
T A R C ZA. 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HADTUDO-
MÁNYI BIZOTTSÁGÁBÓL. 

A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottsága szü-
net előtti ülését május hó 31-én tartotta meg. Az ülésen részt vettek : 
Hollán Ernő nyug. altábornagy elnök, Szvetics József tábornok, Zsoldos 
Ferencz ezredes, Majláth Béla, Pauler Gyula, Szilágyi Sándor, Thaly Kál-
mán, Szendrei János és Rónai Horváth Jenő százados előadó. 

Az előadó mindenekelőtt jelentést tett a hadtörténelmi pályá-
zat eredményéről. A kitűzött határidőig két pályamű érkezett be : 

Az I. számú czíme: «Nemzetifüggetlenségünk védelmezése III. Hen-
rik ellem-, jeligéje : «Több ész, mint erő». 

A II. számú czíme: A magyar határszélen folytatott hadjárat 
1788—89-ben; jeligéje : «Forsan et haec olim meminisse jubavit». 

A pályaművek elnöki intézkedéssel beérkezésök után azonnal bírá-
latra adattak s a bíráló bizottság, mely a hadtudományi bizottság törté -
nész és katonai tagjaiból alakúit, jelentését már be is mutatta. 

E jelentés eredménye az, hogy az I. számú pályamű dicséretet 
érdemel ugyan s bizonyos változtatások után közölhető is, de jutalomra 
nem ajánltatik; a II. számú nemcsak hogy a jutalom odaítélésénél számba 
nem jöhetett, de mint irodalmi színvonalon nem álló munka közlésre 
sem ajánltatik. 

Az indokolásból szükségesnek tartjuk kiemelni a következőket: 
«Az I. számú pályamű, «Nemzeti függetlenségünk megvédelmezése 

IH. Henrik ellen», szerzője teljesen ismeri tárgya kútforrásait s a mun-
kát dicséretreméltó szorgalommal és belátással dolgozta ki; ámde míg 
egyrészt a források közt különbséget nem tesz s azok mindegyikére, akár 
közvetlen akár közvetett kútfők azok, egyenlő súlyt fektet, másrészt 



belőlük igen sok olyat következtet, mit következtetni nem lehet. Ennek 
folytán élénk képzelő tehetséggel a tárgyalt időszak legfontosabb ese-
ményei felől legnagyobbrészt csak kigondolt képet nyújt, s oly részletek-
ben bővelkedik, melyeket a kútfőkből kiolvasni semmikép sem lehet. 

Mindezek folytán, ha csak képzeletre alapított történetírást támo-
gatni, a közönség körében pedig szándékosan, be nem bizonyított, sőt be 
nem bizonyítható, állításokat történeti igazság gyanánt terjeszteni nem 
akarunk, a máskülönben érdemes és irodalmi színvonalon álló munkát 
jutalomra ajánlanunk nem lehet. 

A II. számú pályamunka «A magyar határszélen folytatott hadjá-
rat 1788—89-ben», katonai földolgozás, minélfogva megítélése e szem-
pontból kellett hogy történjék. 

Legelőször is föl kell említenünk, hogy a mű szerzője nem ismerte 
föl a pályázat czélját, hogy t. i. a magyar hadtörténeti irodalom folyó-
irata számára jeles, de kisebb terjedelmű dolgozatok nyeressenek, melyek 
arra szolgáljanak, hogy általuk a magyar hadtörténelem egyes eseményei 
közelebbről megvilágítassanak, nagyobb hadjáratok egyes mozzanatai, 
vagy kisebb hadjáratok, folyóiratban való közlésre alkalmas terjedelem-
ben katonailag leírassanak. A pályamű egy nagy hadjáratot egész részle-
tességgel tárgyal, a meghatározott legnagyobb terjedelmet kétszer is 
felülmúlja s így folyóiratban való közlésre nem alkalmas. 

A bíráló bizottság ajánlatát tehát már maga azon körülmény, hogy 
a pályamű a pályázat czéljának és föltételeinek meg nem felel, indokolja. 

Mindazonáltal tekintettel arra, bogy a munkálkodás a magyar had-
történeti irodalom terén fölötte csekély s hogy különösen a katonai mun-
kálatok igen gyérek, a bíráló bizottság, ismerve az Akadémia hadtudo-
mányi bizottságának a magyar katonai irodalom előmozdítására irányzott 
törekvéseit, hajlandó lett volna e munkát a hadtudományi bizottságnak 
külön kiadásra ajánlani, ha ugyan a mű az ilyenekhez kötött föltételek-
nek megfelel vala. 

Sajnos azonban, liogy a mű e föltételeknek sem felel meg. A szerző 
elég ügyes ugyan az előzmények előadásában, melyeket megfelelő beosz-
tással s elég világosan tár elénk, de annál kevésbé járatos az események 
czélszerű csoportosításában, azoknak rövid és világos leírásában. A had-
testek működésének elkülönített tárgyalása megnehezíti az áttekintést, 
az események egymásra gyakorolt hatásának megértését; az előadás szá-
razsága, a fölvilágosító és tájékoztató adatok hiányával szemben, a fölös-
leges részleteknek nagy tömege kifárasztja az olvasót a nélkül, hogy 
kárpótláskép a háború lefolyásáról helyes képet nyerne, az eseményekből 
tanúságot vonhatna. Végre hátrányos oldala még a műnek a szerző kri-



tikája ; oly fegyver ez, melylyel a szerző bánni nyilván nem tud s mely-
lyel inkább magát sebzi meg, mint azokat, kik fölött mindig elítélő, de 
soka kellőleg nem indokolt s nem bizonyított, véleményt mond. 

Ha még hozzáadjuk, hogy a mű irálya és nyelvezete gyarló, ma-
gyarsága a német források, főleg az «Ausführliche Geschichte des Krieges 
zwischen Russland, Oesterreich und der Türkei» czímü, névtelen szerző-
től eredő mű adatainak szószerinti lefordítása következtében fölötte 
hiányos, — úgy azt liiszszük, eleget mondtunk arra, hogy elutasító aján-
latunkat igazoljuk.» 

A bíráló bizottság e jelentése alapján a hadtudományi bizottság 
elhatározta, miszerint a jutalmat egyik pályamunkának sem adja ki ? 
ehhez képest a jeligés levélkék fölbontatlanúl bizottságilag elégettettek, 
a kéziratok pedig az Akadémia hadtudományi bizottságának levéltárába 
helyeztettek. 

Az I. számú pályamű, a mennyiben szerzője jelentkezik s a mun-
kát a bírálat értelmében módosítja, a Hadtörténelmi Közleményekbe 
fölvehető. 

Az elnök tudatta ezután a bizottsággal, miszerint a Nemzeti Mú-
zeum és az Országos Képtár ügyében kiküldött ideiglenes bizottság Ber-
zeviczy Albert államtitkár elnöklete alatt f. hó 20-án ülést tartott, mely-
nek egyedüli tárgya az volt, hogy az Akadémia hadtudományi bizottsága 
által kezdeményezett s a közoktatásügyi miniszter úr 0 Nagyméltósága 
által fölkarolt * Magyar Hadtörténelmi Múzeum* czéljaira már 
fölvett dotatio mikép használtassák föl. 

Az említett bizottság e tárgyban tartott hosszas tanácskozás után 
elhatározta, hogy a vallás és közoktatásügyi miniszter úr elé terjesztendő 
jelentésében hangsúlyozni fogja, hogy a miniszter úr már most jelöljön 
ki egy alkalmas egyént, ki meg volna bízva, hogy a Nemzeti Múzeum 
régiségtárának és könyvtárának őrével egyetértésben a vonatkozó had-
történelmi irodalom jegyzékét összeállítsa, majd az országot beutazza, 
s a meglevő hadtörténeti emlékeket összeírja; ugyanez azután külföldi 
tanulmányútra is ki volna küldendő. 

A munkálatokra vonatkozólag a múzeumi bizottság egyelőre csak 
annyit említett meg, hogy a gyűjtemények összeállítása időszakonkínti 
sorrendben, a honfoglalástól a XVII. század kezdetéig, volna eszközlendő, 
továbbá, hogy a gyűjtés hazai és külföldi domborművek, frescok s meg 
nem szerezhető emlékek utánzása, csataterek fényképezése stb. által az 
előkészítő intézkedések megtétele után azonnal megkezdendő volna. 

Végűi kéri a bizottság a minisztériumot, hogy már a jövő évi költ-
ségvetésben ne csak a dologi kiadásokra vétessék föl több javadalom, 



hanem egy külön állás is szerveztessék, melyre az előkészítő teendőket 
végző egyén minél előbb kineveztetvén, egész erejét a Hadtörténelmi Mú-
zeum ügyeinek szentelhesse. 

A hadtudományi bizottság fölkérte ezután az elnököt és Thaly 
Kálmánt, mint a múzeumi orsz. bizottság tagjait, hogy a «Hadtörténelmi 
Múzeum» további fejlődésére vonatkozólag a bizottság nézeteit, melyek 
őszszel esetleg emlékiratba foglaltatnak, továbbra is képviseljék s azok 
érvényre juttatására a szükséges lépéseket megtegyék. 

Az előadó ajánlatára elhatározta ezután a bizottság, hogy a had-
történelmi pályázatot a jövő évre is megújítja s a jutalmat 500 frankra 
(aranyban) emeli föl, remélvén, hogy a jövő pályázat nagyobb sikert ér el. 

Végűi bemutattattak külföldi folyóiratok ismertetései a «Hadtör-
ténelmi Közlemények»-ről; a múlt alkalommal párisi és berlini, ezúttal 
adarmstadti «AllgemeineMilit. Zeitung», a bécsi «Organ derMilit. Wiss. 
Vereine» és a «Reichswehr» számai, melyek a folyóiratról nagy elisme-
réssel emlékeznek meg, s közleményeit — így Hollán Ernőnek Károly 
főherczegről írt munkáját, s a legutóbb kiadott Mátyás-füzetet — önálló 
dolgozatokra is fölhasználták. 

HADTÖRTÉNELMI APRÓSÁGOK. 

