
A MAGYAR NEMESI FÖLKELÉSEK. 

1797 és 1800—1801. 

A bécsi császári és királyi hadi levéltár eredeti okmányai alapján. 

Történelmi emlékeink a magyar hadügyre nezve meglehetős 
hézagosak; a történészek közül többen igyekeztek már e részben 
világot terjeszteni, de a kísérletek a följegyzések hiányossága mel-
lett kívánt sikerre nem vezettek, és egyes dolgokra nézve a jövőben 
is alig fognak vezetni. 

Aránylag legtöbb adatot találunk a magyar nemesség véd-
kötelezettségének mily módon történt szabályozására nezve, bárha 
ez adatok sem elégségesek arra, hogy a magyar nemesség által 
minden időben teljesített hadi szolgálat felől hű és kimerítő érte-
sülést nyerjünk. 

Első adatunk 1222-ből származik, amikor II. András arany 
bullájában a nemesek védkötelezettsége meghatároztatik, mégpedig 
a nemesek előnyére oly módon, hogy a nemesség csak az országon 
belül volt köteles föltétlenül és saját költségén a király seregéhez 
csatlakozni, külföldi háborúban csak a király költségén ; az 1267-iki 
törvény még messzebb menő kiváltságokat enged, amennyiben 
ezentúl a nemes a királyt külföldre csak saját önkéntes beleegye-
zésével követi; az 1291-iki törvény végre még tovább megy és a 
nemesek hadkötelezettségét még belföldön is azon föltételhez szabja, 
hogy a király a sereget személyesen vezesse és föntartásáról saját 
költségén tartozzék gondoskodni. 

Ezek az alaptörvények, melyeken a magyar nemesi fölkelés 
intézménye nyugszik; de — bárha a nemesek személyes fölkelési 
kötelezettsége elvben mindenkor föntartatott — maga a fölkelés 



alkalmazása; részint a föntebb emiitett megszorítások folytán, 
részint azon okból, hogy a nemesség a fölkelés kötelezettsége alól 
magát mind jobban s jobban kivonni igyekezett, vagy ha meg-
felelt is, a végrehajtásban lanyhasággal járt el, értékéből mindig 
többet veszített. 

Innét magyarázandó, hogy a külföldön gyakori háborúkat 
viselő Nagy Lajos és Mátyás királyok a nemesi fölkelést csak rit-
kán, Mátyás soha sem, veszik igénybe s a haderő zömét a királyi 
költségen föntartott zsoldos hadsereg képezi, mely a külföldi hódító 
hadjáratokra a nemesi fölkeléseknél valóban sokkal alkalmasabb 
is volt. 

A nagy Mátyás mintaszerű hadi intézményei azonban halála 
"után tehetetlen és gondatlan utódja által fönn nem tartattak s 
rövid idő alatt feloszlottak; midőn tehát II. Lajos alatt a török 
laáború újra kitört, a király ismét a nemesi fölkelés ősi intézményé-
hez volt kénytelen folyamodni. 

Ez intézmény azonban a szolgálatot ezúttal már majd telje-
sen fölmondta s Lajos a 150,000 főnyi nagy sereggel közeledő 
Szulejmán elé alig 25,000 lovast állíthatott; a gyászos kimenetelű 
mohácsi csata megadta a szomorú bizonyítékot, hogy a nemesi föl-
kelés a hon védelmére elégtelen, de — sajnos — már késő volt; 
Mohács síkján elveszett minden. 

A következő időszakban I. Lipótig a nemesi fölkelések ugyan 
ismételve alkalmaztattak, még pedig úgy a királyok mint az erdélyi 
fejedelmek által, de az ország akkori viszonyai között a nemesi 
fölkelés intézményének újból való szabályozására gondolni sem 
lehetett. 

Mindennek daczára midőn Mária Terézia az osztrák örökö-
södési háborúban teljes bizalommal fordult a magyarokhoz, a rög-
tönzött nemesi fölkelés csodákat művelt s a királynő ingatag trón-
ját a legfényesebb sikerrel újra biztosította. 

A nemesi fölkelés intézménye azonban e háború lezajlása 
után ismét feledékenységbe ment, s bár a monarchia több fontos 
háborút viselt, a magyar nemesi fölkelést nem vette igenybe 
s megelégedett avval, hogy az ország a háborúk költségeinek 
fedezésére szükséges összegeket a kormány rendelkezésére bo-
csátotta. 



De midőn a franczia seregek 1797-ben a monarchia letelét 
fenyegették, II. Ferencz újra a nemesi fölkeléshez folyamodott. 

Négyszer egymásután, és pedig 1797-ben, 1800-ban, 1805-
ben és 1809-ben, hívatott föl a magyar nemesség, hogy a haza 
védelmére és a trón oltalmára fegyvert ragadjon; bárha a nemesi 
fölkelő seregek az ellenséggel a három első eset egyikében sem 
ütköztek meg, mivel az időközben megkötött campoformioi, lüne-
villei és pozsonyi béke a fölkelés alkalmazását fölöslegessé tette, e 
fölkelések mégis a magyar hadtörténelem emlékei közé tartoznak 
s azoknak jelen, hiteles okmányokon alapuló leírása talán igényt 
tarthat arra, hogy a magyar hadtörténelem ápolására szánt folyó-
iratban helyet foglaljon. 

