
TAR C ZA. 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HADTUDO-
MÁNYI BIZOTTSÁGÁBÓL. 

A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottsága utolsó 
ülését Hollán Ernő ny. altábornagy elnöklete alatt ápril hó 5-dikén 
tartotta. 

Az ülésen a bizottság előadója előterjesztette a Hadtörténelmi 
Közlemények 1891-ik évi számadásait, melyekből kiemeljük, hogy a folyó-
irat írói tiszteletdíjakra 1365 forintot, a pályadíjra 500 arany francot, 
nyomtatási és kezelési költségekre a Franklin Társulatnak közel 1800 fo-
rintot fizetett ki. 

Bemutatta azután az előadó Szécsi Mór századosnak az 1866-ik 
évi olasz háborúra vonatkozó művét, mely a bírálaton átmenvén, most 
már nyomdába adatik és Baláss György századosnak az ugyanazon 
évi porosz háborút tárgyaló művét, mely a bizottság által bírálatra 
adatott. 

A bizottság tárgyalta ezután a kérdést, hogy a millenium meg-
ünneplésén miféle munkálkodással vegyen részt s eszmecserét folytatott 
a fölött, nem volna e czélszerű a rendezendő kiállításban egy «magyar 
hadtörténelmi kiállítás» létesítését kezdeményezni. 

Az előadó jelenti ezután, miszerint a honvédelmi minisztérium 
által kiadott «Katonai műszótár» megjelent ugyan, de sokkal szűkebb 
határok közt mozog, mint a milyeneket a hadtudományi bizottság, mely 
a szótár-ügyet kezdeményezte, eredetileg kitűzött. 

Végűi az elnök tudatja a bizottsággal, hogy a «hadtörténelmi mú-
zeum» ügye ez idő szerint mily állapotban van. 



HADTÖRTÉNELMI APRÓSÁGOK. 

.Érsek- Újvár megvétele í70&-bea. A fegyverszünet tar-
tama alatt a nyugati határszélekből a Vágvonalig a béke-commandót, 
központi székhelyéről Bazmból b. Sennyey István altbgy, — kinek tekin-
télyes, higgadt, okos magatartását a békeközvetítők jelentései is kieme-
lik, — bölcsen s tapintattal vezeti vala. A csapatokat kirendelt állomá-
saikon példás rendben s fegyelemben tartá; a cs. vár- és csapatparancs-
nokokkal a szolgálati ügyekben levelezésben álla s az itt-ott előforduló 
kisebb kihágásokért tüstént megfelelő elégtételt vett és adott. 

A Yágon innen, október közepétől fogva Bottyán János tbk. vezé-
nyelt, a fejedelem 7—8000 harczost rendelvén alája. Az ő föladata a 
november elején újból megindulandó hadjárat főczéljának, Érsek-Újvár 
elfoglalásának előkészítése vala és pedig úgy kiint, mint magában az 
erősségben, a titkos párthívek között, kiket e tábornok — talán az egy 
Härtlt kivéve — személyesen jól ismert. Ezek valának a kuruczokhoz 
szító városi polgárság és magyar hajdúság fejei: Bogyó Ferencz város-
bíró, Nagy István plébános, Balkó János liarminczados, Grassalkovics 
János postamester (Bottyán bizalmas, régi pártfogoltja, kit s Balkót e 
czélra ő nyert meg), Tapolcsányi udvarbíró és Bakó Péter gyalogsági 
fővajda, Lévai Szabó Jánossal s még egy-pár beavatott hadnagyával, a 
kiktől a magyar vitézlő rend irányt vőn. A titkos érintkezést Bottyánnal 
az igen eszes, ügyes, sokféle, — nevezetesen jeles jogi képzettséggel is 
bíró — Grassalkovics s a plébános vezette, a szabadon ki s bejáró szent-
ferenczrendtí barátok útján, kik jó magyarok valának. A vár őrségét 
b. Axmann Henrik cs. ezredes alatt 3—400 német gyalog s 300 magyar 
hajdú képezé. a kellő számú ttízérkatonasággal. A szabályos hatszögben 
épült vár, — melynek különálló malomerődjét Bercsényi már a fegyver-
szünet előtt bevette és lerontatá, — igen erős, hanem ez idő szerint 
nagyon elhanyagolt állapotban volt. Contrescarpe-jaikban ki nem köve-
zett vízárkai eliszapolvák és a törökök ellen még 1685-ben lőtt rés a 
bástyák közfalain — a fösvény Kollonics érsek múlasztásából — nem 
vala még rendesen kiépítve, csak hamarosan javítva s védczölöpzettel 
pótolva. A német őrségből pedig a bajor származású Härtl Ernő Eraz-
mus térparancsnok immár Rákóczinak fölesküdt híve volt. Ezen ember, 
mint gr. Auersperg Farkas cs. ezredesnek gyalog-ezredebeli Capitain-
Lieutenant-ja (a Leib-compánia századosa) sokáig Munkács várában 
feküvén, magyar asszonyt vett feleségül, a ki őt az országban megmara-