Gr. "Bercsényi László, franczia maréchal, ifjúkori 
magyar leveleiből. Székesi Gróf Bercsényi László, a híres franczia 
maréchal, — kinek dicskoszorúzott arczképe ott díszlik most is Franczia-
ország legnagyobb hadvezéreinek pantheonában, a versaillesi kir. palota 
«marsalok termében», egy Turenne, egy Vendőme, egy Villars, egy Condé, 
Catinat, Berwick, Belleisle, Saxe, s annyi katonai elsőrangú kitűnőség 
sorában, — 1689 aug. 3-án Eperjestt született, a Homonnai gr. Drugeth 
palotában. Atyja, ifjabb gr. Bercsényi Miklós, Ungh vármegye főispánja, 
Szeged várának főkapitánya, érsek-újvári helyettes tábornok, majd 
utóbb II. Bákóczi Ferencz erdélyi fejedelem magyarországi helytartója 
és összes hadainak fő tábornagya; édes anyja pedig az ősrégi, fényes 
gr. Drugeth-ház egyik utolsó tagja : Homonnai Drugeth Krisztina grófnő 
volt. A nagynevű maréchalnak, kit a francziák «Bercheny, Bercheni, 
Berchini» néven ismernek, s a ki magát, magyar származására mindig 
büszkén, ekképen irá: «Ladislas Comte de Berchény, Magnat de 
Hongrie, Maréchal de France,» — életrajza, nevezetesen második hazá-
jának hadseregében végbevitt dicsőséges tetteinek vázlata, minden 



franczia katonai lexiconban, úgy általános biographicus gyűjtemények-
ben is feltalálható lévén, arról nem szólunk ; ellenben megemlítjük, mint 
kevésbbé ismert tényt, hogy gr. Bercsényi Lászlót, miután a gymnasiiunot 
Unghvártt s a magasabb tanulmányokat a kassai egyetemen végezé, a 
hol már a franczia nyelvet is elsajátította: Rákóczi fejedelem vevé 
maga mellé, idegen nemzetek előkelő fiaitól, különösen franczia fő hadi 
tisztektől is sűrűn látogatott udvarába, s mint legbensőbb barátjának s 
legfőbb hívének egyetlen fiát, valódi atyai gondoskodással, saját szemei 
előtt képezteté tovább, a magasabb katonai, diplomatiai és társadalmi 
ismeretekben. 

Bercsényi László még nem volt 19 éves, midőn 1708 június 3-án 
Egerben, a fejedelem, a legelső úri családok ifjaiból alakított udvari 
nemes testőrségébe, az ú. n. «Nemesi Társaság*-ba fölvétette őt, főhad-
nagyi, majd nemsokára századosi ranggal. Ezen nemes testőri minőségé-
ben, és itt, a saját hazájában kezdé meg később oly nagyfényűvé vált 
katonai pályáját; itt vívta első ütközeteit: három hadjáratot, az 1708, 
1709 és 1710-ikit végigharczolván, mint 19—22 éves, daliás, délczeg 
kurucz testőrtiszt, Francziaország híres maréchalja, nevezetes lovassági 
vezére. Az ifjú Bercsényi jelen volt és bravourral küzdött a Morvában 
Strázsniczánál (1708 júl. 28.), majd (aug. 3.) a Trencsény alatt (Turná-
nál), úgy szintén a Romhánynál (1710 jan. 22.) vívott véres csatákban, 
és részt vőn 1709 s 10-ben számos apróbb hadi vállalatban, portyázás-
ban. Trencsénynél — a csata épen az ő 19-ik születésnapján vívatott, — 
különösen kitűnt a fiatal Bercsényi, akadályokat nem ismerő rettenthet-
len bátorságával és az ezúttal komoly veszedelemben forgott fejedelem 
személye iránt tanúsított, halálmegvető, önfeláldozó ragaszkodásával. 
Romhánynál is úgy berohant a liarczba, hogy egy Bagothay István nevű 
testőr-társát mellette lőtték keresztül és vágták össze, öt sebbel. 

Az 1710-ik évet épen újév napjától fogva egész késő őszig a 
táborban töltötte, a fejedelem oldalánál, a ki ekkor a betegeskedő főve-
zér — az idősb Bercsényi — helyett személyesen vezette a hadjáratot, 
Károlyi és Eszterházy tábornokokkal. Az ifjú Bercsényi e táborozás alatt 
sűrű levelezésben állt Kassán, Homonnán, Unghvárott tartózkodó s a 
diplomatia, továbbá a hadszervezés és várfölszerelések ügyeit intéző atyjá-
val ; mely leveleiből egynehány fönmaradt. Mint történelmi adalékokat 
a nevezetes franczia maréchal ifjúkori életéhez és mint különben is ér-
dekes hadi eseményeket tartalmazókat, íme itt közöljük e levelek ket-
te j ét : 



I. 

Az első levél a jászberényi főhadi-szállásról, 1710 márczius 14-én 
kelt, s a Csallóközben történt érdekes buszárkalandot ír meg benne 
újságúl édes atyjának László úrfi, ekképen 

Jászberény, 14. Martij 1710. 

Méltóságos Uram-Atyám! 
Kívántam ez alázatos, udvarló levelem által Ngodnak alázatossan 

tudtára adnom, hogy az mely lovat Csery Imre *) uram Újvárból (Érsek-
Újvár) hozott, lévén bizonyos alkalmatosság, felküldöttem, (Kassára vagy 
Unghvárra). 

Nem kétlem azomban, hogy hallhatta Ngod Dunántúl való Pető 
György2) szerencsés actussát; az ki is Csalóközben menvén, insperate 
(váratlanúl) négy némettel öszveakadván, elfogta; az mely közt szerda-
helyi (Duna-Szerdahely, akkor erődített cs. hadállomás) Commendant 
volt. Kezekből valamiformán kiszabadúlván, revancsot akart tenni, mert 
kilenczvenbat némettel rajta kijött s étszaka megütötte, (megtámadta, 
t. i. Pethó'éket.) De Isten úgy adta, hogy confundálván az ellenséget, 
egy lábig levágta, magát penig az commendánst fogva huszonhármad 
magává! Újvárban vitte. Tovább is, ha valamely occurrentiák lesznek, 
tartozó alázatos fiúi kötelességem szerént fogom megírnia Ngodnak. 

Ezzel az Ngod tapasztalt atyai kegyelmességiben alázatossan ajánl-
ván magamot, maradok 

Ngodnak 
alázatos szolgája 
s érdemetlen fia 
B. László m. k. 

Külczim: Méltóságos Fő-Generális és Locumentons Székesi 
Grófi' Bercsény Miklós Uram-Atyámnak ő Ngának, alázatos fiúi engedel-
mességgel. 

Kassa. 
P. H. 

x) Gr. Bercsényi Miklós egyik hadsegéde. 
2) A győr-sopronyi (Thelekessi Török István-féle) huszárezred alez-

redese. 



(Eredeti, sajátkezű levél, finom levélpapíron, negyedrétben. Piros 
spanyolviaszba nyomott, ép, kis gvürűpecsétén igen szép vésetű gr. Ber-
csényi családi czímer, a korona mellett C. L. B. betűkkel.) 

II. 

Rákóczi Emlékirataiban, az 1710-ik év elején Érsek-Újvárnak 
lovas hadak által történt élelmi szállítmánynyal fölszereléséről beszélvén, 
egyebek közt így ír: 

«Károlyi tábornok ismervén (a hevesi és jászsági, úgy Pest vár-
megyei) vidéket s a falvak gazdasági erejét, csakhamar kivetette és be-
szedetni javaslá a gabonában fizetendő közadót, melyet kiki a jászbe-
rényi nagy templomba tartozik vala beszállítani, azon ürügy alatt, 
mintha az — noha az érsekújvári helyőrségnek volt szánva, — a tábori 
hadak élelmezésére fogna fordíttatni. Alig hagyám helyben e tervet, — 
örömömre már végre is hajtatott az, minden lárma s nehézség nélkül. . . 
Martins vége felé ez élelmiszerek készen lóvén az elszállításra, Károlyit 
elküldém, hogy lovas-hadaival erőltetett menetekben nyomúljon előre 
és helyezze el Pest környékén, — hol három-négy napig pihentetvén 
csapatait, két erős menettel elérheti Érsek-Ujvárt. Én, a kitűzött napon 
megrakattam gabonával az egész velem lévő hadakat s egész udvarom népét, 
egy szóval mindenkit a ki csak lóra ülhetett. Még magam is megrakod-
tam, (egy-egy kila búza volt a nyeregkápán átvetett zsákban, minden 
paripán), s azzal vittük (Jász-Berényből) Károlyi után; a ki is, a mint 
megrakodott, azonnal elindúlt, — és daczára a Garam és Nyitra vize 
áradásának, hajókon költözvén át, s daczára az (Ipoly s Garam mentén 
tanyázó) ellenség vigyázatának, ezt ügyesen kijátszva, az egész szállít-
mányt (5—6000 kilát) szerencsésen bevitte Újvárba.» (272—273. 1.) 

Ezen sikerűit művelet miként történt végrehajtását világítja 
meg, 8 a mellett az indúlás napját is pontosan meghatározza, — az 
expeditióban a fejedelem kíséretében személyes részt vett gr. Bercsényi 
Lászlónak másik, következő levele : 

(Jász-) Kisér, 25. Martij 1710. 
Méltóságos Uram-Atyám ! 

Az Ngod nékem írott atyai kegyes levelét vettem alázatos fiúi 
engedelmességgel; melyre is hogy előbb nem válaszoltam, ne nékem, 
hanem az szüntelen való járásnak tulajdonítsa Ngod. Mert 21-dikén meg-
indidván Jászberénybűi, az honnan is kinek-kinek két kassai vékát, — 



példát mutatván az Felséges lejedelem, maga alatt is zsák lévén, — kel-
lett vinnünk, egy úttal, Gödöllőig. Ott osztán Károlyi Uram hadaival 
együtt felrakoskodván, vitte Újvárig. Az honnan is (t. i. Gödöllőrűl) 
osztán visszatérvén, egész eddig (Jász-Kísérig) szüntelen való útozásban 
voltunk, az holott is reménlem egy ideig való nnilatását (tartózkodását) 
ő Felségének. 

Az lovat peniglen még az Ngod atyai levelének vétele előtt aláza-
tossan felküldöttem (1. föntebbi levelét) Revír Uram (Riviere, Újvárból 
kijött s Kassára menő franczia tüzér-ezredes) által; de nem vélem, hogy 
tessék Ngodnak ménlónak. Itt (a Jászságon) ugyan igen ritka az szép 
ményló, mert még jó lovat sem látni. 