Ez alkalommal csak a két első fölkelés, az 1797-iki és az 
1800—1801 -iki, leírására szorítkozom, de ha munkám szíves fogad-
tatásra talál, úgy ezt legközelebb még az 1805-iki, végre pedig a 
nagyjelentőségű 1809-iki magyar nemesi fölkelés leírása követendi. 

A Z 1 7 9 7 - I K É V I F Ö L K E L É S . 

Miután az ország rendei az 1796-iki pozsonyi országgyűlé-
sen a magyar nemesség fölkelését egyhangúlag elhatározták, 
II. Ferencz császár mindjárt a szervezési tárgyalások kezdetén báró 
Alvinczy József táborszernagy előtt azon kívánságának adott kife-
jezést, hogy a táborszernagy a nádorhoz, József főherczeghez Budára 
menjen (1797 április 16-án) és a főherczeget, — ki még csak 21 
éves volt, — a nemesi fölkelés szervezésénél tanácsával és segít-
ségével támogassa. 

A nemesi fölkelés szervezése ós alkalmazása ugyanis az 
országgyűlési megállapodások értelmében a nádort, mint az ország 
főkapitányát illette; a horvát-szlavon-dalmátországi fölkelés szer-
vezése a bánra ruháztatott, a fölkelés alkalmazására nézve azonban 
a nádor rendelkezési joga épségben hagyatott. 

Alvinczy a szervezés munkájánál a főfigyelmet előlegesen 
egy gondosan kidolgozott élelmezési terv létesítésére, a lövegek 
szaporítására és azoknak állandó fogattal való ellátására, végre a 
vezérkar és főhadiszállás összeállítására fordította; 

a pisztoly-ürméretek különböző volta miatt nagyobb meny-
Hadtörténelmi Közlemények. I. 4 



nyiségti feldolgozatlan lőpor- és ólomkészlet beszerzése volt szük-
séges, hogy az 1V4 latos kész töltények átdolgozása megkíméltessék; 

gondoskodni kellett továbbá a tábori fölszereles beszerzésé-
ről, az egészségügyi szolgálat szervezéséről, kórházak berendezé-
serői, meg kellett állapítani a módot, mely szerint az emberben és 
lóban, valamint a hadi anyagban keletkező hiányok pótlandók stb.; 

az összes katonai közigazgatási, valamint a fölmerülő politi-
kai ügyek elintézésére megbízható személyekből országos vegyes 
bizottság alakíttatott, mely a fölsorolt teendők nagyobb részét 
átvette. 

A katonai természetű intézkedések között első helyen állott 
a gondoskodás arról, hogy a legénység a fegyver kezelesén és a 
legszükségesebb mozdúlatokon kívül az előőrsi szolgálatban is 
kiképeztessek és begyakoroltassák; a fegyelem szempontjából szük-
séges volt hadi czikkeket szerkeszteni, továbbá meghatározni, hogy 
a büntető és kegyelmi jog kit illet. Az eskü letételére nézve, hogy 
az a legénységre nagyobb hatást gyakoroljon, bizonyos ünnepelyes 
szertartás állapíttatott meg. 

Még nagyobb gondot okozott a tulajdonképeni szervezés; 
itt első sorban meg volt állapítandó, hogy a megyék mind-

egyike hány lovast és hány gyalogost állítson,1) s hogy a contin-
gensek hol gyülekezzenek ; 

természetes, hogy az összeírás magában véve is sok időt vett 
igénybe ; hosszasan elhúzódott továbbá a fegyvernemek arányának 
meghatározása is, miután a nemes ember vagyona arányában 
minősíttetett lovasnak vagy gyalogosnak; végre rendkívüli eszközök 
váltak szükségessé, hogy helyettesítés, önkentes állítás stb. által a 
lovasság létszáma, mely különben nem haladta volna meg az öt 
ezeret, szaporíttassék ; 

mindezek után alig csodálkozhatunk azon, hogy a fölhívás 
bekövetkeztekor még csak a legelső kezdő intézkedések voltak 
megtéve. 

A gyülekezés a megyékben, a szemle, a csapatok fölruházása 
és fölfegyverezése hasonlókép fölötte lassan haladt előre, s így a 

*) A fölkelés egész számereje egyelőre 20—25,000 főben állapítta-
tott meg. 



fölkelők összegyülekezésére csak egy — az eredetileg kitűzöttnél 
sokkal későbbi — időpontban lehete számítani, mi által a föl-
kelés tényleges alkalmazása mindjárt kezdettől fogva kétsé-
gessé vált. 

A szervezést megnehezítette még az a körülmény is, hogy 
már szolgált tisztekben nagy hiány mutatkozott, és az ezredestől 
kezdve a legutolsó fölkelőig majdnem mindenki újoncz volt. 

