ötödik vezír, Mustafa pasa; bosnyák születésű, alattomos,
durva, goromba ember, mintegy 60 éves.
A hatodik, Hussein pasa, egy 55 éves albán, keresztény volt s
aztán áttért az izlam hitére.
Végre a hetedik vezír Szinán pasa ; szintén albán születésű, egy
derék, igazi katona; 45 évet számlált.
Béglerbeg kettő van. A szultán ezeket 30—40,000 emberrel majdnem minden évben a szomszédos határokra küldi, hol ezek egész nyáron át táborban vannak, készen arra az eshetőségre, ha netán valami
történnék.
Ezek alatt állanak a szandzsákbégek, kik szintén nagyszámú harczos fölött rendelkeznek. A jelenlegi görög béglerbég egy kanizsai születésű magyar ember.
Jereyss-nek hívták a tengerészet parancsnokát; neve most UlucsAli; calabriai származású, igen értelmes, de alattomos ember.
A janicsár-aga most egy cserkesz, keresztény születésű. Ez az
udvarnál állandóan 1400 janicsárt tart fenn, kik ott szolgálatban
vannak.
A janicsár-aga minden városban és helységben tart alparancsnokokat, kik helyenkint 1000, másutt 100 sőt még kevesebb embernek
parancsolnak. A janicsár-csapatok közül állandóan 16,000 ember kap
zsoldot.
Nisandsi pasa, a fő kanczellár, születésére nézve török. Nagyszámú
írnok van alája rendelve, kiknek mindnek arabul is kell tudniok.
Kadilesker-nek hívják a fó'bírákat, kik a legfontosabb ügyekben döntenek ; ezekre hivatkoznak rendesen a többi khadik.
Defterdárok a tulajdonképeni kincstárnokok, jelenleg három ilyen
van. Ezek felügyelnek a szultán bevételeire és kiadásaira és nagy tekintélyt élveznek.
Rejsz-iU-kütláb a főtitkár ; a Csaus-pasa a csauszok parancsnoka,
kik közül 400 van állandóan az udvarnál tartva, ezenkívül pedig a hatáx

) Látjuk, hogy a négy legfőbb méltóság a császár rokonainak kezében volt s a nepotismus virágját élte.

rokon néhány ezer van szétosztva. Fegyverük a buzogány, ők csinálják
a rendet, a szultán előtt lovagolnak, helyet csinálnak s gyakran parancsokkal küldetnek ki. E mellett foglyokat ejtenek, ölnek szorgalmasan és
semmiféle hóhérmunkát sem vetnek meg.
Kapudsi-pasa, vagy Kiajaszi, vagyis kapuőrök parancsnoka;
most egy keresztény születésű ember, ki állandóan az udvarnál tartózkodik ; mintegy 400 kapuőr van alája rendelve, kik a janicsárok testületéből vétetnek.
Imbraher-pasa a szultán lovászmestere, jelenleg egy cserkesz.
Imberolisz a fő zászlótartó, csak az esetben lesz kinevezve, ha a
szultán maga vonul a háborúba.
Yan még ezenkívül hat ezredes, kik 13,000 szpáhi felett parancsnokolnak.
Adsem oglan van 7000; ezekből lesznek a janicsárok.
Említésre méltók a topcsik, kik szintén állandó fizetést húznak és
tüzér-, valamint puskaműves-szolgálatot teljesítenek.
Aszaperek a gályákon lévő harczosok ; mintegy 5000 húz állandó
zsoldot.
Csabedsik csak a körülményekhez képest alkalmaztatnak ós a fegyverek, ruházat stb., tisztítását végzik. Végül jönnek a teve és szamár
hajcsárok, lovászok, kik közül 12,000 van állandóan alkalmazva.