Folyamodom azomban az Ngod atyai kegyes, tapasztalt kegyel-
mességéhez : Minthogy már az egész angáriám (negyedévi cyclus) 
kitölt, egy pénznek ura nem vagyok; mert ha kölcsön nem vettem 
volna tíz-húsz forintot, egy itcze bort sem lett volna min innom; az ki 
penig eddig volt az Ngod atyai gratiájábúl, az magamra s cselédimre 
(László úrfi számos szolgát, lovászt mit tartott!) úgy lovaimra is elkölt. 
Ha volna valamely módom az oeconomiában, vagy valahonnan várhat-
nék : nem búsítanám Nyodat, — de nincs Ngodon kívül senkihez folya-
modnom. Kérem azért alázatossan, Ngod mutassa atyai kegyességét 
hozzám; az kiben is midőn alázatos fiúi engedelmességgel ajánlom ma-
gamot, maradok 

Ngodnak 
alázatos szolgája 
8 érdemetlen fia 
B. László m. k. 

(Eredeti, sajátkezű levél, félíven, negyedrétben.) 

A történelmi érdekű részeken kívül figyelemreméltó, sőt mond-
hatnók, megragadó az a szelíd, szerény, fiúi meleg szeretettől s alázatos-
ságtól át meg áthatott hang, melyet a példás nevelésben részesült ifjú 
főúr — íme még 21 éves korában s utóbb is — szíve mélyéből tisztelt 
«Ura-Atyja» irányában használ. 

Mint e második levél utórészéből látszik : akkor is megesett már a 
fiatal tiszteken, hogy ki-kifogytak az «aprópénzből». Node Miklós gróf-
nak, — az óriási terjedelmű unghvári, hódmezővásárhelyi, homonnai, 
kisvárdai, murányi, csejthei uradalmak, továbbá Yarannó, Enyiczke, 
Brunócz, Temetvény stb. urának, — habár eme jószágok egy része ez 
ido szerint az ellenség hatalmában vala is, volt módjában egyetlen, 



reménydús fiát, a kiben minden öröme telt, apró és öreg pénzzel, tábori 
költséggel bőségesen ellátni; a minthogy bizonyára meg is vígasztalá 
«atyai grátiájávai» László úrfit. 

Utolsó katonai működése gr. Bercsényi Lászlónak hazája földén 
az vala, midőn a fejedelem és atyja megbízásából 1711 január első felé-
ben családi várukat, Unglivárt, a bekövetkezhető zárlat és ostrom esetére 
védelmi állapotba helyezé. Ide vonatkozó jelentéseit, nagyterjedelmű, 
számos mellékleteivel egyetemben a «II. Rákóczi Ferencz fejedelem 
levéltára» (Archivum Rákóczianum) czímű nagy gyűjtemény YIII-ik 
kötetében, 379—441. 1. kiadtam. Az ifjú Bercsényi gróf e nagybecsű 
jelentései s a tartalmazott intézkedések, intézőjüknek nemcsak mindenre 
kiterjedő, beható figyelméről, katonai kitűnő pontosságáról, sokoldalú 
jártasságáról a hadi dolgokban: hanem a várvédelem körüli meglepő 
szakavatottságáról is élénken tanúskodnak. 

A fiatal főúr csakhamar ezután követte a Nagy-Péter czár által 
kilátásba helyezett orosz segély mielőbbi kieszközlése végett Jaroslawba 
utazott édes atyját és a fejedelmet Lengyelországba. Azonban az idő-
közben kitört török-orosz háború következtében a várt orosz segély 
elmaradt, s Rákóczi és a Bercsényiek, az általok visszautasított szathmári 
békekötés után örökre kiszorúltak abból az «édes hazából», a melyért 
mindenöket áldozák. Thaly Kálmán. 

Gr. bercsényi László\ franczia maréchal, magyar 
levele /7bO-ból. A föntebbiekben ismertettük a nagynevű franczia-
magyar hadvezérnek ifjúkori két levelét, melyeket még idehaza, hősi pályája 
kezdetén, a magyar hadműveletekről írt, s elkísértük őt pályáján egész 
addig, míg atyjával és fő pártfogójával, Rákóczi fejedelemmel a szathmári 
békekötést megelőzőleg Lengyelországba menekült. Innen jutott el Fran-
cziaországba, a hol őt a nagy király, XIY. Lajos, Rákóczi ajánlatára saját 
udv. testőr-gránátosai közé nevezé ki, (1712. sept. 1.) századosi ranggal. 
Négy hó múlva már, miután a király kegyét megnyerte, s kiváló katonai 
talentomát fölismerik vala, Salamonfai Ráttky György — volt kurucz 
ezredes -— franczia-magyar huszárezredének alezredésévé, majd vezénylő-
ezredesévé lőn ; mígnem atyja 1720-ban Rodostón, magyar menekültek-
ből saját huszárezredet: a nagyhírű Bercsényi-huszárokat (hussards de 
Berchiny) szervezé számára. 

Most ugorjunk át két évtizedet. Mikor 1740 october 20-án 
YI. Károly, az utolsó Habsburg császár-király • családja fiúágát a sírba 
vitte : Bercsényi László már évek óta diadalkoszorúzott franczia tábor-
nok, ezredtulajdonos és Szaniszló királynak, Lotharingia s du Bar ural-
kodójának nagyon kedvelt udvari főembere: főlovászmestere (grand 



écuyer) és Commercy várának s tartományának kormányzója volt. De 
az igaz magyar szív hőn dobogott keblében és mindig visszasovárgott 
elhagyott édes hazája felé. Alighogy Károly császár haláláról értesült: 
azonnal a következő, megható, szép magyar levéllel fordúlt 1740 novem-
ber l-jén Luneville-ből, Lotharingia fővárosából, a volt szathmári paci-
ficator, ekkor magyarországi nádor, gr. Pdlffy Jánoshoz: 

Méltóságos Grófi'! 
Nagy jó Uram! 

Sohasem merészlettem volna Excellentiádnak udvarlanom alá-
zatos levelemmel, ha ez mostani coniecturák (az őt száműzött ural-
kodó halála) arra nem bátorítottak volna. Jól tudja Exciád, hogy már 
régen hazámbúi kirekesztettem, már majd harmincz esztendeje, hogy 
bujdosóvá lettem. Hahogy ezen szerencsétlenségben lehetne tanálni va-
lamely vigasztalást: talán az többi között én panaszolkodhatnám keve-
sebbet, Generális lévén Francziaországban s egy magam nemzetem rege-
mentjének főkapitánya; alkalmas pensióm van az ittvaló (lunevillei) 
udvartúl, s az Lotharingus tartománynak Fő-Lovászmestere (zászlósúri 
méltóság) vagyok. 

I>e az szívem s vérem magyar, s holtomig vonszon édes hazám 
felé, szüntelen azt óhajtom, mindaddig, míg az Isten vissza nem vezérel: 
mert haza-fia vagyok. Az Atyámrúl az szerencsétlenség az én fejemre 
esett; az mindenható nagy Isten szánja meg két kis fiacskámat! 

Exciádhoz folyamodom azért alázatosan s bizodalommal: emlé-
kezzék meg rólam ebben az változásban, — hadd légyek Exciádnak 
holtig való obligatióval; tegyen jót vélem ha lehet, s ne vesse meg ké-
résemet \ . . . . 

Ezzel maradok 
Excellentiádnak 

Luneville, 1-a 9-bris 1740. 
alázatos kész szolgája 

Gr. Bercsény László m. k. 
Nyugliatatlansággal várom Exciád tanácsát s parancsolatját. 
Kívül más, egykorú írással: 1740. 1. 9-bris. Missiles Comitis 

Ladislai Bercsény ad Excellmum Dominum Comitem Joannem Pálfiy. 
(Eredeti, sajátkezűleg írott, negyedrét alakú levél a gr. Pálffy-

senioratus levéltárában Pozsonyban, Arm. I. Lad. 6. Fase. 9. Nro 120.) 
Ugyané levéltárban találtam idevonatkozólag hg. Lotharingi 

Ferencznek, Mária-Terézia magyar királynő férjének, Bécsből 1740 de-
cember 10-én gr. Pálfí'y Jánoshoz intézett ezen levelét: 



«Hoch- und wohlgeborner Herr Graff, etc. Eurer Excellenz haben 
zu deren langwührige, dem königl. Haus geleistete Treue, ersprisslichen 
Verdiensten, neuen Probe ein unverbrüchlicher Devotion zugeleget, da 
dieselbe des Berczeny Sehreiben uner öffnet er (!!) anhero geschicket, und 
woran die Königin sambt mir ein besondern Wohlgefallen tragen, —» 
etc. etc. (A többi nem ide tartozik.) 

Verbleibe, etc. Wienn, den 10. X-bris 1740. 
Freündwilliger: 

Frantz m. p. 
Alól: An Feld-Marschallen Graffen von Pálfiy. 

(Eredeti, s. k. aláírt levél ugyanott, Arm. IX. Lad. I. Fase. 1.) 
Gr. Pálfiy János vitéz katona, ügyes hadvezér vala, s a szathmári 

békekötés ténye körül tagadhatatlan érdemei vannak. Azonban a bécsi 
udvar iránt határtalan szolgalelkűséget tanúsító, önnön nemzetét meg-
vető' és pusztító, kevély, rideg, kegyetlen ember volt, a ki máskülönben 
lovagias jellemét számos szennyfolttal mocskolá be. Mint horvát bán, pl. 
a legzabolátlanabb rácz és horvát marezona csapatokkal égettette, rabol-
tatta, dulatta hazáját, gyilkolni engedvén ennek lakosságát, még az 
ártatlan nőket, gyermekeket is; Béri Balogh Ádámot, a hős kuruez dan-
dárnokot, ki nyilt csatában esett hadi fogolylyá, a külhatalmak által is 
biztosított cartella ellenére — valami magánboszúból — lefejezteté; 
Rákóczi és Bercsényi Miklós megöletésére Lengyelországban bérgyilkos-
bandát fogadott; egy nemes-asszonyt, Garamszeghi Géczy Juliánát — 
Korponay Jánosnét, — bujdosó kimiczoktól érkezett levelek rejtegetése 
miatt tömlöczre vettetvén, kínpadra vonatott ; s 1715-ben Kassán, két 
volt kuruez főtisztet: a lőcsei védelem hősét Czelder Orbán dandárnokot 
és Pongrácz János ezredest, a ki 1710-ben Érsek-Újvárból 500 hajdúval 
az egész császári ostromló seregen keresztül, vitézül kivágta magát, — 
újabb zendülés szervezésének gyanúja miatt elfogatván, ez utóbbit hó-
hérokkal— egészen alaCaraffa!— a legirtóztatóbban, addig kinoz-
tatá, a míg belehalt; Czeldert pedig, szintén kemény kínzatás után, nyolez 
társával együtt kivégezteté, és több efféle rémtetteket követett el, elva-
kúlt szolgaiságában s kegyetlen hajlamai szerint. 