dásra 8 Rákóczihoz pártolásra bírá. Härtl, személyesen ismervén a régi 
időkből a fejedelmet: Munkács capitulatiójakor a szerződés ratificatiója 
végett önönmagát kiildeté el Auersperggel Rákóczihoz, a kinek — mint 
különben is Miksa-Emánuel bajor választó-fejedelem alattvalója — megje-
lentvén titkos szándékát, letevé kezébe a hitet s Rákóczitól biztosítást 
nyert, hogy törzstiszti rangot és adományban házat s szőlőt fog kapni 
tőle Tállyán, ha végbe viszi ígéretét. Ez pedig abból állott, hogy a capi-
tulatió után magát hazájába szabadságoltatja és a fejedelemtől kézhez 
vett levelet Max-Emánuelnek megviszi; s azután századával együtt 
Érsek-Újvár- vagy Komáromba helyeztetvén magát, az illető erősséget 
Rákóczi hatalmába igyekezend játszani. Bajorországba ugyan —- sza-
badságot nem kapva — nem mehetett el, hanem igenis, mint őrnagy és 
térparancsnok csakugyan Érsek-Újvárba tétetett 70 muskatérosból álló 
századával, melyet egészen ő befolyásolt. E várban aztán egyetértésbe 
lépett a már fönt megnevezettekkel, s esküjéhez képest buzgón foly-
tatta fölvállalt müvét. September 7-kén bitre szólott a vár alatt Ber-
csényi főhadsegédével, Szent-Ivánvi Jánossal, és megjelentett neki min-
dent. Kötelezé magát, hogy az erősséget két hónap miilva «Urunk hívsé-
gébe ejti» ; százada és a magyar hajdúság vele tart s a városiak színe-
java is. Megismerteté a vár titkait és gyengéit; a résre neki gondja lesz, 
hogy a behatolás ott jó móddal megtörténhessék. Az őrállásokat mint 
térparancsnok ő rendeli el. A kapuk kulcsainak is egyik példánya az ő 
őrizete alatt tartatik. Élelmiszer, lőszer ugyan bőven van a várban : de 
a sok ágyú lövésétől — Érsek-Újvár bástyáit vagy száz ágyú védte -
mitse tartsanak, úgymond, a magyarok ; az ágyúk el vannak hanyagolva, 
nem kerekeken, «hanem csak lábakon állnak, attúl ne féljen senki, mert 
ha jobbra igazítja : balra esik az ágyú — nem állhat helyben». Csak száll-
ják körűi bátran az erősséget s lövessék, jobban csak a híréért: «s ő ott-
benn operálódni fog és talán többet szolgál, mint sem itt kinn», — meg" 
mutatja majd az eredmény.1) Härtl a fegyverszünet alatt kézrekeríté a 
várerődök rajzát is, melyet a plébános lemásolván, kijuttatták Bottyán-
hoz, a ki Bercsényinek, ez pedig — Selmeczről írt nov. 3-iki levelével — 
a már táborba indúlt fejedelemnek kiildé meg, a kit figyelmeztetett, hogy 
hívassa ki majd újvári táborába Köröskényi János nyitrai várnagyot, a 
volt újvári fővajdát, a ki ismer ott minden helyi körülményt. A tervrajz 
és ennek útmutatásai jó szolgálatokat teendnek.2) 

L. Szent-Iványi jelentésót Bercsényihez: Archiv. Rákóczian. I. oszt. 
IV. köt, 125—129. 1. V. ö. Rákóczi Emlékirataival, V. kiad. 110. 1. 

2) L. Bercsényi levelét, u. o. 172—173. 1. 



E közben Bottyán tábornok gondosan elrendezett mindent eleve. 
Már október vége felé, tehát még a fegyverszünet lejárta előtt, nemcsak 
hogy az érsek-újvári zárlatot megerősbíté és beljebb tolá : de, hogy a vár 
segítséget ne kaphasson majd, Karvánál hajókkal és ágyúkkal elzáratta a 
Dunát, s Esztergom előtt Párkánynál, Bénynél, úgy Komárom előtt 
Szent-Péternél, Madarnál erős figyelő osztályokat állíta föl, és a Csalló-
közben, közvetlenül Komárom városa alá -— mintha ezt kívánná ostro-
molni — tetemes számú hadat, gyalogságot helyezett. Összesen 7000 em-
bert állított e pontokra.1) 