Insurgens

katonák

egyenruházala

7797-ben. A kato-

nai viseletet ábrázoló kosztümképeink meglehetős ritkák; a meglevőknek is sok szó férhet teljes hűségéhez. Még inkább áll ez észrevétel az
insurgens katonaságra, a melynek pedig — tudvalevőleg — a múlt háborús viszonyai közt jelentékeny szerep jutott. Annál becsesebb tehát ránk
nézve az a néhány rajz, mely a nagyemlékű József nádornak a magy. kir.
Orsz. Levéltárban őrzött hivatalos iratai közt fenmaradt. E kis. negyedrét alakú vízfestményeket, — melyeknek becsét az a körülmény még
különösebben emeli, hogy a színeket is feltüntetik — bizonyosan hivatalos használatra készítette az insurectio szervezésével megbízott tisztviselői kar valamelyik ügyesebb, a rajzolás mesterségében némileg jártas
tagja és pedig akár személyes szemlélődése, akár pedig a vármegyéktől
beérkezett hivatalos jelentések alapján. Hitelességükben tehát nem
kételkedhetünk.
Nagyon sajnálhatjuk — ha művészi tekintetben nem is — hogy
ilyen kosztümképek az insurrectionak csakis a dunáninneni kerületébe
sorozott vármegyékről maradtak fenn, ellenben a többi kerületekről nélkülözni vagyunk kénytelenek. Lehet, hogy nem is készült több kép,

csak épen ennyi. Ugyanis a rajzokat megelőző emblematikus előlap csupán a dunáninneni kerület vármegyéiről emlékezik meg. Ezeknél is a festő
inkább csak a lovas katonaságra van tekintettel, a gyalogsági öltözettel
csak bárom vármegyénél — Nyitra, Pest, Pozsony — ismertetett meg.
így is azonban, a mint van, megérdemli, bogy szélesebb körben
legyen ismeretes ; közöljük ennélfogva a legapróbb részletekre kiterjeszkedve.
Árva vármegye. Czipőbe búzott, kék színű szűk nadrág, végig
sűrűn rakott rézpitykékkel. Derékig érő zöld dolmány sárga zsinórzattal
és bárom sor rézgombbal. A czopfos parókát magas szürke kucsma
takarja, melyről a baloldalra, bojtban végződő sárga zsinór lóg le.
A kucsma előrészén vörös-kék rózsa s fent, forgó gyanánt, cserág. A vállon jobbról balra rövid szíjon átvetett s a liát közepén csüngő patrontás.
A két végén és közepén rezes hüvelyű kard mellett hosszú szíjakon sárga
keretű, zöld színű tarsoly lóg, melyet keresztbe fektetett zöld ág között
nyugvó királyi korona díszít.
Bács vármegye. A sarkantyús csizmába húzott nadrág és deréknél
valamivel hosszabb dolmány sötétkék színű, fekete zsinórzattal és rézgomboklcal. A dolmány szélei s az újjak végei fekete bárányprémesek.
A czopfos főt fekete, fent sárga csíkos magas csákó fedi, sárga-fekete
tollforgóval s ugyanolyan rózsával. A vállon barna szíjas fekete patrontás. A rezes kard mellett feliér szegélyű vörös tarsoly lóg, közepén a vármegye nevének kezdőbetűjével.
Bars vármegye. Csizmára hajtott világoskék nadrág, két ujjnyi
széles vörös csíkkal, mely rézpitykékkel van végig rakva. A kötésig érő
bőredőjű dolmány szintén világoskék. A vállon barna szíjon lógó barna
tölténytáska. A czopfos főt magas, szürke csákó takarja, sárga-fekete
bojtos zsinórral; a rózsa ugyanilyen színű, míg a tollforgó vörös-fekete.
A ruházatot lovassági kard és fekete keretű középen hímzett B. (Bars)
betűvel díszített tarsoly egészíti ki.
Esztergom vármegye. Sötétkék nadrág és dolmány, sárga-fekete
zsinórzattal s három sor rézpitykével. Czopfos hajviselet. Fekete csákó
ellenzővel fekete-sárga bojttal s kék-fehér tollforgóval. A vállon barna
bőrszíjon barna tölténytáska. A bőrös hüvelyű, erősen rezes kard mellett sárga keretű veres tarsoly, Magyarország czímerével.
Hont vármegye. Világoskék nadrág és dolmány, fehér-fekete sújtással. Czopf. Barna csákó, ugyanolyan forgóval s elől sárga-fekete rózsával. Bezes kard ; fekete patrontás.
Liptó vármegye. Bakancsba húzott szürke nadrág, fehér pitykékkel. Sötétkék dolmány sárga zsinórzattal és három sor rézgombbal.

