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A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC ÉS A HADTÖRTÉNELMI 

KÖZLEMÉNYEK 

1888 márciusában jelent meg a Hadtörténelmi Közlemények első száma. 
Salamon Ferenc: Általánosságok a hadtörténelemről1 című programadó cik
kének utolsó bekezdése így foglalta össze az induló folyóirat feladatát: 

„Egyszóval úgy gondolom, hogy első sorban az ex professo történészek, 
kik az eredeti kútfőket forgatják, s a régészek vannak hivatva a hadtörté
nelmi folyóiratnak bő anyagot szolgáltatni. A professionatus katonák, kik 
ha a történelem eredeti kútfőivel nem foglalkoznának is, a terjedelmesebb 
feldolgozások, történelmi értekezések nyomán is egyes ütközet és hadjárat 
viszonyait a hadtudomány elvei szempontjából magyarázhatnák és világít
hatnák meg. A nevezetesebb csatahelyek vázlatos térképeit, régi várak alap
rajzait vehetnék fel s közölhetnék a helyszínen tett észlelés nyomán — így 
becses előmunkálatot nyújtva a későbbi tüzetesen írandó történésznek. An
nál jobb, ha valaki a legkisebb részletig s híven képes leírni csatákat és 
egész hadjáratokat. . ." 

A tizedik évfolyam után a folyóirat megszűnt. 
Tárgykörünknél maradva vizsgáljuk meg, hogy a Hadtörténelmi Közle

mények első korszakában (1888—1897) kik írtak a Rákóczi-szabadságharc
ról, s:publikációik mennyiben feleltek meg a fentebb ismertetett program
nyilatkozatnak ! 

Thaly Kálmán vezet 22 munkával, második Gömöry Gusztáv (5), névte
len (2) — a többieknek (Bálás György, Dobos Kálmán, Illéssy János, Kará
csonyi János, Merényi Lajos, Szendrei János, Szepesy G., Veress Endre) 
csak egy-egy publikációjuk van erről a korszakról. 

(Ha a publikálók össztermését tekintjük a folyóiratban, akkor ez a sor
rend: Gömöry Gusztáv 61, Thaly Kálmán 27, Merényi Lajos 23, Karácsonyi 
János 18, Szendrei János 17, Illéssy János 15, Dobos Kálmán, Szepesy G. 
3—-3, Bálás György, Veress Endre 1—1 publikáció; így már az is látszik, 
hogy kit mennyire foglalkoztatott a folyóirat, s megmutatkoznak a belső 
arányok is.) 

Thaly Kálmán a Hadtörténelmi Közlemények megindulásakor már ismert 
történész volt. 1880. május 20-án választották meg a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagjává.2 A 80-as évek közepén a tudományos közvéle
mény, de főleg a nagyközönség, őt tekintette a Rákóczi-szabadságharc egye
dül illetékes történetírójának.3 1889. február 17-én lett a Történelmi Társu
lat másodelnöke.4 

1 Hadtörténelmi Közlemények — (a továbbiakban — HK) 1888., 1—11. o. 
2 R. Várkonyi Agnes: Thaly Kálmán és történetírása. Tudománytörténeti tanulmányok 1. 

Budapest, 1961. 209. o. 
3 Uo. 237. o. 
4 Uo. 260. O. 
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A Rákóczi-szabadságharcot illetően tehát valóban egy történész lett hi
vatva a hadtörténelmi folyóiratnak bő anyagot szolgáltatni: Thaly Kálmán 
publikációinak száma másfélszerese — a névteleneket nem számítva — a to
vábbi kilenc szerzőnek. 

A 22 Thaly-publikációból 9 feldolgozás és 13 forrásközlés. A feldolgozások 
adalékok vagy adathalmazok. Csupán két egységes írást adott közre, de ezek 
a még ugyanabban az évben megjelent kötetének részletei voltak. Forrás
publikációin viszont érződik a jártasság: csak egy-két jelentéktelen van köz
tük, a többség feltétlen figyelmet érdemlő, sőt a forráspublikációk közt te
matikusán összeállított anyagok is vannak. 

Gömöry Gusztáv a folyóiratban a másik pólust, a „professionals katonát" 
képviseli: cs. és kir. őrnagy volt. 1859-ben nevezték ki a bécsi cs. és kir. 
hadilevéltárhoz. „Ebben az állásában a levéltár kincseivel hazai hadi törté
netünket számos új és becses adalékkal bővítette" — állapítja meg róla 
Révai Nagy Lexikona.5 A folyóiratban nincs olyan évfolyam, amelyikben 
ne lenne három-négy-öt publikációja — a kilencedik évfolyamban tíz is! 
(Feltehetően a név nélkül megjelent cikkek egy részének is ő a szerzője, 
közzétevője.) A IX. századtól a XIX. századig minden századról közölt vagy 
írt valamit, korszaka nem volt. A Rákóczi-szabadságharccal kapcsolatos 
munkáit ő maga nem tartotta jelentőseknek, teljes névvel egyiket sem írta 
alá. Korabeli osztrák forrásokat ismertetett és Rabutin 1704-es naplóját adta 
közre. 

Ami a program további részét illeti: a professionatus katonákat nem ér
dekelte a Rákóczi-szabadságharc, az ütközetek és hadjáratok viszonyait a 
hadtudomány elvei szempontjából nem magyarázták, nem világították meg, 
nem készültek el a nevezetesebb csatahelyek vázlatos térképei, a várak 
alaprajzai sem. A katonák közül csaták, hadjáratok leírására senki nem vál
lalkozott. 

Ugyanakkor a mindent összegyűjtés mámora alig értékelhető forráspubli
kációkat is eredményezett (a Dobos Kálmán, a Karácsonyi János, a Merényi 
Lajos, a Szendrei János és a Szepesy G. által közzétettek). 

A Hadtörténelmi Közlemények második korszaka 1910-zel kezdődik; a 
január 7-én megalakult hadtörténelmi bizottság „feladatának tekinti egy
részt az önálló magyar katonai irodalom megteremtése és a magyar nemzet 
hadtörténelmének létesítése czéljából a magyar hadi történetírás ápolását és 
fejlesztését, másrészt pedig a hadtörténelem iránti érdeklődésnek a nemzet 
mentül szélesebb rétegeiben való felköltését és ébrentartását. E czélból első 
sorban hivatalos szakközlönyéül kiadja a »-Hadtörténelmi Közlemények« 
czímű folyóiratot, melyben eredeti forrástanulmányokon alapuló hadtörté
nelmi tárgyú értekezéseket, adalékokat, levéltári adatokat, okmányokat, 
egykorú hadi jelentéseket és naplókat s más, a hadtörténelemre vonatkozó 
kútfőket ismertet, hadtörténelmi eseményeknek, hadjáratoknak, csatáknak 
és várostromoknak eredeti kútforrások alapján készült történelmi, vagy már 
ismert és nyomtatott források tanulmányozásán alapuló katonai szakszerű 
földolgozásait s ide vonatkozó tanulmányokat közöl. Ezen felül azonban 

5 VIII. k. Budapest, 1913. 669—670. o. 
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nagy súlyt helyez tárgyi hadtörténelmi emlékeinkre is s egyaránt ismertet 
és közöl tanulmányokat és leírásokat várainkról, régi hadifelszerelésünk em
lékeiről, fegyverekről, régi hadviselet és csataképekről. E mellett arra tö
rekszik, hogy a kétségtelen hiteles adatok necsak gondos feldolgozásban és 
nem csupán szakférfiak, hanem a nagyközönség által is élvezhető vonzó elő
adásban közöltessenek."6 

Az újrainduláskor a szabadságharcról az első korszakban legtöbbet pub
likáló Thaly Kálmán és Gömöry Gusztáv már nem élt. A többiek közül is 
csak Szendrei János neve fordul elő ismét. 1910—1943 között új gárda ala
kult ki (Markó Árpád 10, Márki Sándor 5, Kemény Lajos 5, Kárffy Ödön 
2, Iványi Béla 2, továbbá: Ajtay Endre, Czobor Alfréd, Gagyi Jenő, Kará
cson Imre, Komáromy András, Lukinich Imre, Obetkó Dezső, Schneider 
Miklós, Soós Elemér, Szabó Dezső, Szendrei János 1—1 publikáció). 

Az első korszakban a katonával (Gömöry Gusztáv) szemben egyértelmű 
volt a történész (Thaly Kálmán) fölénye. A második korszakban viszont for
dult a kocka: a katona (Markó Árpád) felkészültebbnek bizonyult a törté
nésznél (Márki Sándor). Persze Markó Árpád nem egyszerűen csak katona 
volt, hanem képzett hadtörténész: „1906-ban végezte el a bécsújhelyi kato
nai akadémiát, majd csapattiszti szolgálatot teljesített. 1921-ben a Hadi
levéltárba helyezték, ahonnan 1940-ben a régi levéltári osztály vezetőjeként 
(1938-tól ezredesi rangban) vonult nyugalomba." 1934-től 1949-ig az MTA 
levelező tagja volt.7 Elsősorban a Rákóczi-szabadságharc hadtörténelme ér
dekelte. Meg akarta írni II. Rákóczi Ferenc felkelésének katonai történetét. 
Mint utóbb, 1964-ben írta: „ . . . 1930-tól kezdve kizárólag Rákóczi háborújá
nak megírásán dolgoztam, hogy ez a részletes, több kötetre tervezett mun
ka az akkori Hadtörténelmi Levéltár hivatalos kiadványaként kerüljön a 
történészek és a nagyközönség kezébe, a második világháború kitörése előtti 
évben még csak az 1707. évet lezáró hadműveletek részletes feldolgozá
sával készültem el."8 Bár a kiadvány nem jelent meg — kérdés, megvan-e 
még a kézirata?! — a közreadott részlettanulmányok önmagukban is mara-
dandóaknak bizonyultak, mércét jelentenek. 

Márki Sándor „történetíró, egyetemi tanár, az MTA tagja (levelező 1892., 
rendes 1912.)"9 viszont furamód előbb írt a szabadságharcról összefoglaló 
művet,10 s csak azután kezdett érdeklődni a részletek iránt. A Hadtörténelmi 
Közleményekben megjelent tanulmányait tönkretette az idő: elavultak, vagy 
ma már, a periférikus témaválasztás miatt, kevéssé jelentősek. (Természe
tesen meg kell jegyeznünk, hogy Márki Sándor nem kizárólag a Rákóczi
szabadságharc történésze volt, érdekelte az 1514-es parasztháború is, foglal
kozott vármegye- és várostörténettel, földrajzi témákkal is, megírta az 
1848—49-es szabadságharc történetét, az ó- és középkor történetét stb.) 

Az 1910—1943 közötti évfolyamokban kevés a szakszerű forrásközlés. Új
ra elmondható, hogy a mindent összegyűjtés — ezúttal nevezzük buzgalom-

6 A Magyar Tudományos Akadémia hadtörténelmi bizottsága. HK 1910. 11—12. o. 
7 Magyar Életrajzi Lexikon II. k. Budapest, 1969. 148. o. 
8 Markó Árpád: Adalékok Lőcse kapitulációjának történetéhez 1710. február 14. Századok, 

(a továbbiakban — Sz.) 1964. 176. o. 
9 Magyar Életrajzi Lexikon II. k. 147—148. o. 
10 Dr. Márki Sándor: II. Rákóczi Ferencz. Magyar Történeti Életrajzok. I—III. k. Budapest, 

1907—1910. 
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nak— buzgalma több, alig értékelhető forráspublikációt eredményezett: Ga-
gyi Jenő, Kárffy Ödön, Kemény Lajos, Szendrei János közleményei. (Érde
kes módon valamennyi az 1910-es években jelent meg.) Ugyanakkor akad
nak példás, alapos közlések is (Ajtay Endre, Iványi Béla publikációi); jól 
használható a Markó Árpád, a Karácson Imre által közreadott anyag és 
hasznos Schneider Miklós adaléka is. 