A fejedelem pedig okt. 31-kén megindula Yilmyéről az Ipoly-Ság-
nál reá váró saját táborába, hol a Szeged ostromakor használt (12 és 16 
fontos) ágyúk is valának. A franczia király új követe Des Alleurs őrgróf, 
ki szeptember végén érkezett Nándor-Fehérvárra, hozott magával a ma-
gyarok számára nagyobb összegű pénzt (Stepney szerint 300,000 tallért), 
némi fegyvereket és 25—30 franczia tisztet, legtöbbnyire hadmérnökö-
ket és tüzéreket. Maga még, holmi török ügyek miatt, egyelőre Belgrádban 
és Temesvárit maradt: hanem a tiszteket — Damoiseaux mérnökkari dan-
dárnok és Bellegarde alezredes kivételével, kik egyelőre vele maradtak s 
azután Forgácli mellett hagyá őket Erdélyben, -— előreküldötte Rákóczi-
hoz Vihnyére. Ezek jeles képzettségű, válogatott főhadi tisztek valának, 
különösen néhány hadmérnök- és tűzérkari kitűnőség, kiknek a fejede-
lem valóban nagy hasznukat vevé. A főbbeket ím, megemlítjük: Le 
Maire hadmérnökkari, Chassant gyalogsági dandárnok; De la Motte 
(egykori hadsegéde a nagyhírű Vauban maréchalnak) tüzér-, Bonafous 
gyalog-, Norvall dragonyos-ezredes; De Riviére (hugonotta) hadmér-
nök* és tüzér-alezredes, (ki Lengyelországból jött), nagyképzettségű, igen 
derék tiszt, ki magyarrá vált egészen ; gr. D Absac dragonyos-, De Spinion 
gyalog-alezredes, b. Dujardin gyalogsági, Du Rhen tüzérségi, Berson-
ville és Saint-Just hadmérnök-őrnagy ; gr. Stampa (ez olasz) hadmér-

*) Tiell, a cs. k. udv. főhaditanács alelnöke, tudósítja Bécsből 1704 
nov. l-jén Savoyai Eugent : A másfél havi fegyverszünet le te l t ; Stepney 
hiába fáradt Selmeczre Rákóczihoz : nem eszközölhetett ki meghosszabbí-
tást. Most már mind nagyobbmérvű felújulását várhatni a hadakozásnak ; 
a mint is «allermahl der letzt aus dem Arest entkombene Obrist Botthyán 
von Gran, mit ein Corpo von 7000 Bebellen würklich in die Insel Schütt 
eingerücket, und sowohl Comorren als Gran hart bedrohen solle». Mások 
erős csapatokban a Morva vizénél állanak, s betörni készülnek Austriába, 
Morvába. Heister a Rábaközben gyűjti haderejét. (Eredeti foyálmazat, a 
cs. k. hadi ltárban, 1, 11, 1704.) . 



nök-kap i t ány , s több más százados és főhadnagy . A fe jedelem magával 
v i t t e őket É r sek -Újvá r s L ipó tvá r o s t romára ; joggal í rha t á t ehá t Sándor 
M e n y h é r t esz tergomi cs. kir. a lezredes a lább idézendő levelében, hogy 
«Újvárt az francziák, kuruczokkal együtt lövik és ví j ják». 

Mely n a p o n kezdődöt t ez az os t rom ? biz ton meg n e m je lölhető ; 
a n n y i t t u d u n k csak, hogy a megszállás 16,000 emberre l , a franczia had-
m é r n ö k ö k műve le te i szerint , szabályszerű módon , az 1685-iki vísánczok 
fe lúj í tásával , ezekből t ö r t én t , s hogy nov. 8 -kán a bombázás m á r folya-
m a t b a n volt . E z n a p érkezet t a várvívó t ábo rba gr. Bercsényi fővezér is. 
A labancz had i t iszt , Szlavniczai Sándor Menyhér t , az esztergomiak kém-
j é n e k je len tése n y o m á n , Esz te rgomból 1704. nov. 11-kén ekkén t tudó-
sí t ja Bécsbe gr. Kohá ry I s tván , cs. a l tbgyot és ál tala az u d v a r t : 