A magas, fekete csákó ellenzővel s alsó, felső szegélyén sárga csíkkal,
elől fekete-sárga rózsával s ugyanolyan forgóval van ellátva. A vállon
fekete bőr patrontás. Bőrrel bevont hüvelyű rezes kard. Sárga zsinórzatú vörös tarsoly, összefont F. R. (Franciscus Rex) monogrammal.
Nógrád vármegye. Kékesszürke nadrág és dolmány sárga sújtással.
Czopf. Vörös csákó, kék-fehér rózsával, kék-barna forgóval. A vállon
átvetve barna bőr tölténytartó, a másik vállon fehér szalagon (szíjon ?)
valami tarisznyaféle lóg. A rezes kard mellett vörös tarsoly C. N. (Comitatus Neogradiensis) monogrammal.
Nyitra vármegye. Testhez simuló, világoskék nadrág, ugyan olyan
bő dolmány. A dolmányon semmi, a nadrágon sárga-fekete zsinórzat.
Fodorított hosszú haj, de nem varkocsos. Az ellenzős, felül sárga zsinóros és rózsás csákó barnás színű s fehér-fekete forgóval van ellátva.
A fekete bőrhüvelyű kard két vége rezes. A patrontás barna bőr ; a tarsoly sötétvörös.
Ugyanezen vármegye gyalogos katonájának öltözete : sötétkék nadrág, barna, bő dolmány, mélyre kivágott nyakkal s a kézcsuklónál zsinórral összehúzva. Fegyverzete: keskeny agyú, igen hosszú csövű, szuronyos puska és a vállról barna szíjon a hát közepén lógó fekete tölténytartó.
Pest vármegye huszárjának dolmánya és csizmába húzott nadrágja sötétkék színű, fekete-sárga zsinórral s rézpitykékkel. Az alól, felül
sárga zsinóros s elől fekete-sárga rózsás, fekete csákó szintén feketesárga forgóval van ellátva. A haj nincs czopfba fonva. Fekete patrontás,
rezes kard, vörös tarsoly P. (Pest) betűvel.
A gyalog katona ruházata ugyanilyen, azzal a különbséggel, hogy a
dolmány helyét a csikósok boújjú, sötétkék ingére emlékeztető ruhanemű
pótolja.
Pozsony vármegye gyalog katonájának is ismerjük a viseletét. Ez
csizmába húzott kékesszürke nadrág, ugyanilyen színű rokk, mely kötésnél lejebb ér; zöld hajtókával és ujjszegélylyel. A vállról széles feliéiszíjon lóg a tölténytartó s ezzel keresztben a gyengén görbült, rövid,
bevont hüvelyü rezes kard. Úgynevezett pofonütött csákó, széles oldalával előre fordítva; rajta ív alakú sárga zsinórzat közt zöld forgó
díszeleg.
A lovas katona nadrágja és fekete prémes dolmánya világoskék
színű, fekete zsinórzattal. A czopf felett barna, alnl-felül sárga sávos
csákó, elől sárga-fekete rózsával és kék-fekete forgóval. A nyakban barna
bőr patrontáska.
Trencsén vármegye. Sötétkék nadrág és dolmány, az utóbbi fekete

prémszegélylyel, sárga sújtással s réz pitykékkel. Czopf. Fekete csákó,
sárga-fekete bojttal és rózsával, fekete forgóval. Fekete tölténytáska,
bőrtokos, két végén rezes kard ; mellette sárga zsinóros vörös tarsoly
összefont C. T. (Comitatus Trenchiniensis) monogrammal.
Turócz vármegye. Világoskék nadrág és dolmány fekete zsinórral,
réz pitykékkel. Czopf. Fekete csákó, nemzeti szín rózsával és forgóval.
Barnabőr patrontás és bőrtokos rezes kard mellett sárga szegélyű vörös
tarsoly T. betűvel.
Zólyom vármegye. Sötétkék nadrág és dolmány fekete zsinórral és
bárom sor rézgombbal. Czopf. Zöld forgós fekete csákó, nemzeti színű
zsinórral. Barna szíjas tölténytáska, fekete bőrrel bevont rezes kard;
kék szegélyű fekete tarsoly, összefont C. Z. (Comitatus Zoliensis) monogrammal.
A nyeregtakaró, Árva, Bács, Esztergom, Liptó, Nógrád, Zólyom
vármegyéknél: vörös; Bars, Hont, Pest: szürke; Nyitra, Trencsén,
Pozsony, Turócz vármegyéknél: kék.
A nyeregkápához elől csatolt köpönyeg Árva, Liptó, Nógrád,
Turócz vármegyéknél: szürke; Bács, Esztergom, Hont, Nyitra, Pest,
Pozsony, Zólyomnál: kék; Trencsénnél barna.
Ezenkívül a nyeregkápába rendszerint pisztoly van dugva.
— y — s.
Huszárok
a hátvéd harczban.
A Caldiero melletti csata
után Károly főherczeg az örökös tartományokba való visszavonulást
kezdte meg. A 3. huszárezred, (Ferdinánd főherczeg), melyben Bésán
Károly báró, mint kapitány szolgált, Frimont vezérőrnagy parancsnoksága alatt a hátvédben állott. 1805 november 4-én az ellenség San
Pietro Jugin ellen jobbról 600 főnyi gyalogsággal, balról hasonló számerővel nyomúlt elő, hogy azt megkerülve, a hátvédnek erre szándékolt
visszavonulását megnehezítse. Midőn Bésán az ellenség előnyomulását
észrevette, igen gyönge lovas századával előugratott s azt megtámadta.
A huszárok, feltüzelve az ő személyes bátorsága és vitézsége által, csekély számuk daczára, nemcsak hogy az ellenséget visszavetették, hanem
ez alkalommal három fogoly határőrvidéki századot is megmentettek,
kik aztán Bésán biztatására eldobott fegyvereiket újra fölszedték s csatarendbe állva szintén ellentállásra készültek. Mialatt Bésán az ellenség
ismételt előnyomulásának a bal szárnyon a leghatározottabban ellentállt, addig annak sikerűit a jobb szárnyon a helységbe hatolva, a kerteket hatalmába ejteni. Bésán visszavonúlt, de midőn az országútra tért,
azt látta, hogy a megmentett határőrvidékiek valamint Vécsey Péter