A nehézségek azonban végre is leküzdettek és a magyar 
nemesi fölkelő sereg főhadiszállása, valamint csapatainak had-
rendje és állománya következőleg állapíttatott meg: 

Főparancsnok: a nádor, József főherczeg. 
Főhadsegéd: br. Révay Antal, a Blankenstein-hu szároktól. 
Szárnysegéd: Lanfrey Antal őrnagy. 
Parancsőrtiszt: Boros Lajos, a József-huszároktól. 
Vezérkari főnök (az akkori kifejezés szerint főszállásmester) 

Gomez Móricz ezredes.1) 
Beosztva : Hermán Sámuel alezredes, Mumb Ferencz száza-

dos, Kucher János, százados. 
Hadmérnöki kar: Tomassicli Ferencz százados, br. Purcell 

Ferencz, Logimann János, Neuhauser Ferencz főhadnagy; beosztva 
Wieser Károly főhadnagy. 

Tüzér-kar : Sonnensteini Sonntag Procopp őrnagy, DuBlaisel 
Camillo marquis százados, Vopaterny Tamás, Ospel Henrik, Model 
Antal főhadnagyok, Steinburg Hubert Dominik segédtiszt. 

Katonai élelmező osztály : Österreicher János, Zimmermann 
János főhadnagyok. 

Posta-osztály: Fináczy Mihály főpostahivatali tiszt Budáról. 
Egészségügyi személyzet: Stáhly György törzsorvos, Balássy 

Pál, Ujfaludy András, Babics Mihály, Udvary József főorvosok. 
Gyógyszerészek: Windpassinger Ernő Kőszegről, Kastner 

János, Takács György, Swalla Ferencz. 
A főkórházban ügyeleti tiszt: Szathmáry István főhadnagy; 

alorvosok: Horváth János, Töltösy József, Papp András, Alexy 
Yárady Sándor, Niedermayer Jakab. 

1) 1808-ban, mint altábornagy, a fölállítandó Ludovika Akadémia 
tervezetét készítette. 



A csapatok kerületenkint szerveztettek; ezek állománya a 
következő volt: 

A tiszántúli kerület báró Splényi Gábor altábornagy alatt 
4588 lovast állított; 

a tiszáninneni kerület Mészáros János vezérőrnagy alatt 676 
emberrel és 2544 lóval vonult ki; 

a dunántúli kerület gróf Pálffy Miklós alatt, és a dunáninneni 
kerület herczeg Eszterházy Miklós vezérőrnagy alatt 12,172 embert 
állított 12,230 lóval. 

A csapatok harczaszati tagozása a legkorábban szervezett 
dunai kerületek fölkelő lovasságánál a következő volt: 

ezredes 
dandár-

nok: . 

gróf Pálffy Rudolf Pozsony 6 lovas-század. 
T; 

ezredes 
dandár-

nok: . 

« Keglevich György Pest 6 
d 03 •"Ö 

ezredes 
dandár-

nok: . « Eszterházy József Nyitra 6 « 
iO 
OD Almás sy Almássy Ignácz Bars 4 • 

Ignácz Zay Imre Turócz 1 « Ignácz 
Meskó Sándor Árva 1 « 
Sz. Iványi János Liptó lovas-század 

S-l ezredes Geramb Teofil Hont 4 vS 
d 

dandár-
nok: 

gr. For-
gách 
Antal 

gr. Forgách Antal Nógrád 3 « 
cő 

r*3 

dandár-
nok: 

gr. For-
gách 
Antal 

Vojnich Salamon 
gr. Illésházy István 

Bács 
Trencsén 

3 « 
4 « 

<3̂1 

dandár-
nok: 

gr. For-
gách 
Antal gr. Batthyány Antal Esztergom 1 « 

br. Radvánszky Miklós Zólyom 1 « 

J-t dandár- br. Luzsinszky József Sz.-Fehérv.3 lovas-század 
'S d nok: hercz. Batthyány Lajos Vas 6 « 
cö n hg. Bat- gr. Szapáry László Zala 6 « 

thyány gr. Festetics Ignácz Sopron 4 « 
có Lajos gr. Nádasdy Mihály Komárom 2 « 

gr. Festetics Péter Tolna 2 lovas-század 

Ná dandár- gr. Eszterházy János Győr 2 « 
H3 
d nok: gr. Andrássy János Mosony 1 « 
eö ns gr. Esz- gr. Amadé Antal Veszprem 4 « 

g terházy Dőry Ignácz Baranya 4 « 
•41 János gr. Schmidegg László, ké-

sőbb Széchényi Somogy 4 « 



Ezenkívül Nyitra vármegye gróf Batthyány Alajos alatt még 
2 zászlóaljat állított 1149 főnyi számerőben, Veszprém vármegye 
Jellasics József alatt 1 zászlóaljat 332 főnyi számeröben, mi össze-
sen 1481 embert tett. 