1944-ben a Hadtörténelmi Közlemények megszűnt: 1954-ben indult meg 
a folyóirat új folyama. Borús József: A magyar hadtörténetírás helyzete és 
feladatai című cikkében többek között az 1703—1711 közötti időszak meg
oldásra váró problémaköreit is összeállította: 

„A kor kutatóinak arra a kérdésre kell elsősorban feleletet adniok, hogy 
a kuruc szabadságharc megtalálta-e a hadművészet korszerű formáit, to
vábbá, hogy a Habsburg-sereg oldalán mennyiben vagy mikor volt tüzérségi 
vagy másmilyen fölény. Ehhez természetesen ismernünk kell a magyar hadi
ipar termelési adatait, de számolnunk kell a lehetőségekkel is. A kuruc 
hadművészet megfelelő értékelésekor csak a végváriak és a hajdúk hadmű
vészetéből lehet kiindulni. Innen egyenes út vezet az erdélyi fejedelmek 
gyalogságán, I. Rákóczi György tüzérségén, Zrínyi Miklós hadviselési gya
korlatán és katonai elvein, végül Thököly és általában a századvég talpasai
nak harcmódján át Bottyán János kuruc tábornok hadművészetéhez. A 
nagyszámú megoldásra váró probléma közül itt még egyre, arra utalunk, 
hogy pontos adatok megállapítása útján fel kell tárni a kuruc hadsereg és 
ennek parancsnoki kara szociális összetételének változását a háború egyes 
időszakaiban."11 

Ugyanakkor, összegezve a feladatokat, azt is megállapította, hogy „a had
történetírás előtt álló valamennyi feladatot egyszerre és egyedül magunk 
nem tudjuk megoldani (t.. i. a hadtörténészek! — S. F.). Jelentős részük 
megoldásához azonban már hozzáfogtunk, munkánk mind újabb és újabb 
területekre terjeid ki., E szempontból úttörő jelentőségűnek kell tartanunk a 
Hadtörténelmi közlemények új folyamának megindulását. A folyóirat már 
az első számával arra törekszik, hogy megkezdje az általános feladatok egy-
részének teljesítését."12 

Az eredeti elképzelésből a Hadtörténelmi Közleményekben semmi sem 
valósult meg. Heckenast Gusztáv önálló kötetben foglalkozott a kuruc hadi
iparral.13 A hajdúkról — szerepüket a szabadságharc időszakában is felmér
ve — Rácz István készített összefoglalást.14 Bottyán hadművészetéről R. Vár
konyi Agnes,15 majd Tóth Gyula16 publikált. A többi téma téma maradt! 

Utóbb, 1965-ben, a szerkesztőség így fogalmazta meg a folyóirat feladatát: 

„A Hadtörténelmi Közlemények szerkesztői azzal bocsátották útjára^ a fo

il HK. 1954. 1. 78. O. 
12 UO. : 89. o. 
13 Heckenast Gusztáv: Fegyver- és lőszergyártás a Rákóczi-szabadságharcban. Értekezések 

a történeti tudományok köréből. Üj sorozat 13. sz. Budapest, 1959. 
14 Rácz István:, A hajdúk a XVII. században. Magyar Történeti Tanulmányok II. KLTE 

Debrecen, 1969. 
15 Várkonyi Ágnes: Vak Bottyán. Budapest, 1951. Uő.: A Dunántúl felszabadítása 1705-

ben. sz. 1952. 397—436. o. Vö.: Tóth Gyula: Néhány megjegyzés Várkonyi Agnes „Vak 
Bottyán" című könyvéhez és „A Dunántúl felszabadítása 1705-ben" című tanulmányához. HK. 
1954. 1. 257—274. O. .. . ,- . 

16 Tóth Gyula: Balogh Ádám kuruc brigadéros. Budapest, 1958. 101—126. és 152—175. o. 
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lyóiratot, hogy hű tolmácsolója legyen a kibontakozó magyar hadtörténeti 
irodalom termékeinek; hogy publikációs lehetőség megteremtésével, tudatos 
szerkesztési elvek érvényesítésével ösztönzője, irányítója legyen a magyar 
és az egyetemes hadtörténet tervszerű marxista szellemben való feltárásá
nak és megírásának. 

A marxizmus—leninizmus szellemében újjászülető folyóiratra az a fel
adat várt, hogy írásaival hozzájáruljon az egyetemes és a magyar történet
írás problémáinak tisztázásához; a polgári hadtörténetírás ferdítéseinek és 
hamisításainak leleplezéséhez; a népek történelemformáló szerepének be
mutatásához; népünk szabadságküzdelmeinek, nemzeti múltja haladó kato
nai hagyományainak és a baráti népekkel való kapcsolatainak feltárásához; 
a hadtudomány és hadművészet fejlődéstörténetének marxista megvilágí
tásához. 

S mindezt olymódon, hogy népünk történetének, hősi mútjának hű ábrá
zolásával és ismertetésével elősegítse hazánkban a marxista világnézet erő
södését, írásaival hozzájáruljon a szocialista országok népei és hadseregei kö
zötti fegyverbarátság erősítéséhez, a szocialista haza iránti szeretet elmélyí
téséhez és a proletárinternacionalizmus érzésének kifejlesztéséhez. Részese 
legyen a népünk szellemi felemelkedéséért folyó küzdelemnek."17 

1954—1975 között, a harmadik korszakban, megint új gárda alakult ki, 
egyedül Markó Árpád publikált még a második korszak szerzői közül: 
(Markó Árpád 6, Gottreich László 5, Perjés Géza 2, Esze Tamás 2; valamint 
Fodor Ferenc, Kumorovitz L. Bernát, Markó Árpád—Tóth Gyula, Móricz 
Béla, Nógrádi Sándor, Rohonyi Gábor, Trócsányi Zsolt és Tóth Gyula 1—1 
publikáció.) 

A tudatos szerkesztési elveknek köszönhető, hogy valamennyi forráspub
likáció példás, nagyobb számban kapnak helyet az elbeszélő források, érté
kelés, forráskritika könnyíti meg az eligazodást. 

A tanulmányoknak súlyuk van, a felvetett problémakört kimerítő részle
tességgel tárgyalják (Perjés Géza, Esze Tamás, Markó Árpád—Tóth Gyula 
tanulmányai), eltűnik az esetleges, sok esetben felületes tartalmakat hordozó 
műfaj, az „adalék". 1954-től a folyóirat nemcsak a magyar, az egyetemes tör
ténelem iránt is érdeklődik; a szemléletváltás a Rákóczi-szabadságharcnak 
is kedvez: Perjés Géza a spanyol örökösödési háború egyik fontos csatáját, 
a höchstädtit elemzi nagy-nagy szakmai felkészültséggel. Üj műfaj jelenik 
meg, a pályarajz: Gottreich László és Móricz Béla egy-egy kuruc ezredes 
pályafutását mutatja be. Gottreich László: A bihari nép harca 1703—1704-
ben című tanulmánya új módon közelít a szabadságharc hadtörténetéhez. 
„Jelenleg folyamatban van egy munka, amely a kuruc katonai alakulatok 
történetét fogja tartalmazni ezredek és tájak szerint. Tanulmányomban ezt 
az elgondolást követtem Bihar megyére, a szabadságharc egyik kiinduló 
pontjára vonatkoztatva" — írja a szerző.18 Sajnos, a kuruc alakulatok törté
nete azóta se készült el. A szerkesztőségnek a szabadságharc, iránti meg
különböztetett figyelmét jelzi a közreadott két évfordulóá'megemlékezés is 
(Nógrádi Sándor és Tóth Gyula írása). r 

17 Mutató a Hadtörténelmi Közlemények 1954—1963. évfolyamaihoz. .1—10 évfolyam. Hadtör
ténelmi Intézet és Múzeum, Budapest, 1965. 4—5. o. • ' ' • • ' ' : „ 

18 Gottreich László: A bihari nép harca 1703—1704-ben. HK 1955. 3—4. '91.' o. ' ' 
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összegezve: a Hadtörténelmi Közlemények eddigi 66 évfolyamában 
(1888—1897, 1910—1943 és 1954—1975) a Rákóczi-szabadságharccal kapcso
latban 51 tanulmány, cikk, adalék és 44 forráspublikáció jelent meg, mintegy 
100 ív terjedelemben. Az alábbiakban e jelentős számú, jelentős terjedelmű 
és jelentős szétszórtságú anyag tematikus ismertetésére vállalkozunk: be
mutatunk, értékelünk, s egyszersmind kijelöljük a fehér foltokat. 

A szabadságharc előzményei19 

A történészek a Hadtörténelmi Közlemények hasábjain e kérdéskörrel 
viszonylag keveset foglalkoztak. Igaz, a téma elsősorban politikai jellegű, de 
meg lehetett volna találni a katonai vonatkozásokat : Rákóczi és Bercsényi 
tervei az ország felszabadítására, a nemzetközi helyzet alakulása (északi há
ború, spanyol örökösödési háború); mi valósult meg a tervekből, a tiszaháti 
felkelés, a Magyarországon állomásozó császári erők elhelyezkedése, nagy
sága s t b . . . 

K(arácsonyi). J(ános). egy 1703. február 5-i keletű összeírást adott közre. 
(A görgényi vár hadi szerei 1703-ban — 1892., 558—559. o.) Adalék az erdélyi 
várak felszereltségéhez. A forrás értékét csökkenti, hogy az összeíró na
gyobbrészt a parancsnok számlálása szerint dolgozott, a legfontosabb helyre 
ugyanis nem engedték be. Görgény a szabadságharc idején hősies ellenál
lásával tűnt ki: a császáriak hónapokig ostromolták, a megfogyatkozott vé
dősereg áttört az ostromgyűrűn. Markó Árpád 1701 novemberétől, Rákóczi 
és Bercsényi varsói találkozásától 1703 júniusáig, a szabadságharc megindu
lásáig tekintette át az eseményeket. (II. Rákóczi Ferenc elindulása. — 1933., 
74—82. o.) Részlet a szerző II. Rákóczi Ferenc felkelésének katonai története 
című tervbe vett, de el nem készült munkájából, összefoglaló mű első feje
zetének elég lett volna, de önálló tanulmánynak — és akaratlanul is így kell 
szemlélnünk — kevés. 

A hadsereg, a hadszervezet kérdésköre 
A kérdéssel legrészletesebben Markó Árpád foglalkozott II. Rákóczi Fe

renc, a hadvezér című műve harmadik, Rákóczi hadserege című fejezeté
ben.20 Anyagát így tagolja: felállítás és kiegészítés; legfőbb vezetés; létszá
mok; csapatok és fegyvernemek; tüzérség és műszaki ügyek; fegyverzet, fel
szerelés és ellátás; harcmodor, harceljárás. Markó összegzése azonban csak 
vázlat — részletesebb, modernebb feldolgozás sajnos azóta sincs. De ennél 
súlyosabb hiányosság, hogy a kutatókat mindmáig csak a kuruc hadsereg, 
hadszervezet érdekelte, az ellenfélről, a császári hadseregről még csak el
szórt közlemények sincsenek.21 Talán nem kell különösebben bizonygatni: a 
harcot két hadsereg vívta ! 

19 A szabadságharc előzményeire lásd AR XI—Xn. k. Budapest, 1935.; Esze Tamás: A ti
szaháti felkelés. Budapest, 1952.; Uő. : n . Rákóczi Ferenc breznai kiáltványa. Sz. 1954. 285—316. 
o.; R. Várkonyi Ágnes: A Habsburg-abszolutizmus és a magyarországi jobbágyság a XVII— 
XVIII. század fordulóján. Sz. 1965. 679—720. o. és Rákóczi Tükör; naplók, jelentések, emlék
iratok a szabadságharcról I. k. Budapest, 1973. 73—99. o. 

20 Markó Árpád: TL. Rákóczi Ferenc a hadvezér. Budapest, 1934. 99—147. o. 
21 A császári hadsereg jellemzését lásd Tóth Gyula: i. m. lOfellO. o., a császári hadsereggel 

harcoló rácokra pedig Hornyik János: A ráczok ellenforradalma, 1703—1711. Sz., 1868. 530— 
552., 608—632. és 693—719. o. 
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A Hadtörténelmi Közleményekben először Thaly Kálmán publikált a té
máról. (II. Rákóczi Ferenc hadserege. — 1888., 12—23. o.) Jól látta, hogy mi 
mindennel kellene foglalkozni: létszám, felszerelés, fegyvergyártás, fegyver
nemek, a lovasság bravúrjai, a gyalogság fegyvertényei, a kuruc tisztikar, 
harerend, dandár-rendszer — ezek azok a problémakörök, melyeket a ta
nulmány fel-felvillant. A részletes összegzésre viszont nem vállalkozott. 
A folyóirat következő évfolyamában egy fontos forrás, Forgách Simon írása 
jelent meg. (Forgách Simon tábornok dedicátiója, mellyel Zrínyi Miklós mun
káit II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek ajánlja.22 — 1889., 682—684. o.) Az 
évszám nélküli dedikáció a császári és kuruc katona összehasonlításával arra 
keres választ, hogy „vallon ezen német nemzet miért oly hatalmas ellenünk." 
Arra kéri a fejedelmet Forgách, hogy a pogány hadviselésről szoktassa le a 
nemzetet és rendet, fegyelmet követeljen meg a katonaságtól — ez a győ
zelem kulcsa. A magát meg nem nevező forrásközlő nem helyezte el anyagát 
a korban, nem tárta fel a regularizáció problémakörét, így ez a publikáció 
is csak adalék maradt. Nem sikerült továbbá a folyóiratnak bemutatnia a 
nemesi felkelés szerepét a Rákóczi-szabadságharc időszakában, csak szétszórt, 
egyes adatok jelentek meg. (Dobos Kálmán : Egy kérvény a Rákóczi-fölkelés 
időszakából. — 1892., 241—242. o.; Kemény Lajos: Ónodi János levele Győri 
Ferenchez [1706] — 1916., 201—202. o.; Kemény Lajos: Bornemisza István 
levele Diák Imréhez [1708] — 1916., 202—203. o.) Thaly Kálmán csaknem 
egy kötetnyi forrásanyagot publikált a kuruc hadseregről (Katonadolgok a 
kuruczvilágból. — 1895., 285—338 és 413—453. o.), mégis elnagyolt a bemu
tatás, torzak az arányok, a színek hiányoznak a képről. A közölt forrásanyag : 

1. Gombos Imre generális tábori készlete, 1703. december 20-i összeírás 
(291—293. o.). 

2. Palocsay György feljegyzése útjáról (294—298. o.). 1703. december 22-én 
indult el Redlingenből és 1704 januárjában érkezett haza. 