«Megjővén az exploratorunk. e híreket hozta : Elsőben. Az elmúlt 
vasárnap (9-ikén) Szent-Péteren látta az tatárokat, az kiket az Fejedelem 
küldött Bottyán János commendója alá, az kik most Madaron vannak, 
úgymint kétszázig. 2-do. Bizonyosan, hogy Újvárt az francziák kuruczokkal 
együtt, ágyúkkal erősen lövik és víjják. 3-tio. Mocsról, Radványról két 
páhót (gabnatartót) mindennémő deszkáival s fáival (a vízárkok áthidalása 
végett) Újvár alá hordottak. 4-to. Szent-Péteren látott három ladikot, s 
hallotta, hogy elég vagyon azokon kívül nálok, (szintén a vízárkok átkato-
lására). 5-to. Nagy hosszú gerendákat is látott sok szekereken, hogy hord-
ják Újvár a lá ; ki merő, s ki már faragott. 6-to. Tegnap, ugyanis hétfőn, 
Bercsényi Miklós Generális Szent-Péteren bizonyosan Bottyán Jánosnál volt, 
honnét ismét ment Újvár alá az fejedelemhez. 7-mo. Hallotta azt is, mihelyt 
Újvár t megveszik, Komárom városára mennek. 8-vo. Bizonyosan hallotta, 
hogy rövid időn Bottyán János és Bercsényi Miklós Generálisok Pozsony 
alá mennek egynéhány ezerrel és az Dunán általmennek. 9-no. Bizonyosan 
hallotta Ocskay Lászlót, Morvában ment hétezer emberrel, (Bercsényi 
parancsából Ocskay, Bokrossal stb. csakugyan sűrűen csapdozott be Mor-
vába és Austriába.) 10-mo. Azt is beszélték bizonyosan, hogy Németor-
szágra, ú. m. Austriában mennek és túl a Dunán csak azt hagyják, az ki 
szükséges lészen».1) 

Az os t romot t áboráva l fedező B o t t y á n oly éberen vigyázott , hogy 
He i s t e r sem Komáromból , s em másfelől meg n e m bírá segíteni a szo-

Eredeti levél, gyűjteményemben. Ocskaynak ez idő táji becsapdozására 
nézve a «jFeldzüge d. Fr. Eugen v. Savoyen» cz. munkában is olvassuk: « . . . mit 
Beginn des Novembers rückten grössere Abtheilungen gegen die March 
vo r ; Parteien unter Ocskay's Führung streiften in das Marchfeld, ohne 
dass die kais. Truppen dies zu hindern vermochten». (VI. 192.) 



rongatott Újvárt, a melytől különben hosszabb ellentállást reméltek. Itt, 
a széles, régi törés czölöpzetét Rákóczi ágyúi egy hét alatt lelőtték, s az 
árok nagyjában át volt hidalva. Axmann várparancsnok nagy veszélytől 
tartván ot t : legvitézebb német csapatait kívánta azon pont védelmére 
rendelni. Az őrségek felosztása azonban a térparancsnokot illetvén: ez, 
ú. m. Hártl, a törés környékén levő közfalat és két bástyát mindjárt az 
ostrom kezdetén, czéltudatosan, a magyar hajdúsággal szállatta meg; 
most pedig, mikor őket Axmann fel akará váltatni: a magyarok kijelen-
tették, hogy onnan ők el nem mennek, sem oda másokat nem bocsátnak, 
mert az elejétől fogva az ő helyök. Se kérésre, se parancsra nem hajoltak, 
s még fegyverrel fenyegetődztek. Az ezredes, zendüléstől tartván, kény-
telen volt engedni. Ekkor aztán, a külső tábornak a belső párthívekkel 
megegyezett munkája szerint, november 16-ika éjjelén, a kurucz gyalog-
ság a rés környékén csendben leereszkedett a vízárok meneteles partjára, 
s a rőzsehányásokon, gerendákból, deszkákból rótt hidakon és ladikokon, 
lábtókat is szállítva, átjutottak a bástyák tövébe. I t t létráikat nekitámo-
gatva, Bakó Péter hajdúi szépen fölhúzogatták őket százával, Härtl 70 
németjétől is hűn segítve. Mikor aztán már jó számmal bent volt a vár-
ban a kurucz: hadi rendbe állának, s az újvári 300 hajdúval és a tér-
parancsnok századával egyesülten, töltött fegyverekkel felnyomulának a 
várpiaczra és a többi bástyákra, s Axmannt és német hadát fegyverleté-
telre kényszerítve, elfogták. Közben Härtl a várkapukat is kinyittatván, — 
beözönlött mindenfelől a magyarság; s az Európa-szerte nagyhírű erős-
ség, szerencsésen s úgy szólván vérontás nélkül Rákóczié lőn.1) A mely 

Tiell, Bécsből 1704 nov. 22-dikén, Savoyai Eugénnek: «Die vorige 
Post untern 18. liujus hatt über Comorren die Zeitung gebracht, dass Neu-
häusl den Tag zuvor an dem Rakoczi schon übergangen und die rebellische 
Besatzung alldar eingezogen sei, ohne zu wissen : ob und wasfüreine Capi-
tulation getroffen und wohin die Teutsche Guarnison gekomben ?» Továbbá, 
nov. 26-dikán, ugyancsak Eugen hgnek: «Der Verlust von Neuhäusel solle 
eigentlich daher komben, dass bey Austheilung der Posten die ehemahlige, 
noch von dem Cardinal (Kollonics) versprochene nicht zugemachte Breche 
denen Hungarn anvertraut worden, welche kein Teutsche mehr auf selbe 
Posto gelassen, und die Rebellen, so mit Faschinen und Leutern, auch 
Tschinacklen den Graben passiert, zu sich hinaufgezogen, und wie sie stark 
genug gewesen, die übrige Besatzung attaquiert haben. Hingegen hatte der 
in Munkatsch geweste Auerspergische Capitän-Leutenant Härtel, so auch 
vorhin mit den Rebellen Correspondenz stehend, sogleich mit sein 70 Mann 
den Gewehr niedergelegt, bey dem Rakoczi Dienst genomben und die übrige 