Ehhez az emberhez, — kit mint nádort a közvetítés a korona és 
alattvalók között hivatalánál fogva illetett, — fordúlt azzal a föntebbi 
szívreható levéllel, hazatérhetésének kieszközlése iránt a magyar főúr, 
gr. Bercsényi László, -— a ki még hozzá, anyjáról, Homonnay-ágon, 
Pdlffynak rokona is volt. S valójában, ha a Mária-Teréziánál nagy kedves-
ségű agg nádor — a ki ekkor már 77-ik évében járt — csak egynehány jó 
szót szól érdekében : a franczia-magyar tábornoknak az amnystiát (főké-



pen az akkori körülmények között!) megtagadni lehetetlen volt volna. 
De Pálffv megkérgesedett szíve és szolgai jelleme kegyes, emberies 
érzelmet, úgy látszik, még késő vénségében sem ismert. Zordon, rideg 
lényéhez híven, a bécsi franczia követség útján kezéhez juttatott kérő 
levelet, vak hűsége jeléül — mint Ferencz főherczeg iménti levele tanú-
sítja -— fölbontatlanúl kíildé az udvarhoz, s így a válaszra nem is mél-
tatott bujdosó magyar mágnás hazatérhetesének útját vágta. 

Pedig ha Pálffv hazafiasabb, emberiesebb, s ha a bécsi kormány ke-
vésbbé szűk látkörű és kevésbbé merev politikát követ; ha Mária-Terézia 
csak kissé engedékenyebb : akkor az oly melegen haza-sóvárgó, fényes 
tehetségű száműzött magyar főúrnak száz csata borostyánaival koszorú-
zott nevét nem írancziaország mare'chaljai, hanem az osztrák-magyar 
monarchia legdicsteljesebb hadvezérei közt olvashatná ma az utókor. 
Bizonyára elhibázott, igen káros politika volt, a mit Bercsényi László 
irányában Pálfiy és az udvar követtek. 

Ezt a következmények csakhamar igazolták. Ugyanis, a legszen-
tebb honfiúi törekvésével, legmeghatóbb esedezésével ridegen elutasított, 
nemhogy kegyelemre, de feleletre sem méltatott Bercsényiben is felfor-
rott azután a kuruez vér, — s midőn a következő 1741-ik évben Franczia-
ország is Ausztria ellenségeihez csatlakozók : gr. Bercsényi László maga 
kérte ki kormányától, hogy a Mária-Terézia ellen indítandó hadseregbe 
vezénveltessék, — melylyel aztán nemsokára győzelmesen vonúlt be 
Linzbe, majd Prágába, s hatalmas kardjával, mint Belleisle maréchalnak 
legkitűnőbb lovastábornoka, sokszorosan állott véres boszút mellőzte-
téseért. Utóbb pedig a Rajna mellett mérte össze diadalmas fegyvereit 
számos ütközetben Mária-Terézia csapataival, — melyekből a volt 
gr. Bercsényi és Homonnay-uradalmakbeli jobbágyfiúk, stb. csapatostól 
szökdösnek vala át egykori kedves földesurok fiának, a vitéz franczia hu-
szártábornoknak zászlai alá; úgy, hogy ez időben (1743) hat franczia 
huszárezredet (Bercsényi, Ráttky, Eszterliázy, Pollereczky, Dávid Zsig-
mond, Dessewffy), alakítottak, csupa magyar hadszökevényekből. 

Igy boszúlta meg magát gr. Pálffy János és a bécsi udvar eszély-
telen, konok politikája. Bezzeg, Francziaországban jobban meg tudták 
becsülni Bercsényiben a nemes jellemű embert és nagytehetségű, vitéz 
katonát. Hadjáratról hadjáratra aratván az érdemeket s babérokat: 
kitüntetés kitüntetésre érte őt; mikor a raucouxi csatában 48 escadront 
rohamra egyesítve, az ellenséget derékban átvágta s ezzel a győzelmet 
eldönté : megkapta a (Bourbon királyok alatt a mi Mária-Terézia ren-
dünknek megfelelő) Szent-Lajos katonai érdemrend nagykeresztjét; kas-
télyokat, jószágokat, méltóságokat nyert királyi adományul, és hadi 



pályáján elérte az elérhető legmagasabb fokot: Francziaország maréchal-
jává lön, (1758.) Tisztelte és nagyrabecsűlte őt az egész nagy nemzet; 
ünnepelték a párisi és luneville-i udvarok ; Szaniszló király holtáig tar-
tott bizalmas, benső barátságára méltatá, gyermekeinek keresztapja volt; 
Mária királynő pedig — XV. Lajos neje — «á mon Cousin le Maréchal 
Comte de Berczyni» czímmel írja hozzá leveleit. Uralkodók, kir. házbeli 
berezegek kedves testvéröknek, «cousin»-jöknek szólítják — Rákóczi haj-
dani bujdosó kuruczczát: ekkor Francziaország egyik fődíszét, büszkesé-
gét. Bercsényi, késő aggkorban, mint «premier maréchal de France» 
végezte be dicsőségteljes pályáját, 1778. Luneville-ben. Mind e viszo-
nyokról majd a «Székesi gr. Bercsényi-család» munkában lévő III-ik kö-
tetében, Bercsényi László életrajzánál, bővebben szólandunk. 

Thaly Kálmán. 
Adalékok 'Tecseri életrajzához.1) Pecsevi ozmán történet-

író műve kútfő gyanánt használtatik; történelme ott kezdődik, ahol 
elődjének, Szeadeddinnek, munkája végződik ; ez utóbbi t. i. Szulejmán 
uralkodásának kezdetétől a Hedsira 1045-ik évéig, vagyis 1638-ig terjed. 

Pecsevi (azaz Pécsi) magyar születésű volt; Baranya megyében, 
Pécsett született, mint azt maga is művében többször említi, és midőn 
annak a Hedsira 950-ik évében (1543) történt békés átadásáról ír, a he-
lyet mint igen régi, nagy, rózsaligetekkel ós kertekkel körülvett várost 
írja le. 

Történelmének első lapján említi, hogy ő Nisandsi Dselalsade 
(a nagy történetíró) családjából származik, s valószínű, hogy ennek pél-
dája vonzotta őt a történetírás mezejére. 

Mivel Pecsevi az egyetlen a török történetírók között, ki egy latin 
történelemből kivonatokat közöl, igen valószínű, hogy vagy ő, vagy az 
apja renegát volt. 

Midőn Pozsega elfoglalását, a Hedsira 943-ik évében (1536) elbe-
széli, három jelentéktelen horvát kastélyt, Obrudsát, Budákot és Salakot 
említ, mint a melyeket személyesen látott, midőn Karka szandzsák-
bége volt. 

Mint ilyen vett részt III. Murád és III. Mahomed szultán hadjára-
taiban is, és a többek közt leirja a Hedsira 1007-ik évi (1598) hadjárat 
fáradalmait. A Hedsira 1013-ik évében (1604), midőn Achmed szultán 
uralkodásának kezdetén Brussába vonúlt, a török sereg az esztergomi 
hadjáratról visszatért és Belgrádban a rendes lovasság 6 csapattestének 
félévi zsoldja kifizettetett, Pecsevi, ki azelőtt a lovasság és gyalogság 

*) Hammer József irataiból, 1822. 
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ellenőrének tisztjét is viselte a kamaránál, e csapat-fizetéseknél buzgón 
segédkezett, és az egészet a legnagyobb rendben, a különböző csapatok-
nak, melyek azelőtt egyidejűleg még soha sem elégíttettek ki, teljes meg-
elégedésére intézte el. 

Mint a magyar hadjáratban III. Murád, úgy a persa hadjáratban 
IV. Murád alatt szintén részt vett. 

IV. Murád uralkodásának első évében Pecsevi Mardinban volt, 
és Hasif Achmed pasa, a vezér által, egy Bégler-Bég méltóságával 
Kakka helytartójává neveztetett ki. Két év múlva, midőn Hasif Achmed 
pasa Tokadba vonúlt, Pecsevi kitüntetésekkel elhalmozva szintén eljött 
Mardinből s a pénzügy felügyeletével bízatott meg. A beléje vetett 
bizalomnak teljesen megfelelt és rövid idő alatt 3 millió új aspert ve-
retett. 

Művében utoljára beszél magáról Pecsevi, midőn annak vége felé 
Hasif Pasa nagyvezir, az ő hatalmas pártfogójának meggyilkolásáról, a 
Hedsira 1041-ik évében (1631), ír. Panaszkodik a defterdár Musztafa 
pasa rossz indulatáról, ki őt egy nyilvános látogatás alkalmával megérde-
metlenűl megalázta, a midőn is a fegyvergyár felügyelőjét rózsaczukor-
ral megkínálta, s a helyett, hogy azt szokás szerint tovább kínálni en-
gedje, — a nélkül, hogy Pecsevinek juttatott volna belőle — a szolgák 
közt szétosztatá. Két hétre rá a defterdár Musztafa pasa a fellázadt csa-
patok kívánatára kivégeztetett és Pecsevi bízatott meg vagyonának 
elkobzásával. Pecsevi mindent eladott, kivéve 2 kancsó rózsaczukrot, 
melyet emlékül s a vett bántalom kárpótlásául magának visszatartott. 

«Azóta (1631) írja Pecsevi, több mint 10 óv múlt el, és én még 
mindig félre tettem ebből a czukorból, és valahányszor ebből eszem, és 
erre az eseményre emlékszem, mindig köszönöm és hálát adok Istennek, 
és ha ezer évig élnék, sem tudnám azt kellőleg megköszönni.» 

Pecsevi tehát még a XVII-ik század 40-es éveiben is élt. Miután 
pedig Pecsevi Nisandsi Dselalsade-től származónak vallja magát, ki 
II. Selim uralkodása alatt 1566—1574-ig vitte a történetírás tisztjét, 
lígy Pecsevi, midőn az 1594-iki hadjáratban részt vett, körülbelül a 
30-as években lehetett és midőn 40 évvel később történelmét írja, a 70 
évet jóval túlhaladhatta. 