A tiszai kerületekben Szatmármegye gr. Károlyi József alatt 
6 lovas századot, Biharmegye Rhédey Lajos alatt 6 lovas-századot 
és Szabolcsmegye br. Vay Miklós alatt 7 lovas századot állított; a 
többi megyékben a szervezés nem haladt tovább, mint a parancs-
nokok kinevezéséig; így Abaujvár Szendrey őrnagyot, Ungvár 
Kőszeghy alezredest, Sáros Csizy és Kenessey Gábor őrnagyokat és 
Darvass századost, Gömör gr. De la Motte des Aulnois t nevezte ki.1) 

A hadseregben szolgált őrmesterek és tizedesek mint tisztek 
voltak alkalmazhatók; a nemesekre nézve kimondatott, hogy kiváló 
tettek végrehajtása esetén a Mária Terezia rendjelre, a nem-neme-
sek az érem viselésére tarthatnak igényt. 

A mi a ruházatot illeti, a Pozsony, Nyitra, Túrócz, Szabolcs, 
Hont, Bács, Zólyom, Vas, Zala, Mosony, Győr és Veszprém megye-
beliek világos kék mentét, dolmányt és nadrágot viseltek fekete 
csákóval; a Pest, Liptó, Esztergom, Trencsén, Komárom és Tolna 
megyeiek sötétkék mentét; a szatmáriak szintén sötétkék ruháza-
tot, de vörös csákót; a barsmegyeiek világos kék mentét szürke csá-
kóval ; a Nógrád és Sopron megyeiek világos kék mentét vörös csá-
kóval; az Árva megyeiek zöld mentét es dolmányt, vörös nadrágot 
és szürke csákót; a székesfehérváriak és sümeghiek hasonló ruhát 
fekete csákóval; a Baranya megyeiek zöld dolmányt ós mentét, kék 
nadrágot és fekete csákót, végre a Bihar megyeiek zöld mentét, kék 
dolmányt es nadrágot és fekete csákót nyertek. 

Más helyen a fölkeles állománya 1797 junius havában követ-
kezőleg van följegyezve: 

a dunántúli kerületben: 5200 lovas 500 gyalogos 
a dunáninneni « 5685 « 2380 « 
a tiszántúli « 4588 « — « 
a tiszáninueni « 2544 « 676 « 

összesen 18,017 lovas 3556 gyalogos. 

x) Ugyanitt egy bizonyos Perlay Jánosról is mint ezredesről tétetik 
•említés. 



A Jász-Kún kerületben a fölkelés nem rendeltetett el. 
A nemesi fölkelés egybegyűjtése után a főhadiszállás, a vezér-

kar, és a kormánybiztosság Körmenden volt. 
Az augusztus 3-ától szept. 13-áig terjedő időben a fölkelő 

csapatokkal, azok beoktatása czéljából, külömböző gyakorlatokat 
végeztettek; e czélra a Szombathely melletti gyakorló tábor szol-
gált, hol az egész fölkelő nemesség egybegyűjtetett s hol augusztus 
közepén maga a király is megjelent. A fölkelő sereg később Lich-
tenwörthre (Alsó-Ausztriába) helyeztetett át és ott laktáborba 
vonult. Itt szintén különböző gyakorlatok folytak, melyek azt 
bizonyították, hogy a legénység jó katonai tartást és a fegyver-
kezelésben elegendő ügyességet sajátított el. 

A fölkelő sereg itt egész október végóig maradt, amikor is a 
megkötött béke következtében feloszlattatván, nekik a legmagasabb 
megelégedés nyilváníttatott, s ezután megyeikbe visszavezettetvón, 
elbocsájtattak.1) 

A cs. és k. hadseregnek nemsokára ezután tervbe vett újjá-
szervezése alkalmával különféle indítványok tétettek arra nezve, 
hogy mikép lehetne a jövőben egy a nemesi fölkeléshez hasonló, 
a hadsereget támogató, intézményt létesíteni. 

Az ez irányban tett javaslatok azonban br. Alvinczy tábor-
nagy és Jerdenczy helyettes államtitkár törvény- és hazaszeretetén 
hajótörést szenvedtek. Az ország törvényei érvényben maradtak és 
a fölkelés intézménye továbbra is fenmaradt. 

A fölkelők hazatérése után több helyütt megtörtónt, hogy a 
megyék a megyei fölkelő csapatok volt parancsnokainak hálájuk 
kifejezésekép ajándékokat szavaztak meg, melyek nagyobbrészt 
újonnan vert körmöczi aranyokból állottak; így Abauj vármegye 
br. Mészáros tábornoknak 100 aranyat és egy másik tisztnek 50 
aranyat adott tisztelete jeléül. 

0 Felsége pedig gr. Waldsteinnak egy nagyobb számú föl-
kelő csapat szervezéseért és fölszereléseért az ezredesi czímet és 
jelleget adományozta. 

*) Ez ebocsájtás minden akadály nélkül ment végbe ; csak a Baranya 
megyei fölkelők, (mintegy 170 ember) vonakodtak szétoszolni, míg mind-
egyik 7 frtot nem kapott, és a ló és ruházat is nekik meghagyatott. 