váratlan esemény Bécsben nagy meglepetést s megdöbbenést okozott,1) 
a magyarokat ellenben öröm- és diadalérzettel töltvén el, még jobban 
neki bátorítá, A mint is ettől fogva ez a hatalmas vár Ion az északnyu-
gati országrészekben fobástyájukká, s hadműveleteik stratégiai alappont-
jává, a honnan csapdozásaikat Austria felé intézték, s vesztett csaták 
után itt szervezkedtek újra. Rákóczi pedig Érsek-Újvár fontosságát 
nagyon jól ismervén, az annak elfoglalásában érdemeket szerzetteket 
mind megjutalmazá ; így Bottyán tábornoknak kárpótlásul elvesztett 
esztergomi palotájáért — az újvári, «bécsi kapunál» levő gr. Serényi-féle 
felházat minden tartozandóságaival adományozá ; az alezredesi ranggal 
hadi foszemlemesterré kinevezett Härtl pedig megkapta az ígért tállyai 
házat s szőlőket. Aránylagos jutalmakban részestílének a többiek is. 
Axmann és tisztei hadifoglyokká lőnek ; azonban a köznémet, a Hártléi 
példáját követve, csak nem mind szolgálatot vállalt a magyaroknál; úgy, 
hogy Bottyán tbk. csupán — kegyelemből elbocsátott — öt német mus-
katérost és tizenöt városi német polgárt kísértetett el Komáromba: 
ennyien maradának hívek a császárhoz.2) Thaly Kálmán. 

A bécsi körsánczok és a kuruczok* első betörései 
Ausztriába. Nemsokára elenyésznek ama «Körsánczok», melyek fala-
zott escarpjaikkal, mély és széles árkaikkal Bécsnek a Duna-csatornán 
inneni külvárosait övszertíleg körűiveszik. 

Teutsche gleichfalls zur Uebergabe zwingen geholfen». Végre ugyan Hell 
válaszolja Bécs, 1704 decz. 5-dikén Kukländer esztergomi parancsnoknak, 
hogy leveléből: «habe ich Leider, ersehen, dass Neuhäusl so geschwind, und 
schändlich verloren gangen». A Bottyánt elszökni engedett hadnagy ellen 
csak inquiráltasson szigorúan ; bárcsak a «treulose Capitain-Lieutenant 
Harth)-on is leketne példát statuálni! (Eredetiek a cs. k. hadi levéltárban.) 

11 L. Stepney jelentéseit, továbbá a k. k. Hofkriegsrath Bécs, 1704 
nov. 20. s 28-dikán Lanzenfeldt komáromi várparancsnokhoz szóló vála-
szait, mint a kinek nov. IS. és 23-diki leveleiből «nicht ohne Befrembdung» 
értesült Érsek-Újvár el vesztéről. (Eredetiek a budai cs. k. hadfőparancsnok-
ság levéltárában, komáromi csomag.) 

2) «Anlangend die 5 Soldaten von der Guarnison Neuhäusl und 15 
dasige Burger, so von dem Bottliian losgelassen und durch die Bebellen 
dahin (t. i. Komáromba) convoyrt worden» rendeli, hogy szállíttassa őket 
Székes-Fehérvárra, mert tartani kell : vajon ezek is igaz hüségűek-e ? Még 
valami bajt okozhatnának olyan veszedelemnek kitett helyen, miként Ko-
márom. — A cs. k. udv. főhadi tanács 1704- decz. 5-diki válaszoló utasítása 
I.anzenfeldt komáromi várparancsnok nov. 30-diki fölterjesztésére. (Erede-
tije a budai főhadparancsnokság levéltárában.) 



A kiegyenlített s talán nem sokára be is épített földről eltűnik az 
emlék, mely bennünket a kuruczoknak Alsó-Ausztriába történt betöré-
seire s amaz időszak történelmi eseményeire emlékeztet. 

Mert e sánczok 1704-ben ép a kuruczok ellen, a külvárosok védel-
mére építtettek s a munkálatokban több izben elfogott s egymáshoz lán-
czolt kuruczok is résztvettek. E sorsban legelőször is azon 30 kurucz ré-
szesült, kik 1704 márczius 27-én elfogattak és Bécsbe szállíttattak, s 
kiket nem sokára — 4 nap múlva — további 250 fogoly követett.1) 

A kurucz időszakban Bécs körűi lefolyt eseményeket akarjuk e 
sorokban röviden vázolni, s e végből szükséges, bogy a kurucz fölkelés 
viszonyairól néhány szót előre bocsássunk. 

