
HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR. 

5-ik szám. 

II. Rákóczi Ferencz fejedelemnek a szolnoki református 
egyházhoz intézett levele, melyben elrendeli, hogy a szolnoki 
vár megerősítésekor Berzon- Ville franczia mérnök által lerom-
bolt templomuk és parochiájok helyett új építtessék stb. 

Egregii et nobiles fideles nobis dilecti salutem et principális gra-
tiae nostrae propensionern. Hűségtek instantiájából kegyelmesen értettük, 
liogy Berzon-Ville nevű incsenierünk Szolnok várának megerősítése 
alkalmatosságával, hűségtek templomát és parocliialis házát is elbontat-
tatván, generális Károlyi Sándor úri hívünk pedig hadaival oda érkez-
vén, a mely fákat említett alkalmatosságibúi hívségtek öszve hordott 
volt, és más exscindálandó helyen templomnak, s parochiának felépí-
tésére tartotta, a hadakkal feltüzeltette, azért mind a templom, és 
parochiának felépítésére alkalmatos helyet excindáltatni, s mind pedig-
len az feltiizeltetett fáknak refusióját tőlünk kívánja. Mely hívségtek 
instantiájára kegyelmesen resolváltunk, mihelyet felül nevezett Berzon-
Ville incsenériink Szolnok várának megerősíttetésére expediáltatik, 
committáltatik nékie a várnak alkalmatlansága nélkül. Hívségteknek is 
mind templomnak, úgy parochiának felépítésére alkalmatos helyet mu-
tasson, a mellett odavaló fára vigyázó tisztünknek is megparancsoltatik, 
hogy a mennyi számú fáknak hívségtek fájábúl valóknak feltüzeltetése 
compeniáltatni fog, annyi számút hívségteknek a kívánt szükségére 
refundáljon. Caeterurn eosdem feliciter valere desideratis: Agriae 9. Ápri-
lis 170Ő. 

F. Rákóczy, m. p. 
Franciscus Olasz, m. p. 



Kivid: Egregiis et nobilibus incolarum Szolnokiensium helve-
ticae confessioni addictorum communitati. Fidelibus nobis dilectis. 

Reányomott nagy fejedelmi pecséttel. 
Eredetije (papíron) gyűjteményemben. 

Jegyzet: Ez okmány a Rákóczi korabeli mozgalmak hadi viszonyai-
hoz nyújt érdekes adalékot. Látjuk belőle, mily nagy fontosságot helyez 
Rákóczi Szolnok várának megerősítésére s hogy a kényszerű helyzet foly-
tán, az újonnan vont erődítményeknek — hogy szabad lőteriik legyen — 
helyet adandó, egész utczákat bontat l e ; ezek között volt a református 
egyház temploma és parochiális háza is, a mely azóta ott soha föl nem is 
épülhetett. 

Ismeretes, hogy Rákóczi seregében mennyi franczia tiszt szolgált 
s hogy különösen a mérnöki, műszaki ós tüzérségi magasabb teendőket 
csak nem teljesen ők látták el. E tisztek közül most egyik, bizonyára 
jeles hadi mérnök és erődítő nevével, Berzon -Ville-xel ismerkedünk meg. 
Szolnok várának monographusa bizonyára ép oly örömmel fogja ez adatot 
venni, mint a Rákóczi kor hadi viszonyainak speciális tanulmányozója. 
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