Történelme IV. Murád uralkodásával 1629-ben végződik, s mun-
káját néhány évvel ezen időszak után írhatta, melyet ő maga sem élhe-
tett már sokkal túl. 

Ezek az életrajzi jegyzetek, melyeket Pecsevi, e török-magyar ka-
tona és történetíró, művében maga szolgáltat. 

Ausztriában Pecsevi munkájának két igen szép példánya van, az. 



egyik a cs. és k. udvari könyvtárban, a másik a káptalani könyvtárban 
Kremsirben. Az előbbi kézirat utolsó része nemcsak az évet és napot ha-
tározza meg, melyen befejeztetett, t. i. Dsemasinlachir hónap végén a 
Hedsira 1079-ik évében (1668), hanem Pécs városának egy eddig isme-
retlen elnevezését is fentartotta. A kézirat, utolsó lapjának végén, így 
szól: «Bevégeztetett ezen kézirat (t. i. másolat) mely az ozmán biro-
dalom (Isten tartsa meg az örökkévalóságig) fényes győzelmeit és ma-
gasztos foglalásait tartalmazza, a magas porta jóakaratú szolgájának, a 
megvetettek legmegvetettebbje, a gyöngék leggyöngébbje, a szegények 
szolgája : Seih Mohamed Mevlevi kezei által, a Mevlevi kolostorban Pe-
csevi (Pécs) városában, mely Gülsenabad-nak — 1.1. rózsaliget városnak — 
is hivatik (Isten oltalmazza meg minden szerencsétlenség és balsorstól 
az ítéletnapig), Dsemasinlachir hónap végén a mindenható Isten segít-
ségével a Hedsira 1079-ik évében. 

Isten nyújtson hasznot belőle minden mozlimnek, és könyörüljön 
az olvasón és azokon, kik az írónak jót kívánnak. Hála legyen Istennek 
a befejezésért és üdvözlet a mi urunknak Mohamednek, az emberek leg-
jobbikának, Isten legyen kegyelmes családjához és hozzátartozóihoz, a 
mélyen tiszteltekhez, és azok fiaihoz és azok maradékaihoz a feltámadás 
napjáig.» O - y . 

A * Tudományo$ Hadász »> történele. A harminczas évek 
elején fölötte nagyszámú szakfolyóirat indúlt meg hazánkban, amelyek-
nek szerkesztői első sorban nemzetgazdászati, ipari, kereskedelmi avagy 
szépművészeti érdekek szolgálatában érdemeltek ki több-kevesebb elös-
merést. 

A külömböző tárgykörrel foglalkozó szakirodalom egyes válfajai-
nak föllendülése, s a munkásságok nyomán előserkedő kedvező ered-
mények láttára szinte természetesnek találjuk azt, hogy 1837-ben egy 
hadászati tudományos magyar folyóirat megindításáról emlékeztek meg 
lapjaink. 

A honi lapok által örvendező megjegyzéssel jelentett hadászati 
folyóirat terve : Virág József fertőszentmiklósi illetőségű 48-ik számú 
Gollner ezredbeli strázsamestértől eredt, aki az 1836-ik év vége felé nyílt 
előfizetési fölhívást bocsátott ki az ország összes vármegyei hatóságaihoz. 
Virág Józsefről csak igen keveset tartott fenn személyi érdemű vonást 
az emlékezet. Előfizetési fölhívásából csak annyit tudhatunk meg, misze-
rint élénken bántotta őt a magyar hadtudományi irodalom csenevészése, 
midőn a hazai írók által a tudományok többi válfajai kedvező fejlődés-
nek indúlnak. «Vitéz nemzetünk — úgymond előfizetési fölhívásában — 
nemcsak mint hajdan a vérengző csatákban okosan s rettentően forgatott 



karának, hanem a főbb és mai idökorunkhoz illőkép kifejtett tactikai elvek 
könnyebb s szerencsésebb kifejtésében értelmi súlyának szép előmenetelét 
nyilványítja . . . . minden tudományi ágokra Honunkban mindeddig 
több figyelem fordíttatott a «Haditudomány »> már századok óta érintetbe 
nem jött tárgyainál, amit eféle könyveink szűke, vagy nem léte bebizo-
nyít. Jóllehet a magyar testestílt nemzet is, de van joga azért anyanyel-
véhez, mellynek hős természetű hangja elég alkalmas a hadriadó nyel-
vén is szólani . . . . Az anyanyelv szinte óhajtva vár reá s kívánja, hogy 
alkalmazhatóságát szebb létre emeljük s a külnemzeti vetélkedés tág 
mezején utat nyissunk előtte. Főczélom ez lévén, annak ügyében a 
N. Magyar ezredeknél (hol főképen hiányt szenved) munkálódni törek-
vék, hogy éldeletbe jönne a már kívánva kívánt és sürgetett anyanyelv 
is, megmagyarítám a rendszeri használatra fordított «Oktató és Szolgá-
lati» (vagy a katona mind béke mind hadi kötelességeit magokban fog-
laló) Szabállatokat (Eeglements). Az elsőnek több díszére a «parancsoló 
szavakat» is majd ugyanazon pontos hangzattal próbaképp meglionosítám, 
melyek haszonvehetlenségökről semmi ellenvetés sem támadván, sőt a 
kedvező elfogadás észrevehetővé lőn a N. Magyar Ezredeknél. Szintén 
oly tiszta s eltökéllett bizalom éleszt, midőn a N. Haza kebelében is 
óhajtanám a T. N. Vármegyékhez mély alázattal intézett jelentésemmel 
e közhasznú tudományi tárgyakat elterjeszteni s névszerint még a fenn 
érintetteken kívül a «Tábori szolgálatot» a «Gyalog, Lovas, és Agyús-
ság» mind béke gyakorlati, mind hadi czélirányos munkálatához képest 
a most megállapított tactikai rendszerként, honi nyelvünk tisztább s 
valóságosabb kifejezésivei létesítni gondolkozom szorgos iparral a 
N. Haza egyesűit nagylelkű pártolatjába fölveendő czél érlietéssel. 

E közhasznú czélzat mennél előbbi elérésére a T. N. Vármegyék 
minden külön Eendű N. Tagjait oly hízelgő reménnyel fölszólítva, meg-
kérni bátorkodom, hogy e jeles czélra törekvő vállalatomat mint főképen 
Szabállati s kézikönyvekül használhatót ós vitézi tettekre ébresztőt, azaz 
a fenn említett «Hadi Tudomány» válogatott czikkei kiadbatását, nemes 
rokonpártolattal lehetővé tegyék a hozzájok kívántató rézmetszetű táb-
lákon négy kötetben 5 frt mérsékelt áron bekötötten és vitelmentesen 
rajzbeli tervekkel és formákkal. 

Nemkülömben azt a honi Geniusom sarkalta jeles czélt is, mely a 
folyó 1837-ik évtől kezdve fertályonként egy minden ágú «Hadművé-
szeti, törvényi s történeti Értekezések» folyóirata, «A Tudományos Ha-
dász» czím alatti s ily köriratú «A hadiember, ki a diadalnak fényesbb 
és mégis kevésb vérbe kerülő mesterségét találta fel — a nagy mester-
séget : inkább ész, mint testi erő által győzni, nemzetére világosodást és 



fényt derite» Kir. szabadalom melletti kiadásában álland, évenkint-ifrtp. p. 
előfizetéssel, megjegyezvén azt, minthogy a fenn említett «Katonai Sza-
bállatok» legfőképen a T. N. Vármegyék Tiszti-köreihez tartozandóknak 
lenni látszatnak, azért a «Tudományos Hadász» név alatti folyóiratot 
azoktól különválasztva tetszés szerint egyes felek is megrendelhetik.» 

Virág József a folyóiratát érdeklő fölhívást nemcsak hogy szerte-
küldte felsőbb jóváhagyás nélkül a vármegyékhez, amelyek közül többen, 
köztük Sopronmegye Tisztikara is a honi irodalom pártolása szempontjá-
ból legott előfizetett is a vállalatra, de meg is tudta nyerni Sopronmegye 
alispánját ahhoz, hogy ez pártolásra buzdító körirattal ajánlotta Virág 
tervezetét az öszves vármegyéknek, egyszersmind pedig Sopronmegye 
nagygyűlésén bemutatta Virág előfizetési fölhívását is. 

E publicátió folytán értesült a győrkerületi censor Virág terveze-
téről s 1837-ik évi február 8-iki kelettel följelentést küldött Virág ellen, 
bevádolva őt azzal, hogy censurálás nélkül szándékozik hadászati művét 
kiadni. A helytartótanács a fölterjesztett iratok átvizsgálása után, tekin-
tettel azon téves adatokra, amelyek Virág kéziratában foglaltatnak, 
letiltá annak kiadatását, a katonai hatóság pedig 1837 szept. 3-án, bün-
tetésül az engedély nélkül való laptervezés nyilvánosságra hozataláért, 
lefokoztatta közlegénynyé. A katonai hatóság és a győrkerületi censor 
mindezek daczára folytatta a vizsgálatot; hogy pedig Virágot súlyosabb 
büntetés nem érte, annak köszönheté, miszerint neszét véve a vizsgálat-
nak, iratait elégeté. így azután 1838 márcziusban, tényálladék hiá-
nyában, a magyar hadászati lap terve által keltett izgalomnak vége 
szakadt.1) 

Hadtudományi irodalmunk nem csekély kárára senki sem emelte 
fel a \Tirág kezéből porbahullott eszmét évtizedekig, bárha a vármegyék 
nem épen megvetendő áldozatkészséget tanusítának Virág vállalata 
iránt, melynek minden mozzanatát, nemzeti jelentőségét felösmerve, a 
hatóságok ép úgy mint a napi sajtó első pillanattól kezdve meleg érdek-
lődéssel kisérte. Dr. Vali Béla. 

Az Unghmegyei nemesi fölkelők. A magyar nemesi fölke-
lőkről e folyóirat hasábjain megjelent közlésekhez szolgáljon pótlékul a 
következő jegyzék, mely az Ungmegye levéltárában levő okiratokból 
állíttatott össze. 