báró ezredes abban a veszedelemben forognak, hogy újólag hadi fogságba
essenek. Gyorsan egy a közelben álló gyalog századhoz lovagolt, hol
lováról leszállva, a századot követésére hívta fel. A század élén gyalog
indúlt az ellenség ellen és nagy kitartással azt csakugyan feltartóztatnia
sikerűit. Midőn észrevette, hogy a két rohamtól kifáradt, gyönge lovas
százada ellentállást kifejteni már nem képes, a gyalogságot állásuk megtartására bátorítván, ismét lóra pattant, összeszedte huszárjait ée a négyszeres számerővel előnyomuló ellenséges lovasságot oly bravourral és
hősiességgel támadta meg, hogy az a legnagyobb rendetlenségben viszszavonulni volt kénytelen, mely alkalummal 11 emberük fogságba
esett. Bésánnak vitézsége ós hősiessége nemcsak a fél zászlóalj határőrvidéki katonának és a súlyosan megsebesült Yécsey ezredesnek szabadságát mentette meg, hanem az ellenséget arra is kényszerítette, hogy
ezen a napon a további üldözéstől teljesen elálljon.

HADTÖRTÉNETI

I.

IRODALOM.

ISMERTETÉSEK.

/ . Rákóczy
György, 1593—16£8.
írta Szilágyi Sándor. Budapest, 1893, nagy 8-adr. 424 lap. A Magyar Történeti életrajzok folyamán
kiadja a Magyar Történelmi Társulat.
Bizony már-már ritkaság számba megy, ha Szilágyi Sándor, a most
élő előkelő történetírói gárdának körűlbelől Nestora, egy-egy munkával
előáll, hogy Erdély történeti múltjának valamely lapját, valamely kiváló
alakját elénk állítsa. Ámde, a ki e munkákat olvassa, alig gondol arra,
hogy írója haját az idő már nem is szürkére, hanem hófehérre festette :
benső szeretettel, ifjú tűzzel és lelkesedéssel ír ő Erdély jeles férfiairól s
neki köszönhetjük talán első sorban, hogy a keleti Magyarország, a Királyhágón túli föld történeti eseményei felől gazdagabb, kimerítőbb irodalommal bírimk, mint magának az anyaországnak történetéről. Mert
Szilágyi Sándor, ha maga most már ritkábban ír is, gondoskodott arról,
hogy Erdély történetének kutatására és földolgozására egy egész írói
nemzedéket biztosítson, melynek egyes kiválóbb tagjai történeti irodalmunknak már most is büszkeségei. Ezeket és a még ifjabbakat buzdítja,
ösztönzi Szilágyi szakadatlanul s ha egyik vagy másik egy-egy jeles mun-