II. Rákóczy Ferencz, bécsújhelyi fogságából kiszabadulván, a már 
korábban Bercsényi és mások által megindított mozgalom élére állott, 
s a fölkelés lángja oly gyorsan és oly mérvben terjedt el, hogy Lipót csá-
szár Savoyai Jenő herczeget Itáliából visszahívni és a Magyarország 
elleni fővezérlettel megbízni kénytelen volt. 

Savoyai Jenő herczeg, a veszély nagyságát fölismerve, a szükséges 
ellenintézkedéseket megtette ugyan, de ezek, későn foganatosítva, hatály-
talanokká váltak. Igv történt, hogy a kuruczok minden ellenállás nél-
kül Ausztriába betörhettek és egészen Bécsig hatolhattak. 

Az újonnan épült külvárosok lakossága a pusztítás és harácsolás-
tóli félelmében fejét vesztette, s a belvárossal egyetemben a császárnál 
gyors segélyt sürgetett. A császár Bécs élelmezésére és védelmére 1703 
deczember 17-én bizottságot rendelt ki, Daun Ottó grófot pedig azon 
föladattal rendelte a Morvához, hogy «ott és a magyar határon sánczokat 
emeltessen, melyek az országot a netalán ismét betörő fölkelők ellen biz-
tosítsák, másrészt a hamarjában fölhívott föld-népet a legszívósabb ellen-
állásra képesítsék.»2) 

Nyugtalanúl várták a bécsiek az 1704-ik évet, minthogy minden 
pillanatban elkészülve kellett lenniök arra, hogy a kuruczokat a város 
falai előtt látják. Minden nyilvános mulatság beszüntettetett, a nép 
imára és töredelemre ösztönöztetett s egyúttal elrendeltetett, hogy kiki 
magát egy évre szükséges eleséggel ellássa, a kinek pedig ez módjában 
nem állana, erről az árvaháznak jelentést tegyen. 

A bécsi egyetem hallgatóiból szabadcsapat szerveztetett, s 1704 

*) Fuhrmann, Alt und Neu-Wien, 3. köt. 18. fej. Bécs, 1739. 
2) E sánczok a Morva mentén 8 mértföldnyi kiterjedésben terveztet-

tek, de a brucki sánczvonallal egyetemben csak az 1707-ik év május havá-
ban építtettek ki. 
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január 3-án az egyetem tanári kara a hallgatókhoz a következő fölhí-
vást intézte: «Legyetek szorgalmasak, ti, a felső iskola tagjai, jelenjetek 
meg kiváltkép számosan, vitéz tanulók és vezessétek oly jól, mint előbb 
a tollat, most a kardot, hogy minden tekintetben csak dicséret és becsü-
let legyen osztályrészetek.»1) A harczképes jogászokból, bölcsészekből, 
orvos- és papnövendékekből 3 gyalog század alakíttatott. 

A többi iskolák, mint nem különben a czéhek stb. szintén osztago-
kat alkottak s minden harczképes polgár fegyverrel láttatott el. 

A kuruczok egy kisebb csapata s több járőre már január hóban át-
kelt a Duna jegén Magyar-0várnál s betört Ausztriába ; a kuruczok közül 
egy a parasztok által elfogatván, 8 főnyi kísérettel nagy diadallal vitetett 
az «első kurucz fogoly» Bécsbe. 

1704 január 18-án Savoyai Jenő herczeg Pozsonyból Bécsbe érke-
zett. A veszély napról napra növekedvén, az osztrák-magyar határon pa-
rancsnokká Heister Sigbert gróf tábornok neveztetett ki, s föladatává 
tétetett, hogy a kuruczok betöréseit akadályozza meg. 

Ebben a zavarban történt, hogy 1704 január végén 10 császári 
lovas, hírszerzésre kiküldve, Köpcsény mellett 30 fölkelőre bukkant, kik 
ép ebédnél ültek. A császáriak a veszélyt nem sejtő kuruczoknak neki-
rontottak és azt a ki nem menekült elég gyorsan, megölték, minek utánna 
a kuruczok által megkezdett ebédet folytatták. 

Heister tábornok, gróf Forgách és Türheirn tábornokok által kí-
sérve, február 2-án 5000 emberrel indúlt meg Bécsből, de nem volt képes 
megakadályozni, hogy február 9-én Mannersdorf, 12-én több Bécs-Ujhely 
környékén fekvő helység, 14-én Wolfsthal, 26-án Rohrau és márczius 
elején Petronell is a fölkelők által föl ne gyújtassák. 

