
Freie Presse junius 26-án e műből mutatványt közöl, Károly és János 
főherczegnek 1809-ben kelt több levelét, melyek a pozsonyi hídfő és az 
aspern-wagrami csaták történetéhez igen fontos adatokat közölnek. 
A műre majd visszatérünk. 

A külföldi hadtörténeti irodalmat összeállította : 

Dr. Mangold Lajos. 

HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR. 

8-ik szám. 

Eszterházy Pál gróf nádornak Kis-Martonban 1686 aug. 
19-én kelt rendelete Sopronmegye rendeihez, melyben írja, 
hogy a tör óh erőnek Buda alá érkezése miatt, ö felsége Buda 
alatti hadait valami diversió miatt, onnan másfelé rendelni 
ne kényteleníttessék, a rendek az insurgens hadakkal a Rába 

melletti táborija szálljanak. 

My Galanthai Eszterházi Pál Fraknó Várának örökös Gróff Ura, 
Magyarországhi Palatínus, az Kunsághnak fő Bírája, Aranygyapjas, és az 
szentséges Római Birodalomnak szentelt Vitéze, Nemes Sopron, Pesth, 
Pilis és Soldt vármegyéknek fő Ispánja, Császár és Koronás Király Urunk 
eő Fölséghe titkos Tanácsa, Komornikja, Magyar Országh Duna túlsó 
részeinek s Hegyallyai Véghatárnak fő Generálissá, Csobáncz Várának és 
azon Végháznak örökös fő Kapitánya, s Magyar Országhban Helytartója. 
Mindeneknek az kiknek illik, kiváltképpen pedigh Nemes Sopron vár-
megyében lévő minden némű rendeknek köszönetünk után jó akaratun-
kat ajánljuk. Minthogy az Török erőnek Budához való érkezéséhez képest, 
hogy ne talántán az eÖ Fölséghe Buda alatt fegyverben lévő Hadait va-
lami diversió által onnan avoeálni akarván, az Rábán által csapást és 
rablást tégyen, méltó vigyázással köl lennünk mindnyájunknak, kire 
nézve ezen Nemes Sopron Vármegye is az elmúlt Gyűlésében végezett 
mód szerint Insurrectiot determinálván, úgy intézte ell az dolgot, hogy 
Rába mellé táborban szállván, annak Passussit oltalmazzák, mely Had-
nak Kapitányúl Nsgos Viczai Adám, Vaidájul pedigh Nemes Tolnai 
Dániel Uraimék rendeltettenek. Hadgyuk azért s Tisztünk szerint paran-



csoljuk ezen leveliink ereivel minden fölyebb emiétet t Nemes Sopron 
Yármegyebelieknek, bogy megb nevezett Viczay Ádám és Tolnai Dániel 
Urakat Nemes Vármegye deputál t Tiszteinek ismerni s ő Kegyelmüktől 
míglia ezen Insurrect io tart , Vice Ispán Úr eő Kegyelme u tán fügni s 
parancsolatinak engedelmeskedni tartozzanak. Különben sem cseleked-
vén. Prsesentes perlectis, Exhibend resti tutis . Dá tum in Arce Nostra Kis-
Marton. Die decima nona Augusti. Anno Millesimo sexcentesimo octua-
gesimo sexto. Pauly Eszterházy. mpria. (P. h.) Matthias Benyovszky. 

Eredetije Sopron vármegye levéltárában. 

Jegyzet: Minden adat becses, a mely történetünk egyik legkiválóbb 
és legdicsőségesebb badi tényére, Buáa 1686-iki ostromára és bevételére 
vonatkozik. Okmányunk is ezek közé tartozik. 

Már közel két hónapja ostromolják a keresztény seregek, óriási vér-
áldozattal a várat s az még mindig tartja magát, sőt a nagyvezir fölmentő 
serege kívülről is fenyegeti az ostromlók bátorságát. 

Az országtól újabb áldozatokat kell kívánni pénzben ós emberben, 
hogy az ostromló seregnek erősbítéseket lehessen küldeni. A vármegyék 
tebát újra csapatok kiállítására szólítattnak fel. 

Eszterházy Pálnak, a hős nádornak, jut a feladat, hogy é csapatokat 
kellőleg felhasználja s okmányunkból látjuk, hogy azt kitűnő stratégiai 
tapintattal teszi, midőn a fölmentő török seregek Budához való jutását 
akadályozandó, a megyei fölkelő seregeket a Bába-vonal védelmére rendeli. 

Közli és jegyzetekkel kíséri: 

D r . SZENDREI JÁNOS. 



Hadtörténelmi Közlemények II . NEERWINDEN. 8 " i k melléklet. 

A NEERWINDENI CSATA. 170:i. JV1ÁRCZIUS 18-ÁN. 