kát produkál, bizony öröme nagyobb, őszintébb és bensőbb, mint volt
saját kiváló irodalmi sikereinél.
De ha egészségi állapota engedi, ő maga is még mindig buzgó és
szorgalmas munkás s dolgozik — már csak a példaadás kedvéért is.
I. Rákóczy György életrajzát tulaj donkép már egy negyed századdal előbb szándékozott megírni s egy erre vonatkozó dolgozatot, * I. Rákóczy
György ifjúsága», közé is tett; de midőn az Országos levéltár és a vörösvári levéltár hozzáférhetővé lett s így az anyag fölszaporodott, belátta,
hogy munkáját a megkezdett alapon nem folytathatja. Időközben a bécsi
titkos levéltár és az Eszterházyak kismartoni levéltára újabb anyagot
szolgáltatott, a dolog lassanként megérett.
«Es mennél több adat birtokába jutottam — írja maga Szilágyi —
annál élénkebb vágyat éreztem új alapon írni meg öreg Rákóczy György
életrajzát. Óhajtottam híven ecsetelni törekvéseit, alkotásait, fényes sikereit, nem hallgatva el sem gyarlóságait, sem tévedéseit, melyektől ő sem
lehetett ment, de megtisztítani emlékét mind attól a mocsoktól, melylyel egy pár kortársának elfogultsága s ellenségeinek gyűlölete elhalmozta.»
E sorok tisztán mutatják, hogy Szilágyit munkája megírásánál a
legnemesebb törekvés vezérelte ; törekvés, melyet minden magyar történetírónak — foglalkozzék az akár a politikai, akár a hadi történetírással — a lelkére szeretnénk kötni, sőt mi több, megesketni szeretnénk ez
elvre minden írót, mielőtt kezébe tollat ragad. Az idegen történetírás,
az egykorúak pártszenszenvedélytől elvakított lélekkel írt hagyományai,
a magyar történeti személyek és események legnagyobb részét ferde,
sokszor hamis világításban tünteti föl s magyar történetírónak szebb
ambitiója nem lehet, mint hogy ez eseményeket a magok valódiságában
reconstruálni, a magyar történelem jeles szereplőinek emlékét «a reájok
halmozott mocsoktól megtisztítani» történetírói hűséggel és igaz magyar
hazafisággal törekedjék s erre nézve Szilágyi Sándor munkái mindnyájunk számára mintaképül szolgálhatnak.
I. Rákóczy György, az erdélyi fejedelmi székben Bethlen Gábor
utódja, különben is, mozgalmas időkben kifejtett kiváló szereplésével,
jelentékeny alakja az erdélyi és magyar történelemnek s így életrajzát
megírni, hálás és szép feladat volt.
Magyarországi születésű volt, de a legnagyobb méltóságot, melyet
magyar ember ez időben elérhetett, Erdélyben érte el; s hogy mily hatással volt reá az erdélyi föld, az erdélyi környezet, mutatja, hogy a míg
1629-ben is rossz és káros dolognak tartá Felső-Magyarországnak Erdélyhez kötését: másfél évtized múlva e kötést törvénybe iktattatja. Szilágyi