Savoyai Jenő herczeg 1704 február 19-én a császárnak tett jelen-
tésében javaslatot tesz a város erődítményeinek helyreállítására, nem-
különben arra, hogy a külvárosok körűlsánczoltassanak és a Lipótváros 
is megerősíttessék. 

Márczius 3-án eredeti félreértés történt A fischamendi Sas-korcs-
mába 13 huszár tért be, mi az egész helységet izgalomba hozta. Daczára 
annak, hogy a huszárok magukat császáriaknak vallották, a lakosság 
mégis abban a liiszemben volt, hogy vagy kémek vagy egy közeledő na-
gyobb kurucz csapat járőrei. A huszárok elfogattak, őrizet alá vétettek s 
a dolog mint fontos esemény az udvari hadi tanácsnak azonnal bejelen-
tetett. 

Savoyai Jenő herczeg parancsa folytán a huszárok Heister tábor-

Wiener Diarium. 



noknak kiszolgáltattak, hol bebizonvúlt, hogy csakugyan császáriak és 
pedig nyitramegyei huszárok, kik Írásbeli parancs nélkül hírszerzésre 
kiküldettek. 

Ugyanazon hó 16-án ismét mutatkoztak kuruczok Fischamend 
előtt és boszúból azért, hogy Heister által néhány oleség-kocsit, egy ökör-
csordát és 12 embert vesztettek, több házat fölgyújtottak. 

A császár végre Savoyai Jenő berezegnek Bécs erődítésére vonat-
kozó s már fönt idézett tervébe beleegyezett. Márczius 26-án kezdődtek 
a sáncz-munkálatok, melyek főbb részei junius 11-éig el is készültek. 
A munkában a város és a külvárosok^minden lakosa, a 18 évestől egész a 
60 évesig résztvenni, avagy máshonnét helyettest fogadni volt köteles. 

A tervezett körsáncz a Duna-csatorna mellett St.-Marxnál vette 
kezdetét, s a külvárosokat a Wiener-Bergen át körülövezve, Lichtenthal-
nál végződött. A helyenkint redoutok által támogatott sánczvonal 7080 
öl, tehát több mint 2 mérföld volt. Az árok 12 láb szélességgel és IV2 
láb mélységgel hányatott ki s czölöpzettel erősíttetett meg. 

Az erődített vonal parancsnokává Gronsfeld gróf tábornok nevez-
tetett ki és egyúttal meghagyatott neki, hogy az alkalmas pontokon löve-
geket helyeztessen el. 

A császár a Bécs közelében tai'tott vadászatokról visszatéi've, a 
munkálatokat gyakran megtekintette. 

1704 márczius 23-án, húsvét napján, a kuruczok támadásának 
hamis hírére a nép összecsődült és az egész város fölriasztatott. 

Az ezen gyülekezésnél tapasztaltakból kifolyólag, Savoyai Jenő 
herczeg a következő sorokat írta Lichtenstein Ádám herczegnek : «Meg 
vagyok hatva a bécsieknek húsvét napján tanúsított magatartása által; 
meggyőződtem egyúttal a nép hazaszeretetéről és elszántságáról. Való-
ban csodálatos, mily gyorsan alakíttattak egynéhány nap alatt új és új 
polgári zászlóaljak. 

Ha már egy ily lényegtelen esemény is az osztrákokat lángra gyúj-
tani képes, nem remélhetem-e, hogy e derék népből válságos körülmé-
nyek közt egy 100,000 főt meghaladó hadsereget volnék képes szervezni? 
Ugy a városi, mint a földmíves nép önszántából áll a zászlók alá és több-
nyire saját költségén szolgál. Az erődítményekbeni hiány csak a polgár-
ság vitézsége által pótolható és valóban szerencsés a fejedelem, ki ily 
nemes népet kormányoz; bár ne akadályoztatnék soha abban, hogy a 
nemzet szívébe tekintsen, melyet az neki készséggel kitár.» 

Ezen 1704 június 12-ről keltezett írat azon 4000 kurucz megjele-
néséről is szól, kik június 11-én a város körűi egész Scbönbrunnig por-
tyáztak, a földnépet a városba szorítva ; de a polgárokat már a sánezok-



ban és harczra készen találták. A város parancsnoka több tiszttel kém-
szemle végett kilovagolt és a kurucz hadat Schwechat mögött nyilt 
mezőn táborban találta, minek következtében még több legénység ren-
deltetett ki a sánczok védelmére. 

A kuruczok ez intézkedéseket látva, nem támadtak a városra és 
megelégedtek a császári állatkert és az úgynevezett «Újépület» elfogla-
lásával. 

Nem foglalkozhatunk itt az állatkert elfoglalására vonatkozó rész-
letesebb adatokkal, hanem az érdeklődőket a bécsi «Diárium»-ra, Rink 
munkájára s a többi forrásokra utaljuk. 