Az Ung megyebeli fölkelő nemesek az 1809-ik év Pünkösd hava 
10-ik napján Méltóságos Hertelendy Gábor, a tiszáninneni fölkelő sereg 

Orsz. Ltár. Htartó Tanács Gremiále Fons 9. pos. 7. 18. 39. 1838 
Fons 9. pos. 3.12 és Sopronvármegyei Ltár Fasc. 1837. alatt. 



Dandár Generálisa által, a nemes insurgensek 1742-ből származó gyalog 
zászlójal) alatt lustra alá vonatván, létszámuk a következő volt 

A gyalog század. 

Kapitány: Kürthy József, Kis-Geöcz. 
Főhadnagy : Polányi András, Ungvár. 
Alhadnagyok : Gálócsy István, Gálszécs ; Szatmáry Ádám, Gajdos ; 

Tomcsányi László, Zavadka. 
Strázsamesterek : Tamaskó József, Gálszécs ; Gyöngyössy György, 

Baranya ; Mokcsay Gedeon, Csepely; Gulácsy Gáspár, Yajnatina. 
Főorvos: Lőrinczy Ferencz, hadnagyi ranggal, Csepely; alorvos 

Szkony Antal, Ungvár. 
Káplárok 16, szabadosok 18, dobos 2, fourirschütz 1, pakszolgal, 

privátdiner 2, közvitéz 202; összesen 255. 

Volunusok. 

Kapitány: Bicsko István.2) Főhadnagy : Orosz György. Alhadnagy : 
Lengyel György. Strázsamester : Hermann János. 

Trombitás: Tóth Mihály. Káplárok 9, közvitézek 75; privatdi-
ner 3 ; összesen 92 ember, 89 ló. 

Lovas insurgensek. 

Kapitány: Mencsel János, Eör. Főhadnagy: Torday István, Ba-
ranya. 

Alhadnagy : Bercsik Albert, Yajkócz. 
Strázsamester: Beszterczey János. 
Zászlótartó: Mokcsay László. 
Fourir: Baróth József. 
Trombitás: Kothlár János. Káplárok 6, közvitézek 62 ; privát-

diner 3 ; összesen 78 ember és 75 ló. 
Dobos Kálmán. 

*) A zászló jelenleg a Nemzeti Muzeumban őriztetik. 
2) 1849-ben Bem ezredese, a Kis-Csucsánál elesett Bicsko Károly, 

nagybátyja. 



Gróf Nádasdy Ferencz 'PiseknéL A boroszlói béke meg-
kötése után az osztrák-magyar sereg, legveszélyesebb ellenétől, II. Frigyes-
től, megszabadulván, egész erővel az egyesűit bajor-franczia sereg ellen 
fordult. 

Az 1742-ik év junius bavában Broglio 17,000 fó'nyi serege Pisek-
nél (Csehország) állott, Lothringeni Károly herczeg 30,000 főnyi ereje 
pedig Moldautheinnél. A herczeg junius 8-án megindúlva, a francziákat 
erős állásukból kizavarandó, a Wattawa folyón Kestránnál szándékozott 
átkelni, hogy azután jobb oldalukba törhessen. Pisek ellen csupán gróf 
Nádasdy Ferencz tábornok küldetett saját ezredével és a Trips ezred 
2 századával, összesen 600 huszárral. 

Pisek erődített város volt, erős körfalakkal és sánczokkal, melyek 
ágyúkkal voltak megrakva; a város mögötti síkon táborozott a franczia 
sereg. 

Midőn azonban Nádasdy a városhoz közeledett, a franczia sereg, 
Lothringen átkeléséről tudomást nyerve, onnét már elvonúlt, s Piseknél 
csak mintegy 1000 főnyi gyalogság maradt vissza, mely egyszersmind 
az elvonuló sereg hátát födözte. Nádasdy a franczia gyalogságnak Neuhof 
felé előretolt részét huszárjaival megrohanván, visszavetette, mire azok 
részint a városba menekültek, részint elszéledtek s a fősereg után vonúl-
tak. A város erődítményeiben mintegy 500 fő maradt vissza. 

Az első siker által fölbuzdúlva, Nádasdy a franczia helyőrséget 
megadásra szólítá föl. A franczia parancsnok azonban trombitás által 
azt izentette, hogy lovasságnak magát soha meg nem adja. 

Derék huszárjaink e válaszon felbőszülve, ajánlkoztak Nádasdynak, 
hogy beveszik ők gyalogszerrel az erős várost. Egy részök nyomban le 
is szállott, s vezetve Skerletz Gábor ezredes által, a kapunak rohant, azt 
•csakhamar betörte s így utat nyitott a lovon maradtaknak, kik élökön 
gróf Nádasdy Ferenczczel, most már a városba berohantak. 

A küzdelem rövid volt, mert a huszárok éles kardjai a franczia 
parancsnokot csakhamar más véleményre térítették. A helyőrség kapitu-
lált ; 40 törzs- és főtiszt s több mint 300 franczia gyalogos esett fogságba ; 
a hiányzók részben levágattak, részben elmenekültek. A győzők kezeibe 
ezenkívül tömérdek élelem, lőszer és málha jutott, mi kitűnő zsákmányt 
képezett. 

A huszárok közül egy sem esett el s a sebesültek száma is csak 
igen csekély volt. 



H A D T Ö R T É N E T I I R O D A L O M . 

I. H A D T Ö R T É N E L M I P Á L Y A K É R D É S E K . 

A Magyar Tudományos Akadémia ismételten tanúságát adta ugyan 
már annak, hogy a magyar katonai irodalmat készséggel s ha szükséges 
bőkezűséggel is támogatja, mégis örömmel tölthet el bennünket, hogy 
az Akadémia újabban ismét két nagyobb pályadíjat tűzött ki, melyek 
szintén a magyar katonai irodalom előmozdítását czélozzák. 

A magyar katonai irodalom még mindig a kezdet legelején áll, s 
hogy az nem művelhető minden ágában egyenletesen, annak okai sajá-
tos viszonyainkban rejlenek; de van egy ága, mely eddig valamennyi 
közt leginkább el volt hanyagolva, bár a katonai irodalom ágai közt az 
elsőkhöz tartozik, sőt mivel a katonai tudományok legnagyobbrésze 
belőle fakad, s általa fejlődik, talán valamennyi közt az első is. Ez a had-
történelem. 

Az Akadémia különösen ezt óhajtja jobban kifejleszteni, s arra 
törekszik, hogy a magyar hadtörténeti irodalmat magas színvonalra 
emelve, általa történeti tudásunkat előmozdítsa, s nemzetünk nagy kato-
nai múltját hitelesen s szakszerűen is megvilágítva, a magyar hadi tör-
ténetírásnak a világirodalomban is helyet biztosítson ; mert méltó dolog 
az, hogy a külföld magyar dolgok felől első sorban magyar forrásokból, 
magyar szakszerű leírásokból értesüljön. 

A két pályázat, melyet alább közlünk, szintén a magyar hadi tör-
ténetírásra buzdít; az első, mely az Akadémia hadtudományi bizottságá-
tól ered, annak folyóirata, a «Hadtörténelmi Közlemények» számára 
óhajt jeles hadtörténelmi értekezéseket, melyek kisebb terjedelmüknél 
fogva kevesebb fáradsággal megírhatók, s a magyar hadi történetírást 
mégis előmozdítják; az erre kitűzött pályadíj 500 franc aranyban; a 
munka azonkívül a rendes díjazásban is részesül. A második a magyar 
huszárok történetét kívánja megvilágíttatni, s e munkára, mely több időt 
és fáradságot igényel, nagyobb díjat is tűz ki; ennek jutalma 1000 forint. 
E jutalom az Akadémia II. osztályától ered. 

Alkalom, buzdítás tehát nem hiányzik, s hiszszük, hogy munkás 
kéz is elég akad, mely a feladatok megoldására vállalkozik. A magyar 
honvédség tisztikara első sorban van hivatva a magyar katonai irodalmat 
művelni, sillő volna, hogy a pályázók között honvéd bajtársaink munkái 
legyenek a legszámosabbak. 



A kitűzött pályakérdések a következők : 

I. rí hadtudományi bizottság pályázata egy hadtör-
ténelmi esemény történeti vagy katonai leírására : 

P á l y á z a t . 

1. Kívántatik a magyar hadtörténelem valamely nevezetesebb ese-
ményének önálló leírása. 

A dolgozat tárgya választható a mohácsi vész előtti vagy utáni 
időszakból (1815-ig), de az utóbbi esetben föltétel, hogy a cselekmény 
magyar csapatok által, vagy magyar földön hajtatott végre. 

A földolgozás leliet vagy történelmi, amikor is szükséges, hogy ez 
levéltári kutatásokon, lehetőleg eredeti kútfőkön alapuljon, vagy az ese-
ményre valamely irányban új világot vessen, illetőleg azt reconstruálja, — 
vagy lehet katonai, mely már ismert és nyomtatott kútforrásokra támasz-
kodik ugyan, de a tárgyat a katonai szaktudomány szabályai szerint 
kritikailag dolgozza föl. A dolgozat 4—5 nyomtatott ívnél többre nem 
terhedhet. 

2. A munka jutalma 500 frank aranyban, mely az aránylag 
legjobb, de irodalmi színvonalon álló pályaműnek adatik ki; a munka 
ezenfelül a folyóiratban való közzététele után —- a szokásos tisztelet-
díjban is részesül. 

3. A pályaművek idegen kézzel, tisztán és olvashatóan írva, lapszá-
mozva s egy a szerző nevét, állását és lakóhelyét rejtő, jeligével ellátott 
pecsétes levélke kíséretében, a «Hadtörténelmi Közlemények» szerkesztő-
sége czímere (Budapest, IX. ker. Lónyai-utcza 9. sz.) 1891 májas hó 
1-jéig küldendők be. 

4. Álnév alatt pályázóknak a jutalom nem adatik ki. 
5. A jutalomban nem részesült, de megdicsért vagy közlésre alkal-

masnak osztályozott pályaművek a folyóiratban a rendelkezésre álló tér 
arányában szintén közöltetnek, míg a többiek jeligés levélkéi bizottsági-
lag elégettetnek, a kéziratok pedig a hadtudományi bizottság levéltárába 
tétetnek. 