3. Tábori főstrázsamester és alatta való tábori strázsamesterek instruk
ciója, 1704. július 1. (300—303. o.) Tíz pontból áll, Rákóczi adta ki. 

4. Balkó János folyamodványának részlete, mely fontos adalék Érsekúj
vár elfoglalásának történetéhez (305—306. o.). Dátumtalan, a fejedelmi vá
lasz 1704. november 25-i keletű. 

5. Károlyi levele Rákóczihoz a szolnoki vár állapotáról, 1705. október 4-i 
keletű. Mellékli a vár rajzát is (308—310. o.). Thaly bevezetésként vázolja a 
vár történetét 1705-ig (306—308. o.) és szól az 1710-es átépítésről is (311. o.). 

6. Űj adatok a győrvári diadalról, 1706: 
a) Andrássy István levele Forgách-hoz, 1706. november 14. (313—317. 

o.). A nagy-szombati harcz című tanulmány függelékében is megjelent, de 
ott hibás olvasatban!23 

b) Szent-Györgyi Horváth Zsigmond hadélelmezési főbiztos Eszterházy 
Antalhoz, november 11. (317—319. o.). Német nyelvű, mivel ez a császáriak 
által elfogott eredeti levél átfordítása ! 

22 Vö.: Thaly Kálmán: Ghymesi gróf Forgách Simon, mint író. Sz, 1882. 529—556. és 617— 
634. o. 

23 Thaly Kálmán: A nagy-szombati harcz. Hadtörténelmi epizód a kuruczvilágból. Toldalé
kul: A győrvári harcz. Pest, 1869. 127—132. o. 
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c) Pankotay Ferenc a fejedelem táborából Radvánszky János kincstár
noknak, november 17. (319—320. o.). 

d) Erdődy László Ádám labanc pap Bécsből atyjának, november 17. 
(320. o.). 

e) Beniezky Mátyás alezredes-főhadbiztos Nyitráról Radvánszkynak, 
november 18. (321. o.). 

f) Köszöghy Mihály lévai postamester Radvánszkynak, november 20. 
(322. o.) 

g) Csáky Zsigmond tárnokmester Bécsből Erdődy György országbíró
nak, november 20. (322—323. o.) 

h) Erdődy György Horvátországból Koháry Istvánnak, december 1. 
(323. o.) 

i) Rákóczi a dunántúli hadakhoz, november 30. (323. o.) 
j) Rákóczi Andrássyhoz (324. o.) 
k) Rákóczi adománylevele Andrássynak, december 20., kivonat (324— 

325. o.) 
1) Bercsényi levele Andrássyhoz, dátumtalan (327—330. o). 
m) Bercsényi instrukciója Beniezky Mátyásnak, dátumtalan (330— 

332. o.). 
n) A nagyszombati jezsuita napló idevágó feljegyzései (333—337. o.) 
o) (Lásd még a 453. o. lábjegyzetét.) 

7. Károlyi: Projectum az egész Magyarország hadainak jövendő nyári ope-
rátióinak folytatásárul. Dátumtalan. Thaly szerint e haditerv az 1707-es évre 
vonatkozik (413—419. o.). 

8. Rákóczi táborának hadrendjei, 1708. július: 
a) Címtelen, dátumtalan (422. o.) 
b) Camp de Radosnya, dátumtalan (424. o.) 
c) Az tábor szállításának rendi, dátumtalan (425. o.) 

9. Adalék a dunántúli hadihelyzet 1709-es alakulásához: 
a) Dunán-túlsó földnek köz végzésbül projectált punctumi — Eszter-

házynak és tisztjeinek előterjesztése Bercsényihez, 1709. július 26. (429— 
434. o.) 

b) Bercsényi resolutiója, július 27. (Uo.) 
c) Bercsényi levele a dunántúli tisztekhez, július (434—435. o.) 
d) Bercsényi Eszterházyhoz, augusztus 1. (435—437. o.) 

10. Károlyi: Memóriáié. Dátumtalan (1710. tavasza). Az emlékirat Érsek
újvár megsegítésének tervét tartalmazza (440—449. o.) 

11. Pálffy levele Rákóczihoz, Debrecen, 1711. február 2. (450—453. o.). 
A kuruc hadseregben nemzetiségiek és külföldi katonák is harcoltak. Ará

nyukat, szerepüket nem vizsgálta, nem mutatta be senki a Hadtörténelmi 
Közleményekben. Gagyi Jenő csupán egy török aga kérvényének közzététe
lére vállalkozott (Musztafa aga kérvénye II. Rákóczi Ferenc fejedelemhez, 
1708. — 1912., 136. o.). A kuruc hadbíróság szervezetének, működésének meg
ismeréséhez is további adatokra lenne szükség. Kárffy Ödön csak két i ád -
bírósági ítéletet publikált (Hadbírósági ítélet 1708-ból — 1915., 534—536. o.: 
Két hadbírósági ítélet.24 — 1917., 157—163. o.). Ugyancsak felderítetlen a 

24 A második hadbírósági ítélet tartozik korszakunkba — 160—163. o. 
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posta katonai szerepe, fontossága a szabadságharc időszakában; Szendrei 
János csak egy rendeletet közölt (II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek 1704. ok
tóber hó 22-én Vihnyén kelt rendelete, a tábor postaszolgálat ügyében — 
1917., 150—151. o.). 

Ha a kuruc hadsereg egészéről nem is, a nemestestőrségről viszonylag bő
séges információval rendelkezünk. Ajtay Endre forráspublikációja ma is 
nélkülözhetetlen. (Adatok II. Rákóczi Ferenc nemestestőrségének történe
téhez. — 1938., 229—262. o.). Mivel „A Nemes Társaság iratai" a Ráday Pál 
iratai című kiadványban megtalálhatóak,25 az Ajtay által közzétett anyagból 
csupán azokra hívnám fel a figyelmet, melyek az említett kiadványból ki
maradtak : 

1. A Nemes Társaság Törvényére tett Cannotatiok mely szerint Corrigál-
tassanak (238—240. o.). Ez az okmány a XXIV. artikulusból álló ,.A Nemes 
Társaság számára való edictumok"-at egészíti ki, illetve módosítja pontról 
pontra. 

2. Nemes Compánia Projectumi (240—242. o.). Tizenhat pontból áll. *A ne
mesifjak Rákóczihoz intézett kérelmeit tartalmazza. 

3. A nemes Compániának Közönséges Fogyatkozásai (246. o.). A nemes
ifjak kilenc pontban sorolják fel mindazt, amiben szükséget szenvednek. 

4. A Tekintetes Nemes Compánia részérül Fő Tiszt Uraiméknak eő 
Nagyságoknak bé adott, eő Nagyságok által Kegyelmes Urunknak eő Fel
ségének be nyújtott némely fogyatkozásoknak megorvoslása végett scrip-
tumra való Quartély Mester Repplicája (247—249. o.). A nemesifjak egyik 
ismeretlen feliratára kel ki Beniczky Gáspár igen élesen. 

5. Lista Universalis valedicentium. Ao. 1710 die 9 Octobris (260—261. o.)_ 
A Nemes Társaságot elhagyni szándékozók névsora. 

6. Az Nemes Compániának Tized számra való repartitioja. Anno 1711. 1. 
Januarij (261—262. o.) 

7. És végül részletes fizetési táblázatok (262. o. + melléklet). 
Thaly Kálmán, Ajtay Endre után Gottreich László ugyancsak forrásgyűj

teményt adott közre (Adatok a kuruc hadsereg belső életéből. — 1955., 3— 
4., 421—431. o.). Az általa közölt iratok a következők: 

1. Kuruc katonai eskü. Keltezetlen. A követelményekből jól rekonstruál
ható, hogy a szabadságharc vezetői milyennek képzelték el az ideális ka
tonát. 

2. Erős Gábor — a tiszántúli hadtest főmustramestere — levele Károlyi
hoz (1708. április 3.). Arról számol be, hogy március folyamán mikor melyik 
ezredet mustrálta meg, s közben milyen gondok adódtak. 

3. Létszámkimutatás 1707. december 9-i kelettel. A dunántúli ezredeket 
nem tartalmazza! , r 

4. Dicsérő elismerés. Keltezetlen. Király Lőrincet, a Bóné-ezred főhad
nagyát a váradi blokádból seregével Belényes környékére küldték ki por
tyázni. Katonái a rácok közlekedésének hírére oszolni kezdtek, de ő Belénye-
sen maradt és megharcolt az ellenséggel. 

A kuruc hadseregről, hadszervezetről eddig általában szóltunk, végezetül 
tekintsük át az egyes részterületeket (fegyvernemek, létszám, felszerelés, 
élelmezés és elszállásolás, katonai szabályzatok, rendeletek, katonai nyelv) ! 

25 Ráday Pál i ra ta i II. k. Budapes t , 1961. 160—191. o. 
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Fegyvernemek 

A kutatókat csak a tüzérség érdekelte, a lovasságról, gyalogságról nem 
született összefoglalás. Thaly Kálmán még csak adalékokat tudott közölni. 
{Adalékok II. Rákóczi Ferencz tüzérsége történetéhez. — 1888., 343—354. o.)26 

Bevezetésként Sréterről, Le Maire-ről, De la Mothe-ról és De Riviére-ről írt 
(343—344. o.), majd a következő — a Rákóczi-Aspremont levéltárban talált 
— iratokat ismertette kivonatosan : 

1. Kelet nélküli (Thaly szerint 1706—1707 közötti) francia nyelvű szám
adás a tüzérségnél kifizetett hópénzről, a tisztikar tagozódásáról, a létszám
ról (344—345. o.). 

2. De la Mothe kelet nélküli (Thaly szerint 1705—1706 közötti) beadvá
nya, melyben javaslatot tesz új had- és lőszergyár alapítására Munkácson, 
ellenzi Sréter elgondolását, miszerint a gyárat a védtelen Besztercebányán 
kellene felállítani. Rákóczi lapszéli resolutiójában De la Mothe tervét fo
gadja el, elrendeli továbbá, hogy kis várak ostromára alkalmas tüzérpark 
álljon készenlétben (345—346. o.). 

3. De la Mothe 1708. február 1-i specificatiója a tábori és egyes várak 
(Kassa, Eger, Munkács, Ungvár, Ecsed, Szepesvár, Árva, Nyitra, Érsekúj
vár) tüzérségi létszámáról és ossz járandóságukról (346—347. o.). 

4. De la Mothe jelentése 1708 tavaszi szemleútjárói, melyben a következő 
várak állapotáról ír: Érsekújvár, Nyitra, Árva, Murány, Kassa, Szepesvár, 
Ungvár, Munkács, Eger, Lietava, Oroszlánkő, Lednice, Bicse, Budetin és 
Óvár (347—350.). 

5. Az 1708-as hadjáratra szánt tüzérségi eszközök (ágyúk és lőszerek) jegy
zéke, valamint a hadszer-vonat rendje (350—352. o.). 

6. 1708. augusztus 1-i kimutatás Kassa, Eperjes és Eger tüzérségi felsze
reltségéről (352—354. o.). 

Iványi Béla viszont már kísérletet tett a tüzérség történetének megírására 
(A tüzérség története Magyarországon, kezdetétől 1711-ig. — 1927., 1—30., 
129—151., 352—374., 523—540. és — 1928., 18—33., 152—176., 325—341., 
419—453. o.). A terjedelmes tanulmánysorozatnak a Rákóczi-szabadságharcra 
vonatkozó részei 1928-ban jelentek meg: a szerző felsorolja a magyar és a 
külföldi származású kuruc tüzértiszteket — 20—21. o. ; a kuruc tüzérség 
szervezete — 158—159. o.; apró adat a kuruc hadbíráskodásra — 165. o.; az 
1711-ben Munkácson talált lőpor és salétrom mennyisége — 167. o. ; az 1711-
ben Munkácson talált kén mennyisége — 168. o.; mérgezett golyók a kuruc-
korban: adalék Görgény és Eger ostromához — 328—329. o. ; az ágyúgolyók 
öntése —332. o.; ágyúöntő mesterek — 422. o.; a munkácsi ágyúk gyártási 
helye (1711-es adat) — 426. o.; „tüzes szerszámok" a kuruckorban — 428. 
o.; ágyúk felhasználása ostromra — 432. és 433. o. ; Nyitra elfoglalásának 
körülményei (1704) — 434. o. ; tüzérségi sánc alkalmazása — 443—444. o.; 
az ellenséghez húzó pattantyúsok büntetése; az ágyúk szerepe a korszakban 
— 445. o.; a tüzérség aránya a többi fegyvernemhez — 446. o.; a tüzérség és 
az ünnepek — 447. o.; füstjel, lőszerutánpótlás, lőszerellátás — 448—449. o. 