A fölemlítésre érdemes még, hogy Radvánszky, a borsodi 
fölkelők kapitánya és táblabíró, saját költségén 3 fölkelőt szerelt 
föl, 30 ujonczot állított, és a fölkelés czóljaira készpénzben 2450 
frtot, terményekben pedig 200 véka zabot adott. 

Az 1 797-iki nemesi fölkelésnél szolgált alsóbbrangú tisztek 
nevei az iratokban kevés helyen találhatók föl; ep ezért fölemlí-
tem azokat kiknek neveire akadtam; ezek a következők: 

századosok: Hensel, Gollnay, Meskó, Böszörményi, Fekete, 
Mitterpacher; 

főhadnagyok: Prónay, Jeszenszky, Mihálovich, Arossi, Wurm-
ser, Bertalan, Kovács ; 

hadnagyok: Perez el, Pongrácz. 

AZ 1800—1801-IK ÉVI FÖLKELÉS. 

Az 1800-ik év folyamában bekövetkezett hadi események 
II. Ferencz császárt és királyt arra indíták, hogy Magyarország 
rendeit szeptember 4-én a korábban már megajánlott nemesi föl-
kelés megvalósítására fölszólítsa. 

A főparancsnokság, m in táz 1797-ik évi fölkelésnél, ezúttal 
is József főberczeg-nádorra ruháztatott. 

Kerületi 'parancsnokokid kijelöltettek : 
a dunáninneni kerületre: Benyovszky báró, altábornagy ; 
a dunántuli « előbb Eszterliázy Miklós hg vezér-

őrnagy, később Ott altábornagy; 
a tiszáninneni « Mészáros János altábornagy; 
a tiszántúli « Splényi Gábor br. « 
A főherczeg-nádor mellett Magyarországra nezve br. Alvinczy 

táborszernagy, Erdélyre nézve — melynek főparancsnokságával 
szinte a nádor bízatott meg — gr. Mittrowszky József táborszer-
nagy látta el a parancsnokság teendőit; a horvát bán, Erdődy 
János gróf lovassági tábornok, oldala mellé Jellasich vezérőrnagy 
rendeltetett. 

A főherczeg-nádornak első gondja volt mindjárt kezdetben 
egy jó tartalekhadtestre szert tenni, mi czélból legelőször is az 
összes Alsó- és Belső-Ausztriával határos vármegyékből az összes 
ott található császári tartalék-osztályokat és lovas-századokat vonta 



össze; beszüntette továbbá rögtön az országból kifelé irányuló 
csapatkiegészítő szállításokat, bejelentvén egyszersmind a cs. és k. 
haditanácsnak, hogy a felállítandó insurrectió folytán a Magyar-
országra kivetett 14,000 ujoncz bevonulására számot ne tartson. 

A tüzérségi főigazgatóságnak utasítást adott lőszerek és tüzér-
ség rendelkezésre bocsátása, Csekonics ezredesnek, a mezőhegyesi 
katonai ménes parancsnokának, pedig igáslovak kiállítása iránt. 
Lovász, belső titkos tanácsossal, titkos tanácskozásokat folytatott, 
megállapítva a módokat, hogyan lehetne a gabona általános meg-
drágulását kikerülni, hogy így a fölkelő sereg részére a készletek 
nehézség nélkül beszerezhetők legyenek. 

A jelentkező vármegyéknek — a mennyire ez a sereg hát-
ránya nélkül lehetségesnek mutatkozott — egyenruházat, fegyverzet 
es fölszerelések kiküldettek, de a lőfegyverek küldését mihamar be 
kellett szüntetni, mert ily számú sereg (mintegy 35,000 ember) 
részére a szertárak elegendő készletekkel nem rendelkeztek. — 
A budai fegyvertárban az 1797-ik évi fölkelés keszleteiből összesen 
csak 877 puska és 1235 pár pisztoly állott rendelkezésre. 

Október hó 20-ig a vármegyék és városok közt kiosztatott: 

a budai fegyvertárból 6291 puska, 1658 pár pisztoly, 
a bécsi « 5530 « 862 « « 
a budai fölkelési készletből — « 464 « « 

összesen: 11,821 puska, 2,984 pár pisztoly. 

Bihar, Bács, Torontál, Mármaros, Zólyom, Zemplén, Ugocsa 
megyéket a gyulafehérvári és károlyvárosi anyagszertárak látták el 
4500 puskával s 3000 pisztolylyal. 

Csákók nem voltak készletben, ezért az egyenruházati bizott-
ság a fölkelő csapatok részere szekerész-kalapokat ajánlott fel,1) 
ép úgy a szőrmés háti bőröndök helyett vászonból készülteket; 
ezenkívül minden törvényhatóság felszólíttatott, hogy a mennyi-

*) De ez ellen heves ellenvetések tétettek, s csakugyan nem is fogad-
tatott az el, hanem a csákót állapították meg viseletül. Ez évben az egész 
insurrectionalis gyalogság búzavirágszín egyenruhával, a nyakon ós karokon 
piros hajtókával, a lovasság pedig világoskék, sötétkék ós zöld mentével, 
fekete és veres csákókkal volt ellátva. 



ben területén a kék posztó előállítása iparilag űzetnék, azt az egyen-
ruharaktáraknak szállíttassák. 