6. A jutalomra a hadtudományi bizottság tagjait kivéve, bárki pá-
lyázhat. 

7. A pályázat eredménye 1891 julius 1-én fog közzététetni. 



II. A Magyar Tudományos Akadémia állal kiírt 
1000 forintos Julalomtélel. 

1. Kívántatik a magyar könnyű lovasság (huszárság) fejlődéseitek 
története a XVII. és XVIII. században s e csapatnem meghonosításának 
vázlata Európa más államainak hadseregeiben. 

2. Határnap 1891 szeptember 30. 
3. Jutalma a Lévay-alapítványból 1000 forint. 
4. A jutalom csak önálló becsű műnek ítéltetik oda. 
5. A jutalmat nyerő munka a szerző tulajdona marad, de ha egy 

év alatt ki nem nyomatná, a tulajdonjog az Akadémiára száll. 
A pályamunka a fenti határnapig az Akadémia «főtitkári hivata-

lához» czímezve küldendő be; a pályamű idegen kézzel, tisztán írva, 
lapszámozva és kötve legyen ; a szerző nevét, polgári állását és lakóhe-
lyét tartalmazó pecsétes levélen ugyanazon jelige álljon, mely a mű 
homlokzatán van. Álnév alatt pályázóknak a jutalom ki nem adatik. 

II . I R O D A L M I S Z E M L E . 

AJ M A G Y A R M U N K Á K . 

Szarvas Gábor és Simonyi Zsigmond: «Magyar nyelvtörténeti 
szótár» a legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig. A Magyar Tudom. 
Akadémia megbízásából készül e nagyérdekű és nagybecsű munka, mely-
nek rendeltetése, hogy nyelvünk régi kincseit az utókor számára meg-
őrizze ; élvezettel lapozgat az ember e gyűjteményben, mely a régi nyelv 
találó, zamatos s mindenkor magyaros kifejezéseinek gazdag tárháza. 

Mi katonák, kik eddig műszavainkban a nyakatekert kifejezések 
és erőltetett szavak, valóságos csodabogarak használata által nyelvünket 
megrontottuk, legújabban pedig az idegen kifejezések tömeges átültetése 
által katonai nyelvünket magyarságából kivetkőztetjük, bizony jobban 
tennénk, ha a kifejezéseket s katonai műszavakat inkább e műből keres-
nénk elé, s azok újból való meghonosítása által a katonai műnyelvet 
élvezhetőbbé s egyszersmind magyarabbá is tennénk. 

A műből az I. kötet már egészen megjelent, a Il-ik kötetből eddig 4 
füzet, melynek utolsója a «lyuk» szóig terjed. Egy-egy füzet ára 1 frt. 

Wertheimer, Ausztria-Magyarország története. (Budapest. Ráth 
Mór. 1890. Il-ik köt. Német fordításban megjelent Dunckler-Humboldt-
nál.) E 2-ik köt. szól az 1806 —1809. évi eseményről, egészen a schön-



brunni békéig. Egészben véve igen becses, levéltári kutatásokon ala-
puló mű. 

Ruisz Gyula: «A mezőbegyesi állami ménes-intézet alapításának 
története». Kiadja a délmagyarországi történelmi és régészeti Muzeum -
Társulat. Temesvár, 1888. 8-adr, 171 1. 

Szabó Károly: «A régi székelység». Székely történelmi és jogi 
tanulmányok. Kolozsvár, 1889. 8-adr 212 1. Érdekes és tanúlságos fejte-
getések ezek a székelység múltjából, melyek a rokonszenves székely nép 
barátjai által bizonyára így egybegyűjtve örömmel fogadtatnak. 

Kovács Lajos: «Gróf Széchenyi István közéletének bárom utolsó 
éve 1846—1848.» Budapest, 1889, két kötet. 

Márjássy Béla: «A magyar törvényhozás és Magyarország törté-
nelme» I. Ferencz József. VIII—IX. kötet. Győr 1889. E műről már 
más alkalommal megemlékeztünk. 

Wittinger Antal: «Kőszeg városa és környéke» Kőszegen, füzetek-
ben megjelenő mű. Kőszeg, mint határvár, hajdan nagy szerepet játszott 
s így múltja érdekes ; hogy e mű is az lesz-e, majd csak a későbbi füze-
tekből tudjuk meg. 

Helmár Ágost: «Iskolai atlasz» a középkori és újkori történelem 
tanításához. Két füzetben 12 térkép. 

Kápolnai (Paver István): «Az 1526. évi mohácsi hadjárat.» Kü-
lönlenyomat a «Hadtörténelmi Közlemények »-bői. Budapest, 1889. 54 1. 

Szabó Károly: «Székely oklevéltár» Hl. kötet. 1370—1571. Ko-
lozsvár, 1890. 8-adr., 308 1. 

Nagy Imre: «Sopron vármegye története.» Első kötet, 1156—1411. 
Sopron, 1889. 8-adr., 648 1. 

Matunák Mihály: «Nagy-Surány hajdani vára története». Érsek-
újvár, 1889, 8-adr., 39 1. 

Csuday Jenő: «A honfoglalás kezdete és befejezése». Szombathely, 
1889. 8-adr. 53. 1. 

B) MAGYAR FOLYÓIRATOK HADTÖRTÉNETI VONATKOZÁSSAL 
BÍRÓ CZIKKEI. 

Századok. 
Thaly Kálmán befejezi a VII. füzetben Rodostóról és a bujdosók 

sn-jairól írt nagyérdű munkáját. 
Szabó Károly: Báthory István erdélyi vajda és székely ispán 

bukása 1493-ban. (IX.) Szabó érdekes adalékot ad e kis dolgozatban Má-



tyás király egyik legjelesebb vezérének életéhez, ki jeles hadvezér volt 
ugyan, de a székely nép egyik legkeményebb zsarnoua. 

Thaly Kálmán: Rákóczy-féle unicum a Bosporus partjáról. (IX.) 
Egy történeti emléknek, melyet Thaly magyar nyelven már kiadott, a 
britt nagykövet Sir Withe therapiai nyaralójában föltalált egykorú fran-
czia szövege. 

A nagybányai kirándulásról írt füzet számos értékes adatot tar-
talmaz az e kirándulás alkalmával átkutatott megyei és városi levél-
tárakról. 

Thaly Kálmán: Ujabb konstantinápolyi kutatások a Rákóczy-emi-
gratio korából (I—II.). Thaly beszámol itt a konstantinápolyi utazása 
alatt gyűjtött adatokról, melyek között legnevezetesebb azon franczia 
szövegű okirat, mely Thököly Imrének a katholikus vallásra való áttéré-
sére vonatkozik, továbbá a szerződés, mely Rákóczy József, (II. Ferencz 
legidősb fia) viszonyát a portához megvilágítja. 

Tóit Antal: Lipóczi és nekcsei Demeter és Sándor. Érdekes ada-
lék az Anjou-kor hadtörténelméhez is. 

Jankó János : A magyarországi tatárjárás leírása a chinai évköny-
vekben (I.). 

Komáromy András: Báthory István országbíró végrendelete (II.). 
Pettko Béla: Olasz emlékirat Bethlen Gábor megbuktatásáról (II.) 
Wenzel Gusztáv: A Frangepánok Magyarország történetében az 

Anjou királyok korában. 

Történelmi Tár. 

Miután e folyóiratról eddig még jegyzéket nem adtunk, a követke-
zőkben az 1889-ik évi egész évfolyamra kiterjeszkedünk, följegyezve a 
hadtörténelmi vonatkozással bíró czikkek és közlések czímeit. 

Majláth Béla: Regécz vára történetéhez a XVII. század második 
felében. 

Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor 1620-iki alkudozásai történetéhez. 
Barabás Domonkos: Oklevelek Erdély történetéhez Udvarhely-

megye levéltárából. 
Hodinka Antal: A szerb fejedelemségek állapota és viszonya Ma-

gyarországhoz és Byzánczlioz a XII. század közepén. (Kiváltképen az 
1149-iki és 1150-ik évi hadjáratokra vonatkozik.) 

Thaly Kálmán: A huszti vár leltárai 1704 és 1706-ból. 
Szilágyi Sándor: Levelek és okiratok II. Rákóczy György dipl. 

összeköttetései történetéhez. 



Thaly Kálmán: Kővár vára és tartozandóságainak leltára. 
Hodinka Antal: Kálmánfi Boris. 
Beke Antal: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvárott. 
Demko Kálmán: Adatok Bocskay István korának történetéhez. 
Gergely Samu: 1. Rákóczy György összeköttetései Franczia-

országgal. 

Magyar Történeti Eletra/zoA. 

A Magyar Történelmi Társulat e nagybecsű vállalata a folyó 1890-ik 
évben két életrajzot szándékozik közölni; az első : 

Gindely Antal és Aesády Ignácz: Bethlen Gábor és udvara, mái-
befejezést is nyert s a gyűjteményt egy ép oly díszes mint értékes kötet-
tel gyarapította. 

A második: Fraknói Vilmostól Mátyás király életrajza, mely a 
nagy király halálának 400 éves fordulója alkalmából s ennek megünnep-
lésére íratott. E műből egy részt «Mátyás királylyá választása» czímen 
folyóiratunk legutóbbi füzete mutatott be; az Életrajzok által kiadott 
füzet még Mátyás ifjúságát s uralkodásának első éveit tartalmazza. Frak-
nói ragyogó tolla ez életrajzban méltó emléket emel nagy királyunknak, 
kit korunk — sajnos — már feledni látszik. 

A Ludovika Akadémia Közlönye. 

Rónai Horváth Jenő: Gurko tábornok hadműveletei a Balkánban 
1877—78. Befejező közlemény. (XII.) 

Cs. J. Néhány szó a csapattörténelmi naplók vezetéséről (XII.) 
Széesi Mór: A szerb-bolgár háború 1885-ben. Igen érdekes és tanúl-

ságos dolgozat ez a legutolsó európai háborúról, melylyel Szécsi a magyar 
katonai olvasó közönséget hálára kötelezte. 

(An.) Adatok a magyar kir. honvéd csapatok szervezése törté-
netéhez. 

Ligárt János: Katonai dalok. 
Ezen kívül igen gazdag a könyvismertetések rovata, mely minden 

nevezetesebb külföldi hadtörténelmi tárgyú munkáról bőségesen megem-
lékezik. 

C) HAZÁNKAT ÉRDEKLŐ KÜLFÖLDI IRODALOM. 