A legjobb összefoglalást Gottreich László készítette (A tüzérség fejlődése 

26 Lásd még Thaly Kálmán: Rákóczi tüzérsége történetéhez. Sz., 1898. 806—813. o. 
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a XVII. század végéig és a kuruc hadsereg tüzérsége. — I960., 2. 43—70. o.). 
A tanulmány korszakunkra vonatkozó része az 55. oldaltól a 70. oldalig tart. 
Tagolódása : 

1. Az elfoglalt várakban (Kalló, Szolnok, Csábrág, Nyitra, Kassa, Eperjes, 
Szatmár) mennyi és milyen tüzérségi szereket találtak a kurucok (55—57. o.). 

2. A tüzérség alkalmazása: ^ 
a) ostromra (Tokaj, Lipótvár, Dunaföldvár—Bottyán vár, Sopron, Eszter

gom) (55—56., 58—59., 60—61., 62—63. o.). 
b) tábori tüzérség a nagyszombati, a pudmerici, a zsibói, az igali, a 

trencséni és a romhányi csatában (63—66. o.). 
3. A használt ágyútípusok (66—68. o.). 
4. A tüzérség szervezete (69—70. o.). 
5. A fegyvernem problémái (57—58., 59—60., 61—62. o.). 

Létszám 

Fáradságos, de fontos munka lenne összeállítani a kuruc hadsereg lét
számadatait a szabadságharc kezdetétől a szabadságharc végéig. A múlt szá
zad végén Thaly Kálmán tett erre kísérletet, de folytatók híján a vállalko
zás torzóban maradt. Először a vörösvári levéltár Militaria aktáiban talált 
létszámösszeírásokat ismertette (Tényleges létszámok és hadi fölszerelés Rá
kóczy hadseregének ezredeiben. — 1891., 7—26 és 153—179. o.): 

1. Forgách erdélyi hadseregének ezredlétszámai. Dátumtalan, Thaly sze
rint 1705. nyarán keletkezett az összeírás (12—13. o.). 

2. Lehner Ferenc mustra-tabellája. Lőcse, 1706. április 2. (17—18. o.). 
3. 1706. március 9-i létszámkimutatás Gundelfinger Dániel huszárezredé

ről (18. o.). 
4. A testőrző lovas-gránátos regiment létszámkimutatása, 1707. június 15. 

(18—19. o.) 
5. Az udvari gyalog-gránátos ezred létszámkimutatása, 1707. augusztus 

30. (19. o.). 
6. A Norwaldt-féle reguláris dragonyosezred létszámkimutatása, 1707. 

augusztus 12. (19—20. o.). 
7. Az erdélyi vármegyék hadainak létszámkimutatása, 1707. (20. o.). 
8. A Bonafous gyalogezred létszámkimutatása, 1707. november 12. (20. o.) 
9. Az hadaknak subdivisiója az mostani három Generális-Corpusok sze

rint, mely cannotáltatott juxta statum, in Anno 1707. 21. 8-bris (20—22. o.). 
10. Erős Gábor 1708. márciusi mustrakönyve a Kővár vidékén tartózkodó 

ezredekről (23—26. o.). 
11. Károlyi 1708. április 22-i jelentése hadairól (153—155. o.). 
12. A zsibói táborban levő hadak, 1708. június 29. (155—156. o.). 
13. Fizetési táblázat Károlyi hadairól, 1708. július 16. (156—157. o.). 
14. Létszámkimutatás Csáky László lovasdandárjáról. 1708. július 30. 

(158. o.). 
15. Károlyi szamosújvári táborában levő gyalogság, 1708. július 30. 

(158. o.). 
16. Az apahidai táborban a Bagossy-dandárhoz beosztott lovasság, 1708. 

augusztus 1. (158—159. o.). 
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17. Az ilondai tábor szemléjének adatai, 1708. szeptember 19. (159. o.J. 
18. A rákosi tábor szemléjének adatai. 1708. október 28. (159. o.). 
19. 1709. április 27-i feljegyzés az Érsekújvárba bevitt liszt mennyiségéről 

— ebből kikövetkeztethető az akcióban részt vettek létszáma (161—162. o.). 
20. Erős Gábor mustrakönyve az erdélyi és Partiumbeli hadakról, 1709. 

május 3. (162—163. o.). 
21. A Zay András-féle lovas-gránátos ezred létszámkimutatása, 1709. jú

lius 25. (163. o.). 
22. A Deák Ferenc-féle karabélyos lovasezred mustrája, 1709. augusztus 

2. (163—164. o.). 
23. Az udvari hadak mustratabellái, 1709. október (164—167. o.). 
24. Rákóczi feljegyzése hadai létszámáról, 1709. december (172—174. o.). 
25. A Zay-féle udvari lovas-gránátos ezred (1710. március 19.), Eszterházy 

Antal dragonyos ezredének (1710. július 11.), a Hans Jacob Dittrich-féle ud
vari gyalogezred (1710. augusztus 7.), a Fierville-féle udvari gyalog-gránátos 
ezred (1710. augusztus 9.), az udvari palotás ezred 6 századának (1710. 
augusztus 7.), valamint Bercsényi karabélyos és dragonyos ezredének (1710. 
december 1.) létszámai (174—177. o.). 

1896-ban Thaly 1704-es és 1706-os adatokat közölt (Az erdélyi kurucz had
erő létszáma 1704-ben. — 1896., 4—10. o.): 

1. A Radvánszky család levéltárában talált csapatonkénti összeírások, ál
lománykimutatások alapján vette sorra az erdélyi ezredeket, s az összlétszá
mot 20—21 000 főben állapította meg. 

2. Idézte a nagyszombati jezsuita napló 1706. augusztus 9-i bejegyzését, s 
ebből tévesen következtetett arra, hogy az összes kuruc haderő létszáma 
1706-ban 116 700 fő volt. 

Kemény Lajos adalékára hívnám még fel a figyelmet (Adalék Rákóczi 
Ferenc katonaságához [1710] — 1916., 203—205. o.) — a Kassa levéltárában 
talált dátumtalan feljegyzés a Rétey, a Nikházy, és a Beleznay ezredek, va
lamint a generalstáb lóállományát mutatja ki. Gottreich László a már ismer
tetett forrásgyűjteményben szintén közölt létszámkimutatást. 

Felszerelés 

A mennyiség — a létszámviszonyok — tisztázása után a minőséget '-— a 
felszereltséget, a képettséget — kellene pontosan ismernünk. A szabadság
harc hadiiparáról készült összefoglalás,27 a kuruc hadsereg felszereltségét 
azonban a szabadságharc különböző periódusaiban nem ismerjük. A Had
történelmi Közleményekben kevés adatot tálálunk : 
Thaly Kálmán cikke (Ősmagyar fegyverek és hadi szokások maradványai a 
kuruczvilágban — 1889., 155—158. o.) a következő fegyverek kuruc-
kori alkalmazására hoz adatokat: balta (155—156. o.), buzogány (156. ö.). 
Ami pedig a szokásokat illeti: dolmány (156. o.), sátorozás (157. o.), lovak 
festése (157. o.)> hátibőr (157. o.), a toll, mint sisakdísz (157—158. o.), a szé
kelyek esküje, 1706. (158. o.). 

27 Heckenast Gusztáv: Fegyver- és lőszergyártás a Rákóczi-szabadságharcban. 
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Később Thaly a fegyver- és lőszergyártásról közölt iratokat (A kard, kézi 
lőfegyver és tölténygyártás történetéhez hazánkban. — 1891., 132—135. o.): 

1. Rákóczi instrukciója Lónyay Ferenc hadfölszerelési és fegyverzési fő
biztos számára, 1704. április 26. Hat pontból áll. Egyrészt bizonyos számú 
kézi lőfegyver és kard elkészíttetésére ad Rákóczi parancsot (Meczenzéf-
fen és Csetneken), másrészt a Lengyelországból érkező posztó felhaszná
lására. 

2. Rákóczi rendelete Lőcse város számára, 1704. február 24. Hassanak oda, 
hogy a mesteremberek a szokásosnál kisebb töltéseket ne készítsenek, és a 
szabályos, „régi kasza-töltések formájára" csináltakat szabott áron adják. 

Végül Thaly egy tábornok felszerelési tárgyait mutatta be (Egy kuruc 
tábornok hagyatéka, 1710. — 1896., 141—160. o.). A közölt összeírás a „Né
hai Méltóságos Kassai Generális Berthóty Ferencz uram ittvaló szállásán el
pecsételt ládáinak és bennelevő portékának, arra députait személyek jelen
létében Cassoviae 2-da Novembris 1710. Conscriptiója" címet viseli, 

Kumorovitz L. Bernát tanulmányában a magyar zászló történetét vizs
gálta (A magyar zászló és nemzeti színeink múltja. — 1954., 3—4., 18—60. o.). 
A szabadságharc időszakára vonatkozó rész a 37—39. oldalakon található. 

Élelmezés, elszállásolás 

A szabadságharc 8 éve alatt Magyarország volt a hadszíntér (eltekintve a 
kurucok ausztriai beütéseitől). Milyen terheket jelentett a császári és kuruc 
hadsereg eltartása? Mekkora kuruc hadsereg eltartására lett volna képes az 
ország, s mekkorát kellett eltartania? Megoldásra váró kérdések. Trócsányi 
Zsolt tanulmánya (Az erdélyi országos főbiztosság története 1689—1849. — 
I960., 1. 97—136. o.) az erdélyi országos főbiztosság (Supremus Comissariatus 
Provinciális) történetét vizsgálja, „azét az intézményét, amely a katonaság 
tartásának (élelmezésének, elszállásolásának stb.) ügyeit országos fokon s 
polgári részről irányította. Kissé frivolan szólva: nem magáról a bajról be
szél, hanem, ahogyan azt a bajt adminisztrálják — vagy próbálják admi
nisztrálni. S mindarról, amit ehhez így vagy úgy kapcsolódóan még érde
mes lesz elmondani."28 A Rákóczi-szabadságharcra vonatkozó rész: 107— 
112. o. 

Katonai szabályzatok, rendeletek 

E témakör a Hadtörténelmi Közleményekben megjelent publikációk nyo
mán tisztázottnak tekinthető. A folyóirat kezdetben csak forráspublikációkat 
közölt (Thaly Kálmán: II. Rákóczi Ferenc fejedelem tábori őrszabályzata, 
1705. — 1888., 308—311. o.; Rákóczi-féle dátum nélküli hadi czikkek. Edic-
ta Militaria. — 1888., 651.—653. o.; Veress Endre: II. Rákóczi Ferenc ren
delete a káromkodók ellen. — 1892., 712—716. o.). Az újra induló folyóirat
ban Márki Sándor Rákóczi hadszervezői tevékenységét tekintette át rende
leteinek tükrében. (II. Rákóczi Ferencz mint hadúr. — 1910., 115—124. o.; 
lásd szó szerint a szerző „II. Rákóczi Ferenc" című műve II. kötetében, Bu
dapest, 1909. 147—156. o.) Az érdemi feltáró munka a folyóirat harmadik 

28 trócsányi Zsolt: Az erdélyi országos főbiztosság története (1689—1849.) HK. 1960. 1. 97. o. 
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korszakára maradt. Előbb Rohonyi Gábor vizsgálta meg a problémakört, na
gyobb összefüggésbe ágyazva (A magyar hadtörténelem haladó katonai sza
bályzataiból. — 1954., 1. 233—255. o.). A korszakunkra vonatkozó rész a 242-
től a 247-ig terjedő oldalakig tart. A szerző a 1705-ös Hadi Edictum és az 
Utasítás a városparancsnok részére, valamint a 1706-os Hadi regulák avagy 
articulusok igen vázlatos ismertetése után kissé bővebben elemzi az 1707-es 
Regulamentum Universale-t és a hadi törvénytárt. Még ugyanabban az év
ben Markó Árpád és Tóth Gyula nyúlt a témához (A Rákóczi-szabadságharc 
legfontosabb katonai szabályzatai. — 1954., 3—4. 142—178. o.): A szerzők 
szakítanak a szabályzatok szokásos tárgyalásmódjával, a kronológiai rend
szerezéssel, műfajilag kívánják megrajzolni a fejlődés vonalát, a katonai sza
bályzatokat négy csoportba sorolva tárgyalják: 

1. Regulamentumok (143—150. o.). Regulamentum címszó alatt a tudo
mányos irodalom eddig csak az ónodi Regulamentum Universale-t értette, 
a szerzők viszont kiszélesítik a fogalomkört, mivel a Regulamentum Uni
versale egy fejlődési folyamat csúcsa csupán. E fejlődési folyamat fontos 
láncszemei az ún. capitulatiok, fizetési lajstromok és ellátási rendelkezések, 
melyekről adatok híján itt részletesebb elemzést nem kapunk. A Regula
mentum Universale-t viszont bővebben elemzi a tanulmány (146—150. o.). 