Az egész nemesi fölkelő sereg hadrendi beosztása a követ-
kező volt: 

I. Főhadi szállás. 

Főparancsnok: József főherczeg nádor, lovassági tábornok. 
Főhadsegéd: Kutschera János, alezredes. 
Szárnysegédek: Beckers gróf és Boros Lajos, őrnagyok. 
A vezérkar személyzete a következőkből állott: 
Főnök: Gomez Mór, tábornok. 
Beosztott tisztek: Haver, Brou és Pulszky, alezredesek; báró 

Buriel, Mumb, Mecséry, Müller és Sedelmayer, őrnagyok: báró 
Reischach, Callot, Kall, Raikovics, Danczer, Gyurcsák, Schuster, 
O'Brien és Sivkovics, századosok; gróf Hessenstein, báró Neffzern, 
Szerelem és Murgics, főhadnagyok. 

A főhadparancsnok Döller János, tábornok volt. 
Tábori főpap: Magyary, pozsonyi esperes. 
Hadbíró: Josephi, százados. 
Hadbiztos: Baumgartner. 
Törzsorvos: Miederer János. 
A tüzérség részéről: a két dunai kerületben parancsnok: son-

nensteini Sonntag Procopp, alezredes; a két tiszai kerületben és a 
horvát-sziavon fölkelésnél: br. Yega György, őrnagy. 

II. A csapatok, kerületeik szerint. 

1. Dunáninneni kerület. 

Kerületi parancsnok: br. Benyovszky, altábornagy Pozsony-
ban, ki azonban később visszalépett s nyugdíjaztatott. 

Adlatus: Majthényi Dániel, tábornok; később Dévay, al-
tábornagy. 



b) Lovasság. 

Pesti huszárezred, Sopronban és környékén elhelyezve : 
Pest megyei 2 század E z r e d e g . g r . K e g l e v i c h . 

Alezredes: Heissel. 
Őrnagy: .Jankovich Miklós. 

2 
1 

Bács 
Nógrád 
Hont « 1 

Pozsonyi huszárezred, az első hat század Pozsonyban ós kör-
nyékén, IVa század Somorján és környéken elhelyezve, alkatrészei 
voltak: 

*) Lázongtak, de megfenyíttetvén, hamar lecsendesedtek. 

a ) Gyalogság. 

Parancsnok: Elhelyezés: 

Pestmegyei 6 század, 
Nógrád « 4 « 
Pest városi 1 « 
Buda « 1 « 

1 

1 

ezred 
« 

Divéky őrnagy 

Pauly « 

Vasmegye. Vulka, 
Pordány, Ottova, 
Darócz, Pankort, 
Zennersdorf és 
Stettern, 

BácsmegyeiG « = 1 « Josicb « Kőszeg, Kéthely, 
László. 

Pozsonym. 5 
Pozsonyv. 1 

« 
« 1 Bittó « 

1. ezred: 

Pozsony megye 

Nyitra m. 12 « = 2 « Majthényi « 
2. ezred: 
Schmauser« 

Mosony « 

Trencsén m. 3 
Bars « 3 

« 
« I ) 1 « Bakonyi « Győr. 

Hont « 3 
Eszterg. « 3 

« 
« 1 

1 
1 « 

Both, később 
b. Vécsey őrn. 

Mosony megye 

Zólyom « 1 
Túrócz « 1 
Árva « 1 

« 
« 

« 
1 « Peharnik « 

Győr « 

Kony 
Liptó « 1 « Rába-Patona. 

összesen 9 ezred. 



Pozsony megyei 2 század 
Nyitra 
Bars 
Trencsén 
Győr 
Zólyom / 
Árva 
Liptó < 

2 
1 
1 

72 
7 2 
V4 
7 4 

Ezredes: Boldizsár. 
Alezredes : Bercsényi Ferencz gróf. 
Őrnagy: Boross István. 

Parancsnok: 
Radvánszky Lajós, őrnagy. 

összesen 1372 század. 

2. Dunántúli kerület. 

Kerületi parancsnok: Bátorkeszi br. Ott, Pápán. 

*) Tapsonyból Bajomba való menetközben (Szentléleky százados 
parancsnoksága alatt) megszöktek. Ennek folytán 6 közkatonát felakasz-
tottak, egyet pedig főbelőttek. — A szökevények által okozott kár mintegy 
200,000 írtra rúgott. 

Vas megyei 6 század 

Zala « 4 « 
Sümeghi1) 6 « 

Soproni 3 « 
Mosonyi 1 « 
Győri 1 « 
Veszprémi 3 « 
Komáromi 2 « 
Baranyai 3 « 
Tolnai 2 « 
Székesfehér-

vári 1 « 

a ) Gyalogság. 