Gorski K., 0 Korone (= A korona). Varsó, 1888. E munka az 
1588. év január 24-én, Byczyna mellett végbement csatáról szól, mely-



ben III. Zsigmond lengyel király versenytársát, Miksa főberczeget, fog-
lyul ejté. Zsigmond hadában erdélyi lovasok harczoltak, Miksa hadse-
regében pedig Felső-Magyarországban toborzott huszárok. Utóbbiak 
győztek. 

Steinwentner Arthur, Eine Episode aus dem Leben des Grafen 
Niklas Zrinyi. (Megjel. a marburgi gymnas. programmjában. 1889.) 

Strefßeurs Österr. Milit. Zeitg. 1890. (jan. füzet.) Die Gefechte von 
Tobitschau und Blumenau 186 i (Pozsonynál). Egyúttal megjegyzem, 
hogy a blumenaui csatában a máj. 22-én Wiesbadenben elhúnyt Fran-
secky porosz tábornok vezényelt, még pedig oly ügyesen, hogy Pozsony 
városa csakis a jul. 22. délutáni órákban kihirdetett fegyverszünetnek 
köszönhette azt, hogy a poroszok be nem vették. Fransecky ellenfele 
Mondel osztrák tábornok vala. — A bécsi és pesti liirlapok megemlékez-
tek ugyan Fransecky érdemeiről, melyeket Gravelotte-nál szerzett, de 
hazánkban való szerepléséről megfeledkeztek. 

Kirchberger, K. Josef II. als Reformator des Militär-Sanitätswe-
sens. (Bécs, Graeser. 1890. 2 Mark.) 

Teubér Oskar, Kaiser Franz bei Wagram. (Egykorú napló nyomán.) 
Megjelent a P. Lloyd. 1890. ápril 25-iki számában. Szerző többi közt 
József nádor szerepléséről és Pozsony ostromáról is szól. 

Az 1683—86-iki török háborúról újabb mű jelent meg: Ruith M., 
Kurfürst Max Emmanuel von Bayern und die Donaustädte. (Ingol-
stadt, 1890.) 

A bevándorló magyaroknak Francziaország földjére tett kalandjai-
ról eddig csak ama csekély számú mű volt ismeretes, mely a Hadtörtén. 
Közi. ez évi 1. füzetének 123. lapján található. Legújabban hozzájárult: 
Guillaume, Recherches historiqaes sur les Hautes-Alpes. I-re partié : Les 
maisons religieuses. Il-me partié: Les Sarrasins et les Hongrois. (Paris. 
Picard. 1890.) 

Krones, Tyrol in d. Jahren 1809—1812. nach den Tagebüchern 
des Erzherzogs Johann. (Innsbruck, Wagner 1890.) Ez érdekes munkáról 
a Századok közelebb ismertetést fognak hozni. 

Sauerhering Friedr., Die Entstehung des Friedens von Schön-
brunn im J. 1809. (1890. Lipcse.) 

Spielberg, Der Sieg von Leutlien. 1757. Dezember. (Megjelent a 
«Daheim» cz. folyóiratban. 1890. 23. sz.) 

Tomaschek F., Geschichte des 8. Dragoner-Regiments. (Montecuc-
coli.) 1890. Ez ezred a legrégibb lovasezred Európában. Alapítója Dam-
pierre, alapításának éve és napja: 1617 jun. 24. Az udvar az ezred alapí-
tásához 1158 forinttal járult hozzá. Az ezred kitűnt a 30 éves háború-



ban (kivált Lützen-nél), továbbá 1683-ban Bécs előtt, 1687-ben Mohács 
mezején, továbbá Belgrád, Zalánkemén és Péterváradnál. Részt vett 
különböző nevek alatt a Mária Terézia korabeli harczokban, 1848—49-ben 
hazánk ellen harezolt, 1866-ban pedig Königgrátznél a tiszti karból 75%, 
a legénységből 50%-ot vesztett. 

Stróbl v. Rabensberg, Gesch. des 12. Dragoner-Regiments (1890.) 
Ez ezred, mely jelenleg Neipperg lovassági tábornok nevét viseli, 
1798-ban lett alapítva, «Melas vasas-ezred» neve alatt. Története azon-
ban még régibb időkre visszavezethető, amennyiben ez ezrednek magvát a 
XIV. Lajos franczia király által német és szavoyai nemes tisztekből ala-
kított lovascsapat, a «Royal Allernand» képezte, mely 1798-ban osztrák 
szolgálatba átlépett. A «Royal Allemand» ezred részt vett azelőtt kivált 
a spanyol örökösödési háborúban és később is, a franczia forradalom ele-
jén, a szövetségesek ellen harezolt, míg nem 1798-ban az egész királyá-
hoz hü ezred, Bonillé ezredessel az élén, a köztársaság szolgálatából az 
emigránsok táborába átpártolt. Példáját 1792-ben a Sax és Bercsényi 
franczia huszárezredek is követték. Mivel azonban a franczia emigráns 
herczegek nem bű'ták az ezredet fentartani, az ezred 1798-ban Aspach-
ban beleolvadt az osztrák Melas ezredbe. Különböző nevek alatt 
(Riesch, Kinsky, Fiquelmont, Horváth-Tlioldi és Neipperg) részt vett az 
ezred a Napoleon elleni háborúkban, kitűnt nevezetesen Aspern-nél és 
Wagram-nál, harezolt Oroszországban (1812), jelen volt a lipcsei népcsa-
tában ; 1848-ban pedig Bécs előtt, 1849-ben hazánk ellen, 1859 és 
1866-ban végre Itáliában, illetőleg Csehországban harezolt. Jelenleg a 
magyar határon, Göding-nél állomásoz. — Ismertetést közölt e műről 
a P. Lloyd (máj. 13. és 14.) 

Jähns Max, Gesch. der Kriegswissenschaften in Deutschland. 
(I. köt. 1. rész. München, Oldenbourg 1890.8651. 12 Mark.) Tartalmazza 
az Ókort és Középkort. 

1890 máj. 21-én halt meg Bécsben Rodich báró, táborszernagy, ki 
többi között 1835-ben a rabló törökök ellen, 1848—49-ben pedig hazánk-
ban mint Jellasic szárnysegédje működött; részt vett a Pákozd, Parndorf 
melletti és több más ütközetben. Harezolt továbbá 1859-ben Lombar-
diában, 1866-ban pedig Custozza-nál kitűnt. Mint délszláv politikus és 
dalmátországi helytartó (1870—1880-ig) ellenben sok kifogásra szolgál-
tatott okot. Hogy a fellázadt Crivoscic vad lakóit 1869-ben oly módon 
bírta rá a rablás és mészárlás abbahagyására, hogy minden egyes rabló-
nak 25 forintot fizetett («knezlaci béke»), ismeretes. Ideszóló czikkeket 
közölt a P. Lloyd-nak május 22. esti lapja. Lásd továbbá a Danzer tollá-
ból származó érdekes tárczát ugyané lapban, május 23-án. 



Marcotti, Die Savoyen-Dragoner. Deutsch von W. Ritter von 
Hackländer. (Bécs, Seidel. 1890. 336 1. 5 M.) Történeti elbeszélés, hazánk 
a török iga alól való felszabadulás korából. 

Hubert Alfons, Die Erwerbung Siebenbürgens durch König Ferdi-
nand (1551) und Bruder Georgs Ende. (Bécs, 1890. Lenyomat az Archiv 
f. öst. Geschichte 75. kötetéből. — Ismertetését 1. a Századok júniusi 
füzetében.) 

I I I . A M A G Y A R H A D T Ö R T É N E T I I R O D A L O M 
R E P E R T Ó R I U M A . 

A SZÉKELY KÉRDÉS. 

A székely-bún rokonság mellett szólnak : 
«A nemes Székely nemzetnek Constitutióji, Privilégiumai s a jószág 

leszállását tárgyazó némely törvényes Ítéletei». Kiadta Killyéni Szé-
kely Mihály. (Pesten, 1818.) Más néven «Csiki székely krónika». 
Yajjon hitelt érdemel, arról 1. Szabó Károly, Kemény József f / f . és 
Bartal György czikkeit az Új M. Múzeumban 1854. és 1859-iki év-
folyamaiban, továbbá Szabó Károly alább felsorolt több rendbeli érte-
kezéseit, Marczali: «A magyar történet kútfőit» és Hunfalvy Pál: 
«Magyarország Ethnographiáját ». 

Szabó Károly, Kisebb történeti müvei. 2. köt. 
A régi székelység. Székely történelmi és jogi tanúlmányok. (1890. 

Kolozsvár.) E műben hét értekezés van egyesítve, mely közül öt 
előbb a «Századok»-ban jelent meg, mind megannyi polemikus dol-
gozat Hunfalvy Pál nézete ellen. V. még össze : Székely oklevéltár. 
I. köt. 1890. Kiadja Szabó K. 

A székely-liún rokonság ellen n-tak : 
Hunfalvy Pál, Magyarország Ethnographiája (1876. 276. 1.), ki Schlözer, 

Engel, Timon, Pray, Fejér és mások nyomain e rokonságot tagadta. 
További czikkei: «A székelyek». Felelet. (1880. és Századok 1881. 
99. 1.) «A székely kérdéshez» (1881.) — «Die Rumänen und ihre 
Ansprüche». 1885. — «A magyar nemzeti krónikák». (Századok 
1890. 5—6. füz.). — További irodalom: 

A székely kérdés. (Havi Szemle 1880.) 
Riedl Frigyes: A magyar húnmondák. (Budapesti Szemle 1881. 57. sz.) 
Vámbéry A., A magyarok eredete. (178. 1.). 
Petz Gedeon, A magyar bún monda. (1885.) 



Közép állást foglalnak el: Balassa F., A székelyek alapszerződése. (Akad. 
értek. 1873.) 

Galgóczy Károly, A székely kérdés. (Akad. ért. 1874.) 
Nagy Sándor, A székelyek liún-scytha eredetisége. (1880.) 

Adalékok a székely kérdéshez. (1880.) 
Imets J., A székely nemzet eredete. («Gyulafehérvári füzetek». I—II ) 
Pauler Gyula nézetét 1. a Hadtörtén. Közi. I. 1888. évfolyamában. 509. 1. 

Továbbá: Századok 1883. 109. 1. (Pauler a székelyekben a kabarok 
utódjait látja). 

Végűi Kunics, Benkö és Kállay régibb dolgozatai a székelyekről. 

A külföldi irodalmat és a magyar hadtörténeti irodalom repertó-
riumát összeállította: 

Dr. Mangold Lajos. 
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