2. Edictumok (150—171. o.) 
a) Az első Edictum Militare (1703. szeptember) tartalmi ismertetése, ha

tása, variánsai (150—154 o.); 
b) A Hadi Edictum (1705. május 1.) keletkezése, tartalma, jelentősége 

(154—162. o.); 
c) A Hadi Regulák avagy Articulusok című mű (1706. november) ismer

tetése (165—167. o.); 
d) Az Edictum Universale elemzése (167—168, lásd még 162—163. o.!). 

3. Regulamentum Particulare (169—171. o.). A szerzők e szabályzatfajtán 
belül csupán egyetlen művet, Bercsényi 1706. december 5-i Regulamentum 
Particulare-ját méltatják. 

4. Egyéb szabályzatok (171—178. o.) 
a) Várvédelmi utasítások (171—174. o.). Az 1705. május 1-én kiadott 

Instructio ismertetése. 
b) Tábori szabályzat (174—175. o.). A Tábori Főstrázsamester és alatta 

való tábori strázsamesterek instrukciója (1704. július 1.) című szabályzat lét
rejöttének körülményei és tartalma. 

c) A Nemesi Testőrség szabályzattervezetei (175—176. o.). 
A tanulmány végezetül az alábbi kérdésekre keres választ: Mit használt 

fel a Rákóczi-korszak elődeinek hagyatékából? Milyen külföldi hatások ér
vényesülnek a megszületett alkotásokban? összefüggenek-e a szabályzatok 
más jellegű, de szintén katonai-tudományos munkákkal? (176—178. o.) 

Legutóbb Gottreich László nyúlt a témához (Az ónodi országgyűlés ka
tonai vonatkozásai.29 — 1957., 3—4. 83—100. o.). A bevezető rész (83—88. o.) az 
országgyűlés összehívását szükségessé tevő okokat veszi számba, áttekintve 
az 1706. májusa és 1707. júniusa közötti időszak főbb eseményeit (béketár-

29 Az ónodi országgyűlésre lásd még Aldásy Antal: Az 1707. évi ónodi országgyűlés törté
nete. Sz., 1895. 546—563., 619—647., 710—745., 845—855. és 922—949. o.; Thaly Kálmán: Az ónodi 
országgyűlés történetéhez. Sz, 1896. 1—22. és 97—113. o.; Wellmann Imre; Az ónodi országgyű
lés történetéhez. Kny. a Szentpétery-emlékkönyvből. Budapest, 1938. 
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gyalások, Rákóczi és XIV. Lajos viszonya, Erdély elfoglalásának szükséges
sége, az Esztergom körüli hadműveletek, Rabutin csapatmozdulatai, a rozs
nyói tanácsülés, Rákóczi fejedelmi beiktatása Marosvásárhelyen, az ország
gyűlés összehívása, a hadszervezeti problémák 1704—1707 között). 

A tanulmány gerincét a Regulamentum Universale bő ismertetése és ke
letkezéstörténete adja (90—99. o.). Ezenkívül Gottreich ismerteti a Regula
mentum Universale-val egyidőben kiadott Edictum Militare-t (99. o.), vizs
gálja az országgyűlés pénzügyi vitáit (89. o.), a dunántúli katonaság és me
gyék 11 pontos kívánságát, melyet az országgyűlés is elfogadott (89. o.). A 
tanulmány az ónodi országgyűlés katonai határozatainak értékelésével zárul 
(99—100. o.). 

A katonai nyelv30 

Markó Árpád: A magyar katonai nyelv fejlődése. Adalékok a magyar ka
tonai nyelv fejlődéstörténetéhez. — 1958., 3—4. 203—224. o. (II. Rákóczi Fe
renc időszakára lásd 215—224. o.). 

Talán a hadsereg, hadszervezet bemutatása terén azért is vannak komoly 
hiányosságok, mert a Hadtörténelmi Közlemények elsősorban a hadműve
leteket kívánta megrajzolni, számítva az esetleges olvasói igényekre is. 

Hadművészet 

A hadsereg, hadszervezet után tekintsük át a hadihelyzettel, a haditer
vekkel, a hadjáratokkal, ütközetekkel, csatákkal — a hadművészettel fog
lalkozó bő, szinte az egész korszakot átfogó irodalmat! A jobb áttekinthető
ség érdekében célszerű a gazdag anyagot időrendben tárgyalni. 

2703. június 16—július 15. 
Markó Árpád tanulmánya (II. Rákóczi Ferenc háborújának kezdete. — 

1935., 214—233. o.) a már ismertetett „II. Rákóczi Ferenc elindulása" című-
höz kapcsolódik, annak folytatása. A szerző 1703. június 16-tól július 15-ig 
tekinti át az eseményeket. Számba veszi a magyarországi császári erőket, 
majd Rákóczi munkácsi vállalkozását ismerteti. Ezután Bercsényi lengyel
országi tevékenységéhez kanyarodik vissza. Ocskay csatlakozásának említé
sekor kitér vázlatos életrajzára is. A tanulmány a tiszabecsi győzelemmel 
zárul, s jól kiegészíti Esze Tamás „II. Rákóczi Ferenc tiszántúli hadjárata" 
című munkáját.31 

1703. augusztus 1—október 5. 
1951-ben jelent meg Esze Tamás: II. Rákóczi Ferenc tiszántúli hadjárata 

című munkája. Ehhez a szerző minden akkor ismert forrásanyagot igye
kezett felhasználni. A Hadtörténelmi Közleményekben közölt iratok (Esze 
Tamás: Iratok II. Rákóczi Ferenc tiszántúli hadjáratának történetéhez. — 

30 Lásd még Thaly Kálmán: Kurucz vezényszavak. Sz, 1868. 740—742. o., valamint Sztripszky 
Hiador: A magyar vezényszó történetéhez. Sz., 1909. 135—142. és 203—206. o. 

31 Sz., 1951. 30—119. o. Megjelent önálló kötetben is: Budapest, 1951. A történettudomány 
kérdései 12. 

— 351 — 



1954., 1. 285—297. o.) jelentőségét az adja meg, hogy a tanulmány megjelenése 
után kerültek elő, s így ezek mintegy kiegészítik, teljesebbé teszik a szerző 
fentebb említett tanulmányát. 

1703. augusztus vége—december 31. 
A felvidéki hadjáratról Markó Árpád írt (Gróf Bercsényi Miklós felvidéki 

hadjárata [1703. november—december]. — 1932., 20—63. o.). Vázolta az előz
ményeket is: áttekintette Bercsényi életútját, a szabadságharc megindulásá
nak körülményeit, a tiszántúli hadjáratot, Bécs reagálását az eseményekre s 
a felvidéki hadieseményeket Bercsényi megérkezése előtt. A bevezető rész
ből ez utóbbi téma érdemel figyelmet. Ezután következik Bercsényi harci 
tevékenységének részletes elemzése: Schlick november elejei sikerei; Ber
csényi intézkedései; a zólyomi ütközet; Ritschan veresége, az ellenség visz-
szavonulása; Zólyom eleste; Savoyai Eugen erőfeszítései; a bécsi közhangu
lat; portyázások. Végezetül a hadjárat és Bercsényi hadvezéri képességeinek 
méltatását kapjuk. Hibaként csak annyit emelnék ki, hogy Markó — külö
nösen a bevezető részben — kissé eltúlozza Bercsényi szabadságharcban vitt 
szerepét. 

2704. január 7—március 13. és szeptember—október 
Az erdélyi hadiesemények alakulásával ugyancsak Markó Árpád foglal

kozott (Az 1704-i erdélyi kuruc hadjárat.32 — 1933., 174—208. o.). A szerző 
tanulmányát Erdély belállapotának elemzésével kezdi, jellemzi az 1703-as 
harcokat, ismerteti a kuruc és császári haderő állományát és állapotát, majd 
rátér a hadműveletek vázolására. Részletesen szól Löffelholz aradi parancs
nok Nagyvárad felmentését célzó vállalkozásáról (1704. január), melynek 
eredménye a bihari és a Diószeg környéki kuruc tábor elpusztítása és Nagy
várad élelemmel való ellátása lett, de aminek végrehajtása után Löffelholz 
különítményét érzékeny veszteség érte Belényesnél. Ezután Rabutin egy-egy 
alvezére (Tige, illetve Grave) és a kurucok közötti két összecsapást, a hold
világi és a feketehalmi ütközeteket elemzi (január). Megemlíti a nagyenyedi 
vérengzést (március)33 és mivel a további hónapokra nincs anyaga, 1704 
szeptemberével veszi fel ismét az események fonalát, amikor is Rabutin si
keresen végrehajtotta Déva megerősítését, élelmezését. Majd a császári fő
vezér nagyobb szabású hadjáratának ismertetése következik (október), mely
nek során a császáriak Pata közelében legyőzik a kurucokat, Kolozsvárt vé
delemre alkalmatlanná teszik, Szamosújvárt ellátják élelemmel, majd vissza
térőben Gyulafehérvár falait felrobbantják. A tanulmány a császáriak erdé
lyi helyzetének értékelésével zárul. 

1704. május 28.: a szomolányi ütközet 
Először Thaly Kálmán dolgozta fel (A szomolányi ütközet 1704. május 

28. — 1892., 1—27. o.). Tanulmányát szó szerint lásd Thaly Kálmán: „A szé-

32 Lásd még az erdélyi e s emények re Thaly Kálmán: A b . Orlay s gr. Serényi család. Sz., 
1898. 200—229. ó. ; uő. : A. b . Orlay csa lád tör ténetéhez . Sz., 1899. 108—114. o. ; R. Kiss István: 
II . Rákóczi Fe renc erdély i fe jede lemmé választása . Budapes t , 1906.; K. Várkonyi Agnes: A 
Rákócz i - szabadságharc k ibon takozása Erdé lyben (1703—1704. jú l ius ) . Sz., 1954. 15—73. o., t o 
vábbá Markó Arpád: Ada lékok a Rákócz i - szabadságharc hadihelyzetéhez Erdé lyben (1705. no 
vember tő l 1706 n y á r elejéig). Sz., 1957. 163—197. o. 

33 Vö.i Szathmáry Károly: A nagy-enyed i főiskola kü l tö r téne te 1662-től 1704-ig. Sz., 1867. 
182—195. O. 
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kési gróf Bercsényi család" III. k. Budapest 1892. 152—180. o.! A téma mo
dern feldolgozása Markó Árpád: A szomolányi kuruc győzelem (1704. május 
28.), Századok, 1931. 233—258. o. 

1704. június 13: a koroncói csata3í 

Thaly 1890-ben forrásgyűjteménnyel mutatta be a csatát (Egykorú jelen
tések a koronczai csatáról 1704. — 1890., 445—458. o.). A közölt forrásanyag: 

1. Forgách levele Károlyihoz, június 11.: Károlyit magához rendeli, „mivel 
a német Győrhöz szorult s igen kell arra vigyáznunk, hogy el ne szök
tessük." 

2. Forgách levele Károlyihoz, június 12.: az egyesülésre való felhívást 
megismétli. 

3. Forgách Károlyihoz, június 13.: vázlatosan beszámol az ütközetről, Ká
rolyit Sárvárra hívja, hogy ott egyesülve megindulhassanak visszaverni az 
ellenséget. 

4. Forgách Rákóczihoz, június 14.: részletesen ír az ütközetről. 
5. Forgách Bercsényihez, június 14.: beszámol az ütközetről, az előző le

vélhez képest nem sok újat mond. 
6. Forgách Rákóczihoz, június 17.: az ütközet utáni helyzetről ír, már 

csak a fegyverszünetben bízik. 
7. Forgách Rákóczihoz, június 26.: a róla terjesztettek cáfolataként újra 

felidézi az ütközetben vitt szerepét, majd a Dunántúl jelenlegi állapotáról 
tudósít. 

8. Kéry Ferenc labanc főúr Pálffyhoz, június 15.: az ütközet közvetlen 
előzményeiről, s magáról a harcról ír igen részletesen. 

A közölt forrásanyag 4. és 8. darabja a legfontosabb. 
A következő, 1891-es évfolyamban Thaly újabb forrásgyűjteményt közölt 

(Még egyszer a koronczói csatáról és Forgách Simon tábornokról [egy rajz
melléklettel] — 1891., 433—461. o.): 

1. Andrássy István (a jobbszárny parancsnoka volt) 1707. szeptember 14-i 
vallomásának a koroncói csatára vonatkozó része. 

2. Dobay László (Forgách volt titkára) vallomása, 1707. március 25. Ugyan
csak a koroncói csatáról. 

3. Forgách személyére vonatkozó egyéb kivonatok Andrássy és Dobay val
lomásából. 

4. Melléklet: a koroncói csata egykorú rajza a Majna-Frankfurtban fél
évenként megjelent Relationes című évkönyv 1704. évi folyamából, császári 
hadmérnök műve. 