Parancsnok: Elhelyezés: 

= 1 ezred, gr. Erdődy őrnagy Vasmegye 
. TT- Vép, Peczel, = 1 « Kocsy « __ , _ . 
< "o iv n'i. Kenez,Rohoncz. = 1 « Roth Peter « ' Inczéd. 

Sopron 

1 (< M a y e r " j Mosony 

1 « Milkovich « Veszprém 

1 « Mancz Mór « Zalamegye. 

Összesen 6 ezred. 



3. Tiszáninneni kerület. 

Zemplén megyei 
Borsod, Ung és 

Torna megyei 
Abauj, Sáros és 

Szepes megyei 
Heves és Gömör 

megyei ] 
összesen 4 ezred 

a) Gyalogság. 

1 ezred, parancsnoka gr. Dessewffy őrnagy, 

« Horváth « 

Tőke 

Török 

Lázongtak, de hamar lecsendesítettek. 

b) Lovasság. 

Vasmegyei huszárezred. Az első 2 század Sopronyban, a többi 
4 Vasváron elhelyezve. 
Sopronmegyei1) 2 század Ezredes: herczeg Batthyány Lajos. 
Vas « 2 « Alezredes: gróf Pejachevich Vincze. 
Zala « 2 « Őrnagy: Kocsy. 

Székesfehérvári huszárezred: 
Székesfehérvári 1 szfisadl V o 8 1 t p r é m b o n 1 Ezredes: báró Lu-
Veszprémmegyei 1 « J zsénszky József. 
Baranya « 1 « Doba s N. Szőllős A l e z r e d e s . g r ó f F e g . 
Tolna « 1 « Tüskevár f e t i c h p é t e i . 
Komárom « 1 « Polány x ^ A „ 
n « , 1 m 1 - 1 Őrnagy: Kapuvary. 
Gyor « 1 « Tasok es I . B a g y ó > 
Mosony « 1 « | Berény 
Süme«hi 1 ' Padrag és környékén, parancsnoka: gróf 

I Gatterburg József, kapitány, 
összesen : 14 század. 

A dunáninneni és túli fölkelő csapatok összes létszáma kitett: 
15 gyalog-ezredet 11,730 emberrel és 277a lovas-századot, vagyis 
4 lovas-ezredet 4,617 emberrel s ugyanannyi lóval. E kimutatás 
a sopronyi főhadiszálláson 1800 október 27-én készült. 



b) Lovasság. 

Nádor huszárezred. A jászok, kúnok és hajdúvárosok által 
rendes huszárezredül felállítva. Ezredes: Hertelendy Gábor, alez-
redes : Csanády József, őrnagy: Illésy Sándor. 

Zempléni huszárezred, Zemplén, Heves, Gömör, Abauj, Sáros 
és Szepes megyék által felállítva. — Parancsnokok: Szirmay és 
Ferdinandy őrnagyok. 

Borsod, Ung és Torna vármegyék egy lovas osztályt állítottak 
fel, Radvánszky Ferencz alezredes parancsnoksága alatt. 

4. Tiszántúli kerület, 

a ) Gyalogság. 

Szathmár, Ugocsa, Bereg és Mármaros vármegyék: 1 ezred, 
parancsnok: gr. Stahremberg Antal, őrnagy. 

Debreczen sz. kir. város és Bihar vármegye: 2 ezred, alezre-
des : Kalinszky; őrnagyok : Szentiványi, Juritzkay. 
Arad és Békés vmegyék 1 ezred: parancsnok : Torry őrnagy. 
Temes és Torontál« 1 « « br. Wimpffen « 
Kraszna, Csanád és Csongrád vármegyék: 1 ezred, parancsnok : 
Farkas őrnagy. 

Ezen kívül Kengyelácz Pál archimandrita felszólítására a 
nagykikindai kerületből 680 ember lépett be önkényt a fölkelő 
gyalogságba. 

b) Lovasság. 

Szathmári huszárezred, Szathmár, Szabolcs és Marmaros vár-
megyékből. — Ezredes : gr. Károlyi. Alezredes : br. Splónyi Ignácz. 
Őrnagy: Péchy. 

Bihari huszárezred, Bihar, Temes, Torontál, Kraszna és 
Arad vármegyékből. Ezredes: Beöthy. Alezredes: Potyondy. 
Őrnagy: gyoroki Edelspacher. 

Békés, Csanád és Csongrád vármegyék 1 divisiót állítottak fel* 
Tomcsányi Kristóf kapitány parancsnoksága alatt. 