Sándor érdekesen mutatja ki, mint egyeztette ki a magyar főúr a fejedelmi szék elfoglalása után saját érdekeit új hazája igényeivel, hogy
tudta a harminczéves háború eseményeit a két magyar haza javára kizsákmányolni s vonzóan ecseteli mindazt, a mit I. Rákóczy György
hazája és uradalmai érdekében kezdeményezett és végrehajtott, kidomborítván különösen a Rákóczy által helyesen fölfogott és bölcs tapintattal
betöltött missiót, mely a császár és a török szultán közt az egyensúly
föntartásában állott. E mellett, két nagyelődjének, Bocskaynak és Bethlennek nyomdokain haladva, sikerrel oldotta meg Erdély különállásának
nagy és fontos problémáját s keresztülvitte, hogy Felső-Magyarország
őszintén csatlakozott Erdélyhez; mert a compromi-sum ennek érdekében, a magyar király souverain jogának érintése nélkül, de egyszersmind az erdélyifejedelmi jogok megóvásával jött létre.
Az alkotást, melynek alapját a bécsi béke vetette meg, Rákóczy
György fejezte be a linczi békében. Kortársai élvezték e nagy művének
gyümölcseit, de még sem tudtak igazságosak lenni iránta, kinek azt
köszönhették. Bethlennel mérték össze: nagy idők egyik legnagyobb
alakjával. Pedig Bethlen élete befejezetlen maradt, Rákóczyt pedig a
legnagyobb elismerés illeti meg, mert törekvéseit az időkhöz, viszonyokhoz, tehetségeihez mérte.
Ajánljuk Szilágyi Sándor derék és érdekes művét bajtársaink
figyelmébe.
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Mayer Alb., ezredes. Kriegsbilder aus der Geschichte des k. u. k.
schlesischen Infanterie-Regiments Kaiser Franz Josef 1. (Teschen, 1894.
Y. 123 1. 1 M. 20.)
Nienstedt D., alezredes, Die Schlacht bei Sedan (Mainz, 1894.
1 M. 20 Pf.).
Das russische Kriegstheater. Strategische u. geographische Studie.
Oroszból ford. Sarkotic. (Bécs, Braumüller. 1894. 2 M.)
Sachen Adolf táborszernagy, Das österreichische Corps Schwarzenberg-Legeditsch : Beitrag zur Gesch. der polit. Wirren in Deutschland.
1848—51. (Külön lenyomat a «Mittheilungen des k. u. k. KriegsArchivs»-ból. (Bécs. Seidel. 1894. 3 Mark.)
Traut Hermann. Kurfürst Joachim II. von Brandenburg und der
Türkenfeldzug vom Jahre 1542.
Kronthal und Wendt. Politische Correspondenz Breslaus im Zeitalter des Königs Mathias Corvinus. I. Abth. 1469—1479. Breslau, 1893.
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Documente privitore la istoria romanilor. Urmare la collectiunea lui Eudoxin de Hurmuzaki. Bukuresci, 1893. 652 lap.
Strakosch-Grossmann Der Einfall der Mongolen in Mittel-Europa
in den Jahren 1241 und 1242. Mit 5 Karten. Innsbruck 1893. 227 lap.
Ausgewählte Schriften weiland Sr. kais. Hoheit des Erzherzogs
Carl von Oesterreich. Im Auftrage seiner Söhne, der Herren Erzherzoge
Albrecht und Wilhelm. I. Band. 1893, 343 1.
Monumenta Germaniae Historica. Tom. Y. pars. II. Ottokars
österreichische Beimchronik. Hannover, 1893.
Woide, orosz alezredes, Die Ursachen der Siege und Niederlagen
von 1870. Oroszból fordította Klingenden kapitány. I. köt. A sedani
csatáig. (Berlin, 1894. Mittler-Sohn. 371 1.7 M. 50 Pf.) A kritika oda
nyilatkozott, hogy ez az első, teljesen elfogulatlan kísérlet a nagy háborúról szóló munkák sorából.
Mittheilungendes k. u. k. Kriegs-Archivs. (1894. VIII. köt.) E kötet
a következő czímű dolgozatot is tartalmazza: Die Entstehung des Fürsten Windischgrätz vom Armeekommando in Ungarn 1849. E czikk írója
azt iparkodik bebizonyítani, hogy Windischgrätz herczeg az 1848/49.
telet hadi előkészületekre czélszerűen fordította, hogy a tétlenségére
vonatkozó vádak alaptalanok, hogy továbbá az 1849. tavaszán oly anynyira czélszerűen állított föl három dandárt a Garamvonal mögötti,
Köbölkút-Párkány és Kéménd között elterülő vidéken, hogy Görgey
visszaveretésére biztos kilátása lehetett a csász. fővezérnek. Ezzel kapcsolatban nagyban hibáztatja a fővezér váratlanul történt fölmentését.
Windischgrätz az ápril 13—14. közötti éjjel értesült visszahívatásáról.
Nyomban rá magához hívatta Wohlgemuth tábornokot és lelkére kötötte,
hogy a csapatokat a Garam mögötti kedvező állásokból vissza ne hívja.
Mihelyt azonban Jelacsics bán Esztergomba érkezett, a vezérkari főnök,
Nobili gr. és Wolgemuth tiltakozása daczára a három dandárt visszarendelte Esztergomba. Weiden táborszernagy, az új fővezér, megérkezése
után hibásnak ismerte ugyan föl ez intézkedést és a három dandárt
újra a Garam mellékére indította, de ekkor már késő volt. Görgey
ápril 18. három helyen már átkelt volt a Garam folyón, az osztrákoknak
elszigetelt dandárja fölött Nagy-Sarlónál diadalt aratott és ny.-ra nyomult elő. E győzelem következtében az osztrák főhadiszállás Budáról a
határ felé vonult vissza, Komáromnak megkezdett ostromával pedig föl
kellett hagyni. Mindezek Windischgrätz visszahívatásából folytak, sőt
czikkíró szerint, még az orosz segély igénybevételét is csupán e hibás
intézkedés tette szükségessé.
Dr. Mangold Lajos.