2704. október 4—október 28. 
Gömöry Gusztáv Rabutin naplóját adta közre (Gróf Bussi-Rabutin tábor

nok naplója 1704. október havából. — 1895., 122—127. o.). A forrás jól ki
egészíti Markó Árpád: Az 1704-i erdélyi kuruc hadjárat című, fentebb már 
ismertetett tanulmányát. 

34 A koroncói csata modern feldolgozását lásd Markó Árpád: A koroncói csata (1704. jú
nius 13.). Magyar Katonai Szemle, 1932. 4. sz. Az első dunántúli kuruc hadjáratokra lásd 
Bánkúti Imre: A kurucok első dunántúli hadjárata (1704. január—április). Budapest, 1975. Ér
tekezések a történeti tudományok köréből 78. és Tóth Gyula: i. m. 33—77. o. 
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1705. március 11—július 11.35 

Rákóczi dunántúl i hadjára tának tervével Esze Tamás foglalkozott (Rá
kóczi dunántúl i hadjára tának terve 1705-ben. — 1954., 1. 176—212. o.). A beve
zetés (176—184. o.) az alábbi kérdéseket tekinti á t : hadműveletek és tárgya
lások 1704. augusztus 20—1705. április 1. között (177—178. o.); Rákóczi egri 
tar tózkodásának (1705. február 28—június 18.) eseményei: Des Alleurs a feje
delemnél (178—179. o.), hídveretés a Dunán Kömlőd és Imsód között, készü
lődés a dunántúl i hadjára t ra (179—180. o.), a bécsi udvar követei Rákóczi
nál (180—181. o.), országgyűlés összehívásának terve (181—184. o.). 

A Bottyán-vára körüli események (1705. június)3 6 részletezése (185—191 o.) 
u tán a szerző a szabadságharc sorsdöntő huszonkét napját elemzi (194— 
212. o.): „a fejedelem június 19-én indult el Egerből a Dunántú l visszaszer
zésére, s július 11-én Vácnál mondot t le terve megvalósításáról. E három 
hét alatt nagy változás történt a kurucok helyzetében: Rákóczi kezéből ki
hullott a katonai kezdeményezés, viszont a belpolit ikában nagy jelentőségű 
lépést készített elő: országgyűlés összehívását határozta el."37 

1705. augusztus 23—november 26. 
Markó Árpád t anulmánya (Herbeville marsall útja Erdély felé, 1705. őszén. 

— 1935., 41—62. o.) a pudmerici és a zsibói csata között eltelt hónapok ese
ményeit vizsgálja. A vág—dudvági kelepce és a pudmerici csata38 u tán Her-
beville-t a hadi tanács az erdélyi császári erők megsegítésére küldte. A tábor
nagy augusztus 23-án indult el a Csallóközben összegyűjtött seregével, hogy 
eleget tegyen a felsőbb utasításnak, amivel nem értet t egyet. A császáriak 
a Duna jobb par t ján Budára vonultak, ahonnan, a Duna-Tisza közén át
haladva Szegednél keltek át a Tiszán. Nagyváradot ellátták élelemmel, majd 
Zsibónál kierőszakolták az Erdélybe jutást , s november 26-án egyesültek 
Rabutin erőivel. A tanulmány a császári hadseregcsoport mozgása mellett 
a kuruc csapatok tevékenységének és Rákóczi terveinek, utasításainak is
mertetésére is kitér. 

1705. november 11.: a zsibói csatam 

A folyóiratban a csatával kapcsolatban mindössze három irat jelent meg: 
Rákóczi november 15-i levélfogalmazványa [Markó Árpád: Helyzetjelentések 
II. Rákóczi Ferenc szabadságharcából. — 1956., 2. 176—188. o.), valamint Des 
Alleurs november 15-i és 25-i tudósítása (Markó Árpád: Des Alleurs francia 
al tábornagy tudósításai a zsibói csatáról és a liptói kuruc hadjáratról. — 
1943., 195—201. o.). 

1705. szeptember—1706. január 
A jelzett időszakot egy elbeszélő forrás mutat ja be (Markó Árpád: Le 

Maire francia-kuruc brigadéros emlékirata II. Rákóczi Ferenchez 1706 ele
jén. — 1955., 2. 155—183. o.). Le Maire a Felvidéken és Dunántúlon folyó had-

35 1704. december 26: nagyszombat i csata . Lásd Markó Árpád: A nagyszombat i csata (1704. 
december 26.) Sz., 1933. 277—290. és 400—429. o. 

36 Lásd még Markó Arpád: Bot tyán J á n o s ha rca i Dunafö ldvár és a kömlődi „Bo t tyánvá r " 
körü l 1705. j ún iu sában . Magyar Ka tona i Szemle, 1933. 9. füzet. A további dunántú l i esemé
n y e k r e pedig Tóth Gyula: i. m. 101—237. o. 

37 Esze Tamás: Rákóczi dunán tú l i h a d j á r a t á n a k te rve 1705-ben. HK. 1954. 1. 176. o. 
38 Lásd Markó Árpád: II. Rákóczi Fe renc a hadvezér , i. m. 249—289. o.! 
39 A csa tá ra lásd még Thaly Kálmán: Károly i Sándor ké t levelié a zsibói csa táról . Sz., 1898. 

732—735. o . ; a csa ta m o d e r n feldolgozása Markó Árpád: i. m . 289—320. o. 
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műveleteket bírálva részletesen megemlékezik Komárom ostromának meg
hiúsulásáról, Pápa, Kapuvár elfoglalásának körülményeiről, Sopron ostro
máról. Több ízben hosszasan fejtegeti Esztergom előnyeit, s elfoglalását ja
vasolja a fejedelemnek (ezek a részek — 169—170. o. és 174—175. o. — jól 
kiegészítik Perjés tanulmányát).40 Ezután a földvári és paksi átkelőhely lé
tesítésének előnyeit és hátrányait részletezi. Az emlékirat a továbbiakban 
(177—183. o.) a kuruc hadsereget bírálja (a tiszt és a közlegény viszonya, 
gyávaság, rablás, a jutalmazás és büntetés hiánya, a főtisztek nemtörődöm
sége, lőszerpazarlás, a sereg apró egységekre van szétforgácsolva, s ezek 
mindegyike ad hoc hadakozik stb.). 

1706. március 
Károlyi március 29-i keletű utasítása az erdélyi hadihelyzet fontos for

rása (Markó Árpád: Károlyi Sándor beszámoló jelentése az erdélyi hadi 
helyzetről 1706 tavaszán. — 1957., 3—4. 382—395. o.). Károlyi Hadadi György 
kapitányt küldi Rákóczihoz az erdélyi állapotok tolmácsolására. Az utasítás 
73 pontban vázolja azokat a főbb problémaköröket, amelyekről Hadadinak 
feltétlenül referálnia kell. Ezek hadászati, gazdasági, pénzügyi és hadsereg
szervezeti jellegűek (a jelenlegi hadihelyzet, haditervek, a tisztikar bírálata, 
gátló tényezők — a katonák hónapok óta nem kapták meg a hópénzt, kevés 
a puska, kard, kova stb. —, javaslat postavonal létrehozására stb.). A tel
jesség érdekében fontos figyelembe venni Rákóczi válaszát is az előterjesz
tésre.41 A forráspublikáció jól kiegészíti Markó Árpád: Adalékok a Rákóczi
szabadságharc hadihelyzetéhez Erdélyben 1705 novemberétől 1706 nyár ele
jéig című tanulmányát.42 

1706. november 6—november 7.: a győrvári ütközet^3 

Thaly forrásgyűjteményének 6. része (Katonadolgok a kuruczvilágból. — 
1895., 313—337. o.) foglalkozik a győrvári ütközettel; ismertetését lásd a 
„Hadsereg, hadszervezeť'-nél. 

Az 1707-es évre44 vonatkozóan a Hadtörténelmi Közleményekben csak egy 
haditerv jelent meg, készítője Károlyi Sándor (Thaly Kálmán: Katonadol
gok a kuruczvilágból. — 1895., 413—419. o.). 

1708. augusztus 3.: a trencséni csata 
A folyóiratban először egy névtelen publikáló által közreadott forrás je

lent meg (Menetbiztosítás és előőrsi szolgálat gróf Bercsényi hadseregénél. 
— 1888., 149—150. o.). 1708. július 26-i keletű. Nyolc pontból áll. A strázsa-
sereg feladatait körvonalazza a hadsereg megindulásakor, a táborhelyhez ér
kezéskor, marsírozáskor; szól a strázsaváltás módjáról, a fiók-strázsáról is 
stb. A második publikáló Thaly Kálmán volt, Rákóczi hadainak 1708. július 
hadrendjeit közölte (Katonadolgok a kuruczvilágból. — 1895., 422., 424. és 
425. o.). Ugyanő foglalkozott a csata kuruc veszteségeivel (A trencséni csatá
ról 1708. [Ujabb adatok] — 1897., 145—159. és 313—331. o.). 

40 Perjés Géza: Esztergom 1706 évi os t romai és az os t romokka l kapcsola tos hadműve le tek . 
HK. 1954. 2. 136—184. o. 

41 Arch ivum Rákocz ianum (a tovább iakban — AR) I. k. Pest , 1873. 514—520. o. 
42 Sz., 1957. 163—197. o. 
43 A győrvár i ü tközet te l Tóth Gyula foglalkozott é r d e m b e n : i. m. 138—150. o. 
44 Lásd még Thaly Kálmán: Dunán tú l i had já ra t 1707-ben. Had tö r t éne lmi t a n u l m á n y . Ere 

deti , kézi ra t i kú t főkből mer í tve . Budapes t , 1880. 
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A részvizsgálódások után Marko Árpád összegező tanulmánya következett 
(A trencséni csata [1708. augusztus 3.]. — 1931., 31—70. és 151—194. o.). 
A tanulmány a felhasznált források felsorolásával és kritikájával indul. Ez
után Markó a szabadságharc viszonyát vizsgálja a spanyol örökösödési és 
az északi háborúhoz, majd ismerteti Rákóczinak a magyar trón betöltése ér
dekében tett diplomáciai lépéseit. A bevezető rész, mely nem érdemel túlzott 
figyelmet, a császári és a kuruc hadsereg jellemzésével zárul. Az érdemi rész 
az 1708-as haditervekkel és a császári és kuruc haderők év eleji elhelyez
kedésének bemutatásával kezdődik, amit a január—augusztus 2. közötti 
hadiesemények vázolása követ, különös tekintettel a Rákóczi megindulását 
(június 15.) követő eseményekre. A csatatér földrajzi elemzése után a tanul
mány a kuruc sereg táborozásával, az ütközetben részt vevő ezredek fel
sorolásával, a két sereg létszámának megállapításával, a csata tüzetes le
írásával, a felek veszteségeinek számbavételével folytatódik, s az ütközet 
utáni hadi, bel- és külpolitikai eseményekkel, valamint a csatavesztés okai
nak fejtegetésével zárul, összevetve a tanulmányt Markó: II. Rákóczi Fe
renc a hadvezér című művének hasonló tárgyú részével (320—351. o.), a 
tanulmánynak kell elsőbbséget adnunk. 

Később Markó az események hátterét megvilágító emlékiratot is közre
adott (Helyzetjelentések II. Rákóczi Ferenc szabadságharcából. — 1956., 
2. 176—188. o.). Keltezetlen írásában az ismeretlen szerző a sziléziai helyzet
ről tájékoztatja Rákóczit, a közhangulatot kedvezőnek ítéli, név szerint fel
sorolja, kik támogatnák az előkelőbbek közül a bevonuló kurucokat, ho
gyan kellene viselkednie a magyar seregnek és a vállalkozás sikere érde
kében mikre kell figyelemmel lenni stb. Az emlékirat írójának azon kije
lentése, hogy ő már két éve lakik Sziléziában, sokban emeli az emlékirat 
hitelét. Sajnos a keltezetlenség miatt nem tudhatni, hogy a sziléziai expe
díció tervéhez az emlékirat adta-e a szikrát vagy éppen fordítva, a terv 
tette-e szükségessé a kémkedést. Ennek ellenére jól felhasználható abból 
a szempontból, hogy milyen lehetőségei lettek volna a kuruc seregek Szi-
léziába vonulásának. 

1709. július 26—augusztus 1. 
A hadihelyzet dunántúli alakulásáról Thaly Kálmán közölt iratokat (Ka

tonadolgok a kuruczvilágból. — 1895., 429—437. o.). Lásd még Thaly Kál
mán: Bujdosó kuruczok paprikás levele a kőszegi bíróhoz. — 1893., 718— 
719. o. 