Deczemberben az egész magyar fölkelő sereg Alsó-Ausztria 
felé a Lajtha mellé vonatott össze, hogy a király szemlét tarthas-
son fölötte, mely megtartatván, egy Sopronban, deczember 14-én 
kelt napiparancs biztosítja a tábornokokat, törzs- és főtiszteket, 
úgyszinte az összes legénységet: «hogy ő Felsege a fölkelés gyors 
fölállításával, a gyakorlatokban oly rövid idő alatt elsajátított 
ügyességökkel és előmenetelökkel, a csapatoknál észlelt fegyelem-
mel és renddel nemcsak nagyon meg van elegedve, de ezeket min-
den várakozáson felülieknek találta. 0 Felségének sok oka van 
teljes bizalommal remélni, hogy, ha a körülmények követelni fog-
ják, e jeles hadsereg készséggel és bátor lélekkel fog az ellenség 
elé vonulni.» 

E kivonulás azonban, ép úgy mint 1797-ben, elmaradt mivel 
a Steyerben 1800 deczember 25-én aláírt fegyverszünet az ellen-
ségeskedéseknek egyelőre véget vetett. 

A fölkelő sereg azonban ennek daczára 1801 januárban az 
országhatárát átlépte s Bécs-Ujliely körül összpontosíttatott; bárha 
ezután, 1801 február 9-én, a béke (Lunevilleben) végleg meg-
köttetett, a fölkelő sereg még sem bocsáttatott el, hanem 1801 
április havában a Fischamend melletti gyakorló-táborba vonult, 
hol a katonai képzettségben tanúsított kitűnő előmeneteléért ujolag 
dicséretet aratott. 

A magyar nemesi fölkelés, mely eredetileg 30—45,000 gya-
logosra és 15,000 lovasra volt tervezve, ez időben tényleg csak 
26,600 gyalogosból és 10,778 lovasból, összesen 37,378 főből állott, 
mi annak tulajdonítandó, hogy Magyarország 1797—1800-ig rend-
kívül nagy számú (115,000 főt meghaladó) újonczot adott a cs. és 
kir. hadsereg kiegészítésére. 

A horvát-szlavon nemesi fölkelő sereg a magyarral egy időben 
még pedig a következő módon alakult meg: 

Parancsnok: monyorókeréki gr. Erdődy János, lovassági 
tábornok, horvát bán. 

Adlatus : buzini Jellassich János. 
Csapatok: a) Gyalogság. Zágráb, Varasd és Kőrös vármegye 

és a turopoljei kerület: 1 ezred; ezredese: gr. Nádasdy. 
Pozsega, Szerém és Verőcze vármegyék : 1 ezred; parancsnok 

gr. Pejacsevich őrnagy. 



Zágráb és Körös váriuegyek banderialistái 1 ezredet alkottak, 
Berkovich őrnagy parancsnoksága alatt. — Ezenkívül Verhovácz 
zágrábi püspök a püspöki megye praedialistáiból állított fel 1 gya-
log és 1 lovas századot, egyenként 173 emb rrel, Petricsevich kapi-
tány parancsnoksága alatt. 

b) Lovasság. Zágráb és Kőrös megyék banderialistáiból ala-
kult 1 osztály, gr. Draskovich alezredes parancsnoksága alatt ; 
Zágráb, Yarasd, Kőrös, Pozsega, Szerem és Veröcze megyék Baja-
kovich őrnagy alatt szinten egy lovas osztályt állítottak; végre ide 
számítandó még a zágrábi püspök föntemlített lovas-százada. 

Hogy mennyire haladt a horvát-szalon fölkelés szervezése, 
arról egy 1801 márczius 11-én Varasdon kelt jelentés nyújt föl-
világosítást, mely szerint a jelentés idejében a meghatározott lét-
szám teljessegéből már csak mintegy 60 ember hiányzott, a mi 
egyes késedelmező megyéknek rovandó fel; a jelentés fölemlíti 
továbbá hogy a csapatok egyenruházattal és fegyverzettel kellőleg 
el vannak látva, tábori kellékekben azonban meg némi hiány 
mutatkozik; a legénység jól ki van oktatva: különösen kitűnőek a 
turopoljei nemes gyalogság és Draskovics lovas osztálya. 

A horvát-szlavon fölkelés egész állománya 3763 tőből állott 
748 lóval; a fölkelő gyalogságnál ezen felül minden zászlóalj 
két-három fontos ágyúval rendelkezett, melyhez a kellő személy-
zet és lőszerkészlet is megvolt. 

Erdélyben szintén fölkelés terveztetett, s erre a szükséges 
előkészületek meg is tétettek; így pl. beosztatott kerületi parancs-
nokul br. Szentkereszty tábornok, ezredesül Bánfl'y, alezredesül 
br. Szentkereszty (százados), őrnagyokul gr. Kemény, br. Brucken-
thal, Radák és gr. Nemes; 

a fölkelés azonban tényleg nem szerveztetett. 
A Fischamend melletti táborban megtörtént szemle után a 

magyar s evvel egyidejűleg a horvát-szlavon fölkelő sereg is fel-
oszlattatott s hazabocsáttatott. 

A volt fölkelő tiszteknek a király megengedte, hogy az egyen-
ruhát és a tiszti jelvényeket továbbra is viselhessék. 

GŐMŐRY GUSZTÁV. 