1709. augusztus 5—augusztus 29. 
A liptói kuruc hadjáratról négy tudósítást adott közre Markó (Des Alleurs 

francia altábornagy tudósításai a zsibói csatáról és a liptói kuruc hadjárat
ról. — 1943., 195—201. o.). Ezek augusztus 5-i, 8-i, 15-i és 29-i keletűek.45 

1710. január 22: a romhányi csata 
Mint a többi nagy csatát, ezt is Markó Árpád leírásából ismerjük (A 

romhányi csata, 1710. január 22. — 1930., 18—52. o.). A szerző — mintegy 

45 Lásd még Thaly Kálmán: Kuruc hadjárat Liptóban. TT 1908.; a hadjárat modern feldol
gozása Markó Arpád: A liptói kuruc hadjárat 1709. augusztusában, székfoglaló értekezés. 
Budapest. 1935. Értekezések a történeti tudományok köréből XXIV. k. 4. sz. 
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tanulmánya bevezetéseként — általános jellemzést ad az 1710 előtti idő
szakról, a császári és kuruc csapatok helyzetéről, majd az 1709—1710 telén 
a Felvidéken állomásozó két hadviselő fél létszámviszonyaira és elszálláso
lási rendjére tér ki. Ezt követően ismerteti Rákóczi tervezgeteseit és az 
eseményeket, január 21-el bezárólag. Az ütközetben részt vevő csapatok 
létszámának, tagozódásának tisztázása után a romhányi csata részletes 
elemzése következik, amit a veszteségek számba vétele és az ütközet érté
kelése követ. A szerző 1934-ben megjelent főművében46 is helyet kap ugyan 
a romhányi csata, de mivel az ottani rész teljesen erre a tanulmányra 
épül (tulajdonképpen egyes részek elhagyásával szó szerint ezt a tanul
mányt építi bele a könyvbe), a kérdés iránt mélyebben érdeklődők in
kább ezt használják. 

A csata után Rákóczi hadparancsot adott ki (Thaly Kálmán: II. Rákóczi 
Ferencz hadiparancsa, 1710. — 1892., 273—277. o.). Kelt Jászberényben, 1710. 
február 25-én. Többször tapasztalván a tisztek tudatlanságát, pontosan 
meghatározza kötelességüket a hadrendbe álláskor, az ütközet kezdetén 
és folyamán, valamint visszavonuláskor. Halállal fenyegeti a hadparancsban 
foglaltak megszegőit. A hadparancs kiadását elsősorban a romhányi csata 
tapasztalatai tették kínosan aktuálissá. 

1710. november 3—1711. január 25. 
A szabadságharc utolsó időszakával Lukinich Imre foglalkozott (A szat

mári béke előzményei. — 1924., 181—204. o.). Tanulmányát lásd szó szerint 
Lukinich: A szatmári béke története és okirattára 17—42. o. 

Várak, ostromok47 

Hogy a korszak háborúiban milyen fontos szerepet játszottak a várak, 
nem ismerjük — ilyen jellegű összefoglalás nem készült. Tisztázásra vár 
továbbá az is, mennyire értett a kuruc hadsereg a várostromhoz, a várvé
delemhez. A Hadtörténelmi Közleményekben csak néhány várról találtam 
adatokat. 

Szakszerű ostromleírás mindössze egy jelent meg (Perjés Géza: Eszter
gom 1706. évi ostromai és az ostromokkal kapcsolatos hadműveletek. — 
1954., 2. 136—184. o.). Perjés tanulmánya az 1706. július 24. és október 11. kö
zötti időszak nyugat-felvidéki és dunántúli hadieseményeit tekinti át, Esz
tergomra koncentráltan : 

1. A császáriak és kurucok helyzete (136—158. o.). 
a) Kiindulásként a szerző általános képet rajzol a magyarországi had

színtér 1706 eleji állásáról; számba veszi — ezredekre lebontva — a császári 
erőket (1706. szeptember); vázolja a Hofkriegsrat hadműveleti elképzeléseit. 

b) Végigkíséri Rákóczi ostromtervének keletkezésfázisait; részletezi — 
ezredekre lebontva — a kuruc seregek elhelyezkedését (figyelembe véve 
az ebből származó előnyöket, illetve hátrányokat) a Dunántúlon és a 

46 Markó Árpád: II, Rákóczi Ferenc a hadvezér i. m. 351—380. o. 
47 Lásd még Markó Árpád: Ada lékok Lőcse kap i tu lác ió jának tör téne téhez 1710. február 14. 

Sz., 1964. 176—200. O. • 
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Nyugat-Felvidéken 1706. július végén; kitér a kuruc hadsereg problémáira, 
belső ellentmondásaira is. 

2. Ezután három periódusban tárgyalja az ostrom és az ahhoz kapcsolódó 
hadműveletek eseményeit. 

a) első periódus (július 24—szeptember 4.): a Víziváros elfoglalása; az 
aknafúrás megkezdése; a dunántúli és a felvidéki egységek portyázásai: 
Rákóczi intézkedései Stahrenberg várható támadásának kivédésére; a 
Csallóköz elvesztése (161—170. o.). 

b) második periódus (szeptember 5—szeptember 19.): az ostrom menete 
a kapitulációig; a császáriak előnyomulása Komáromig; Rákóczi intézke
dései az erők összevonására (170—175. o.). 

c) harmadik periódus (szeptember 20—október 11.): Karva és az elfog
lalt Esztergom megerősítése; ellátása; Forgách és Bezerédi megbízatása; a 
császáriak támadása; Karva eleste; Esztergom kapitulációja (175—184. o.). 
A tanulmány rendkívül tömör, ügyesen, sőt bravúrosan felépített. Az 
1706-os év eseményeivel foglalkozók nem nélkülözhetik. (Az ostrom, egyes 
mozzanataira lásd még Thaly Kálmán: Gróf Forgách Simon 1706. évi had
rendje — 1893., 274. o. : II. Rákóczi Ferenc hadi utasítása gr. Forgách Simor 
tábornok számára. 1706. — 1890., 109—111. o. és Gömöry Gusztáv: Zisters-
dorf bevétele a kurucz hadak által 1706. október 17-én. —1890., 111—114. o.. 

Viszonylag a legtöbbet Érsekújvárról tudunk.48 Bálás György áttekintette 
a vár történetét (Űjvár várépítészeti rendszere és katonai szerepe. — 1888., 
199—223. és 431—473. o.) A korszakunkra vonatkozó részben (447—473. o.) 
az alábbi problémaköröket vizsgálta: Érsekújvár bevétele (447—448. o.); 
az újjáerődítési munkálatok 1706—1708 között (449. o.); Űjvár sikeres védel
me 1708-ban (449—454. o.); helyzete 1709-ben (454—461. o.); végül ostroma 
és eleste 1710-ben (461—473. o.). Thaly Kálmán Érsekújvár kuruc kézre 
kerüléséről közölt adalékokat (Érsekújvár megvétele 1704-ben. — 1892., 
231—236. o.; lásd még: Katonadolgok a kuruczvilágból. — 1895., 305— 
306. o. !) A vár 1710. eleji helyzetével Markó Árpád (A tavarnoki kuruc 
zsákmányolás és az egerszegi harc [1710. februárius 11—13.]. — 1929., 331 
—353. o.) és Thaly Kálmán foglalkozott (Gr. Bercsényi László, franczia 
maréchal, ifjúkori magyar leveleiből. — 1890., 408—413. o. ; Katonadolgok a 
kuruczvilágból. — 1895., 440—449. o.; Érsekújvár utolsó magyar várparancs
nokainak utasítása, 1710-ből. — 1889., 20—48. o.). 

Sarkad szerepét Márki Sándor foglalta össze (A sarkadi hajdúk. — 1924., 
33—59. o.). A tanulmánynak a Rákóczi-szabadságharc időszakára vonatkozó 
része a 45—59. oldalig tart, s a következő kisebb egységekből áll: a bevezetés, 
a sarkadiak szerepéről általában (43—46. o.); ezt a császáriak 1707. februári 
sikertelen ostromkísérletének leírása (46—47. o.), majd a rácok főkapi
tányának, Tökölinek elfogása — 1708. július 31. — (48—49. o.) követi. 
A tanulmány a kapitulációs tárgyalások és a kapituláció — 1710. december 
—1711. január — (51—59. o.) ismertetésével zárul. 

Eger 1710-es ostromáról Czobor Alfréd írt (Űj adatok Eger várának 1710-i 
történetéhez. — 1929., 464—496. o.). Tanulmányához mellékelte Perényi 

48 Lásd még Takáts Sándor: Érsekújvár árulói. Sz., 1904. 698—701. o.! 
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Miklós várparancsnoknak közvetlen a feladás után Rákóczihoz benyújtott 
írását az ostromról és a feladás okairól (485—489. o.), valamint a kapitulá-
eiós okmányokat (489—496. o.). 

A szabadságharc idején fontos szerepet játszó Szatmárról keveset tu
dunk. Fodor Ferenc tanulmányrészletét említhetjük (Szatmárvár [Egy tö
rök- és egy kuruckori végvár életrajza]. — 1956., 3—4. 100—103. o.) és Le 
Maire emlékiratát (Markó Árpád: Le Maire francia—kuruc hadmérnök bri
gadéros szemlejelentése Szatmár és Ecsed várainak állapotáról 1705 febru
árjában. — 1955., 3—4. 432—451. o.). Az emlékirat Szatmárra vonatkozó ré
széből csupán az erődítmény állapotára vonatkozó adatok érdemelnek fi
gyelmet (438—440. o.), mert azok Szatmár ostromának leírásához segítséget 
nyújthatnak, míg a Szatmár megerősítésére tett javaslatok mellőzhetők, hi
szen azok nem kerültek realizálásra. Az Ecsedről szóló rész (444—446. o.) tel
jes egészében fontos, hisz az itt lefektetett elvek alapján kezdtek hozzá az 
erődítési munkálatokhoz. 

A munkácsi vár 1703—1711 közötti történetéről csak vázlatos áttekintés 
készült (Soós Elemér: A munkácsi vár. — 1910., 534—543. o.). Különösen 
a vár kuruc kézre kerülése és a szabadságharc alatti erődítési munkálatok 
érdemelnek figyelmet, s fontosak még a kapitulációkor a várban talált hadi
szerek számszerű adatai. 

A többi várról csak töredékes adatok vannak: 
Kassa. (Kemény Lajos: Adatok az 1704-ik év történetéhez. — 1918., 280— 

281. o.; Kemény Lajos: Adalékok Kassa 1706-i ostromához. — 1914., 135— 
141. o.) 

Lendva. (Merényi Lajos: A kurucok Lendván. — 1897., 122—124. o.) 
Székesfehérvár. (Schneider Miklós: Gróf Heister Siegbert tábornagy am

nesztialevele a székesfehérvári kurucoknak. — 1936., 290—292. o.) 
Szolnok. (Thaly Kálmán: Katonadolgok a kuruczvilágban. — 1895., 306— 

311. o.; Szendrei János: II. Rákóczi Ferencz fejedelemnek a szolnoki refor
mátus egyházhoz intézett levele, melyben elrendeli, hogy a szolnoki vár 
megerősítésekor Berzon-Ville franczia mérnök által lerombolt templomuk 
és parochiájok helyett új építtessék stb. — 1888., 669—670. o.) 

Tájegységek a szabadságharc idején 

Erdélyt kétszer vesztették el a kurucok, 1705 végén és 1707 végén. 
Márki Sándor tanulmánya (Az erdélyi menekültek ügye II. Rákóczi Ferenc 
korában. — 1925., 353—366. o.) azokat az erőfeszítéseket vázolja amelyeket 
Rákóczi a menekültek megélhetése érdekében tett 1706. és 1711 között. 

„Jelenleg folyamatban van egy munka, mely a kuruc katonai alakulatok 
történetét fogja tartalmazni ezredek és tájak szerint. Tanulmányomban ezt 
az elgondolást követtem Bihar megyére, a szabadságharc egyik kiinduló 
pontjára vonatkoztatva" — írja Gottreich László (A bihari nép harca 
1703—1704-ben. — 1955., 3—4. 91—133. o.). Az érdekes szempontú tanulmány 
a bihari táj múltjának vázlatos áttekintésével indul (91—105. o.). Az 1703-as 
és 1704-es évekről rajzolt kép töredékes. Ez részben abból fakad, hogy a 
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nagyobb horizontú eseményekből Gottreichet a téma szűk, helyi volta 
miatt többnyire csak a bihari szint érdekelheti (a szatmári ostromzár, Er
dély). Másrészt a tisztán bihari események (pl. a Várad környéki harcok) 
kidolgozottsági foka is elég vázlatos, ami talán a forrásanyag szegénysé-
vel magyarázható. 

Főbb témakörök: az 1703. július 19-i diószegi felkelés (105—109. o.); a 
Várad körüli harcok (1703. július 30.: Boné veresége Olaszinál; augusztus 6.: 
Bercsényi győzelme Olaszinál) és a váradi ostromzár (1703. szeptember 1.: V 
bélfenyéri győzelem; 1704. január 7.: vereség a bihari földsáncoknál; január 
13.: belényesi győzelem) 110—116., 120—124. o.); a szatmári ostromzár (116— 
117., 126—130. o.); a Bóné-ezred Erdélyben és az 1703. november 10-i bonchi-
dai győzelem (117—119. o.). A tanulmány 1704. utáni kitekintéssel zárul.™ 

Katonatiszti pályarajzok, jellemzések50 

Ezekből bizony többre lenne szükség, hogy be lehessen mutatni a kuruc 
tisztikart. Egyelőre csak Andrássy Pálról (Illéssy János: Az Andrássy-ezred 
egyenruházata. — 1892., 408—409. o.), Bercsényi Miklósról (Thaly Kálmán: 
Gróf Bercsényi Miklós jellemzése. — 1892., 577—585. o. ; szó szerint lásd 
Thaly: A székesi gróf Bercsényi család. III. k. Budapest, 1892. 193—201. o.), 
Perényi Miklóról (Komáromy András: Perényi Miklós egri várparancsnok. 
— 1915., 119—157. és 496—516. o.), Winkler Vilmosról (Gottreich László: 
Egy példamutató kuruc ezredes [Winkler Vilmos]. — 1956., 2. 143—146. o.) 
és Móricz Istvánról (Móricz Béla: Móricz István — II. Rákóczi Ferenc 
ezredese [1703—1711]. — 1973., 79—102. o.) rendelkezünk adatokkal. Az el
lenfél, a császári hadsereg tisztikaráról pedig szinte semmit sem tudunk 1 

Az 1703—171 l-es időszaknak még egy kérdéscsoportja van: 

A szabadságharc és külföld 

Itt kell szólnunk a Hadtörténelmi Közlemények azon publikációiról, me
lyek a kuruc háborúnak Ausztriára, Franciaországra és Angliára tett ha
tásával foglalkoznak. 

A kuruc portyázok gyakran törtek be Ausztriába rabolni, pusztítani, el
terelni az ellenség figyelmét. Ezeket az akciókat csak az egyes hadműve
letekhez illesztve lehet majd méltatni. így például Zistersdorf bevétele az 
Esztergom körül folyó hadműveletekkel áll kapcsolatban (Gömöry Gusztáv: 
Zistersdorf bevétele a kurucz hadak által 1706. október 17-én. — 1890., 111 
—114. o.). A bécsi körsáncok és a fürstenfeldi portyázások hátteréül az első 
dunántúli kuruc hadjáratokat kell pontosan ismernünk (Gömöry Gusztáv: 
A bécsi körsánczok és a kurucok első betörései Ausztriába. — 1892., 236— 
241. o.; A kurucz háborúk befolyása Fürstenfeldre, 1704—1706. — 1896.,, 

49 A hadműve le t ek b e m u t a t á s a u tán Borús József összegzésére h ívnám még fel a figyelmet:: 
A Rákócz i - szabadságharc hadművésze tének kérdéséhez . A Rákócz i -szabadságharc tö r téne té 
ből. Budapes t , 1954. 64—80. o. 

50 Lásd még Barcsai/ Zoltán: Czelder Orbán, a Rákócz i - szabadságharc br igadérosa . Sz.. 
1957. 751—772. O. . . . . . 
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359—364. o.). Lamberg feljegyzései a fegyverszüneti és béketárgyalások 
párhuzamában érthetők meg (Gömöry Gusztáv : Lamberg gróf császári biz
tos följegyzései a kurucz háború idejéből. 1704. — 1894., 544—554. o.). Az 
1707-es styriai és az 1703—1707 közötti alsó-ausztriai kuruc betörések okait 
is minden bizonnyal tisztázni lehet (Szepesy G. : Kurucz betörés Styriába. 
— 1894., 268—270. o.; Iványi Béla: Levelek a freisingi püspökhöz a kuru-
czok alsó-ausztriai betöréseiről, 1703—1707. — 1933., 265—304. o.). A sza
badságharc idején Magyarország korántsem volt egységes, a kutatókat 
mégis csak a kuruc Magyarország érdekelte, a labanc magyarokról szinte 
semmit sem tudunk, épp ezért hívnám fel a figyelmet Szabó Dezső tanul
mányának egyik részletére, mely a hadsereg és az adózás kérdését vizs
gálja a pozsonyi országgyűlésen. (Az állandó hadsereg beczikkelyezésének 
története III. Károly korában. — 1910., 24—51. o.) 

Ha szövetség megkötésére sor nem is került, a szabadságharc egyetlen 
segítője Franciaország volt. A Hadtörténelmi Közleményekben megjelent 
írások e segítség egyes elemeivel foglalkoztak csupán, az összefoglaló át
tekintés Köpeczi Béla érdeme.51 

Márki Sándort Des Alleurs francia altábornagy magyarországi tevékeny
sége érdekelte (Desalleurs altábornagy Rákóczinál. — 1917., 1—12. és 219 
—259. o.). „A tanulmány Des Alleurs egyik titkárának az úti jelentésén,52 a 
Fiedler53 közzétette dokumentumokon, a Simonyí54 közölte angol követi 
jelentéseken és Rákóczi, Bercsényi levelezésén55 alapul. A szerző nem is
merte sem Des Alleurs levelezését, sem azokat az iratokat, amelyek az 
Aspremont-levéltárban maradtak fenn a francia kapcsolatokról. Elsősorban 
ez a magyarázata annak, hogy sok hibát követ el, s nem képes világos 
képet adni a francia diplomata működéséről, a francia—magyar kapcsolatok 
alakulásáról."56 (A témát modern feldolgozásban lásd Köpeczi Béla: A Rá
kóczi-szabadságharc és Franciaország. Budapest, 1966. 76—223. o.) 

Markó Árpád a bécsi Kriegsarchiv Hofkriegsrat iratai között találta meg 
azt az 1704. október 16-i keletű nyomtatott kiáltványt, melynek fakszimilé
jét közölte. (Ismeretlen Rákóczi-kiáltvány a bajor hadszíntérről, 1705-ből 
— 1934., 103—105. o.) Ebben a kiáltványban Rákóczi a spanyol örökösödési 
háborúban harcoló magyarokat a császári zászlók elhagyására, a bajorok
hoz és a franciákhoz való átállásra, majd hazatérésre szólítja fel. Azokat, 
akik nem engedelmeskednének, jószágvesztéssel, s családjának kiirtásával 
fenyegeti meg. Markó szövegelemzéssel megállapítja, hogy a fogalmazás 
itthon, a nyomtatás viszont Franciaországban készült. (A kiáltvány újabb 
kiadása: Ráday Pál iratai. I. k. Budapest, 1955. 167—169. o. Érdemes 
összevetni a két szöveget, mert nem teljesen azonosak.) 

A szabadságharcot és a spanyol örökösödési háborút együtt szemlélve 
teljes a kép.57 A kuruc hadműveleti törekvéseket nem szabadna önmaguk-

51 Köpeczi Béla: A Rákócz i - szabadságharc és Franc iaország . Budapes t , 1966. 
52 Chamillard: Memoire sur un voyage fait en Hongr ie en 1704 et 1705. Kézirat a Nemzet i 

Múzeum kéz i r a t t á r ában . 
53 J . Fiedler: Ak tens tücke zur Geschichte Franz Rákóczys u n d seiner Verb indungen mit den 

Auslande . Bécs, 1855—1858. 
54 Simonyi: Angol diplomáciai i ra tok II . Rákóczi Fe renc k o r á r a (1703—1712) I. k. Pes t , 1871. 
55 AR. I., IV. és V. k. 
56 Köpeczi Béla: i. m. 94. o. 
57 Lásd még Markó Árpád: II . Rákóczi Ferenc hadi te rve i és azok kapcso la ta a spanyol 

örökösödési h á b o r ú eseményeivel . Sz. ; 1936. 579—597 o. 
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ban vizsgálni, mert így a legfelsőbb miértek elsikkadnak. A höchstädti csata 
kimenetele az addigi hadműveleti célok megváltoztatását követelte a sza
badságharc vezetőitől. Nem érdektelen tehát Perjés Géza — témánktól lát
szólag távoli — tanulmányának ismerete. (A höchstädti csata [1704. augusz
tus 13.] — 1958., 3—4. 151—189. o.). 

Végül egy emlékirat (Markó Árpád: Le Maire francia kuruc hadmérnök-
brigadéros emlékirata XIV. Lajoshoz Rákóczi szabadságharcának utolsó ide
jéből, 1710. augusztus 1. — 1962., 2. 102—118. o.) a magyar—francia kapcso
latok történetéhez a szabadságharc utolsó előtti évéből hoz adatokat. Le 
Maire-t Rákóczi diplomáciai és hadipolitikai megbízatással küldte XIV. La
joshoz — a fejedelem tiszteket és egy tábornokot kér, akit önálló egység 
élére állíthatna, diplomáciai téren pedig az orosz cár és a svéd király közötti 
békeközvetítésre szeretné megnyerni a francia uralkodót, aminek sikere 
nagyban segítené a magyar ügyet. 

Le Maire emlékiratának első részében saját tapasztalatai alapján ismer
teti a magyarországi főbb eseményeket 1705-től 1710 elejéig (a hadsereg 
1705-ben; a szécsényi országgyűlés; az ónodi országgyűlés; Rákóczi és Ber
csényi viszonya; a pénzügy; a romhányi csata). Ezután tíz pontban adja 
elő Rákóczi már fentebb vázolt kéréseit, részletes indoklással alátámasztva. 

Figyelmet érdemel a bevezetés is, melyben Markó Le Maire itteni tényke
dését, XIV. Lajoshoz küldése körülményeit és a megbízatás végrehajtását 
vázolja. Az emlékirathoz fűzött kritikai megjegyzések hozzásegítenek az 
emlékirat megállapításainak értékeléséhez. 

Anglia58 távoli szemlélője volt a magyarországi eseményeknek, de érdé 
kében állt a háború mielőbbi befejezése, hogy szövetségese, Ausztria, katonai 
erői itt felszabaduljanak. Az angol diplomáciai iratok a szabadságharc tör
ténetének fontos forrásai. 

Márki Sándor tanulmánya (Marlborough herceg és a kurucok. — 1922— 
1923., 181—198. o.) a höchstädti csata utáni időszakot öleli fel (1704. augusz
tus—október), és az angol diplomácia azon erőfeszítéseit tárgyalja, melyek 
I. Lipót és a magyarok kibékítésére irányultak. Hogyan látták Ausztria 
szövetségesei — elsősorban Anglia — a szabadságharcot, miért és hogyan 
akartak békét teremteni: ezek a kérdések állnak a középpontban. A felele
tet Márki angol források segítségével adja meg. 

Emigráció 

Az emigráció évtizedeiből — a Hadtörténelmi Közleményeket jellegénél 
fogva csak az 1717-es év érdekelte — egy forráspublikáció és egy tanul
mány jelent meg.59 

Karácson Imre Bercsényi 1717. február 7-i, török nyelvű emlékiratát kö
zölte magyar fordításban (A törökországi magyar ezredek 1717-ben. — 1911., 
327—333. o.). Az emlékirat három magyar ezred felállítását tervezi (drago-

58 Lásd még AR. II. o. I—III. k. Budapest, 1871—1877, valamint Angyal Dávid: Erdély poli
tikai érintkezése Angliával. Sz., 1900. 873—904. o. 

59 Lásd még Thaly Kálmán: Károlyi Sándor hadi előterjesztése és észrevételei az 1717-i 
tatárjárásról. Sz., 1867. 55—68. o. 
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nyos lovasság, lovasság, gyalogság) ezer-ezer fős létszámmal. Ezredenként 
taglalja a közemberek, a tisztek és a műszakiak tervezett havi fizetését, a 
felszerelés költségeit, s az ezredeknek járó egyéb juttatásokat. 

Obetkó Dezső tanulmánya az 1717-es erdélyi tatár támadást mutatta be 
(Az 1717-i tatárbetörés. — 1941., 193—210. o.). A támadás az 1716—1718-as 
osztrák—török háború egyik mozzanata volt, s az ellenség erőinek megosz
tását célozta. Ebben az akcióban az emigráns magyarok is részt vettek 
(hogy milyen mértékben, azt a tanulmány nem tisztázza, csupán Erdély 
védelmének megszervezésével, a tatárok útvonalával, dúlásaival, s az oko
zott pusztításokkal foglalkozik). 

Évfordulók, megemlékezések 

Ezek az utolsó címszavak. Nógrádi Sándor a szabadságharc megindulásá
nak 250. évfordulóján, 1953. június 13-án a Néphadsereg Színházban ren
dezett díszünnepségen mondott beszédet, melyet az újra induló Hadtörténel
mi Közlemények vezető helyen közölt (A Rákóczi évfordulóra. — 1954., 1. 
3—14. o.). Tóth Gyula a dunántúli hadjárat 250. évfordulójáról emlékezett 
meg (A Dunántúl felszabadítása 1705-ben — 1955., 3—4 331—332. o.). 

Az áttekintés végére érve bizakodó szavakkal illik búcsúzni. A Hadtörté
nelmi Közleményeknek három korszakát mutattuk be — a harmadik kor
szak lezáratlan, napjainkban is tart. Reméljük, a mostani Rákóczi-évforduló 
az ünneplések mellett a feladatok fontosságára, sürgősségére is felhívta a 
figyelmet és a folyóirat a részkutatások publikálásával elősegíti majd a 
mindmáig hiányzó hadtörténelmi monográfia elkészültét. A következő év
forduló — a Fejedelem halálának 250. évfordulója — 1985-ben lesz. . . 
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