1704 június 14-én ismét több helység lett a lángok martaléka, 
június 31-én pedig a neustadti püspök tulajdonát képező Lichtenwörth 
falu, mely alkalommal a kuruczok több embert is megöltek. Az ijedtség 
oly nagy volt, hogy az ottani plébános félig felöltözve, harisnyában sza-
ladt Neustadtba hírmondónak.1) 

A július 23-án kiadott császári rendelettel az Augusztínus barátok 
is adakozásra kényszeríttettek, hogy a megkezdett erődítési vonalak épí-
tését folytatni lehessen.2) 

Fuhrmann már idézett munkája alapján általánosan elfogadtatik, 
hogy a kurucz hadak az 170i-ik év húsvét vasárnapján egész a Stuben-
Thor-ig hatoltak és a «Kakas»-lioz czímzett korcsma tulajdonosát lelőt-
ték. Ugyanezt mondja Hormayr kézikönyve is.3) A Mercurius Yiennensis 
ellenben azt állítja, hogy a Hahnenwirth nem saját házában, hanem por-
tyázás alkalmával lövetett le, midőn több társával merészen egész Fisclia-
mendig hatolt, s egy kurucz járőr útjába került. 

Ez utóbbi előttünk valószínűbbnek látszik s nem hisszük, hogy a 
kuruczok valamikor a külvárosokon át egész a kapukig hatoltak volna. 

A kurucz hadak időközben mind jobban megfészkelték magukat 
Ausztriában és a stájer határokon, természetesen e tartományokból hará-
csolva élelmi szükségletöket. 

x) Mercurius Viennensis. 
2) Kézírat az augusztinusok könyvtárában «Ursprung und Beschrei-

bung der kais. Hofkircke S. P. Augustini»; 366. lap. 
3) Hormayr Taschenbuch, 1837, 326 lap. Egy Schuster János nevű 

bécsi ember naplója alapján, ki a következőket mondja : «Húsvét vasár-
napján minden fekete volt a külvárosok előtt, a sok ezer magyar lovastól. 
Károlyi lovasai közül egy több száz főből álló csapat St.-Marxnál bevág-
tatott a külvárosba is és egész a Stuben-Thorig jutva, számtalan pisztoly-
lövést tett a kapu és a vámház ellen. A gazdag Hahnenwirthet mindenki 
sajnálja.» 



A kormány általános népfölkeléssel akart a kuruczok terjeszkedésé-
nek gátat vetni. Ehhez képest elrendelte, hogy a wiener-waldi és man-
chardsbergi kerületekben minden 10 ház után, továbbá az egész tarto-
mányban a földbirtokosok által a bérlők arányában egy-egy fölszerelt, 
18—50 éves, harczképes ember állíttassék. A többi lakosság pedig a liar-
czosok élelmezésére helységenkint és naponkint 2 font kenyeret és ti 
krajczárt tartozott adni. 

Ily módon bizonyos idő után 2 ezred ausztriai fölkelő lőn szer-
vezve, melyek a kuruczok ellenébe állíttathattak. 

A császári udvarnak azonban csakhamar kifogyott a pénze s az erő-
dítések építése időnkint szünetelt; az udvar ekkor Oppenheimer udvari 
zsidótx) bízta meg a pénzszerzéssel és neki e végből a tartományokra 
szóló utalványokat adott s hogy a zsidónak is haszna legyen, a befolyt 
pénzek után (a hitelezőknek és a zsidónak együtt) 10—15% kamatot 
fizetett.2) 

Heisternek a kuruczok fölött az 1704-ik év karácson napján Nagy-
Szombatnál kivívott győzelme megszabadította ugyan néhány hétre Bécset, 
de a veszedelem állandó maradt s végleg csak 1709-ben, midőn a hadmű-
veletek délfelé húzódtak, múlt el. A nyugalom helyreálltával a különféle 
szabad-csapatok és fölkelő hadak feloszlottak s a körsáncz, melyre többé 
szükség nem volt elhanyagolva, az esőzések folytán mind egyre romlani, 
szétporladni kezde. 

A kormány azonban később mégis belátta, hogy a körsánczok 
fenntartása czélszerű s mivel 1725 körűi a monarchiát különféle bonyo-
dalmak folytán háborúk fenyegették, a körsánczok 1728-tól 1830-ig 
újból, még pedig állandó jelleggel, falazott escarpokkal, kiépíttettek. 

Gömüry. 

JEgy kérvény a IZákóczi-fölkelés időszakából. Méltó-
ságos Fejdelem, Jó Kglmes Uram! Az nem régen elmúlt napokban mi-
dőn Nagod Klmes Parantsolattyára, több Nemes Vármegyék között, 
Méltóságos Generális Groff Barkoczi Ferencz uram eő Nacsága Commen-
doja alá Nemes Zemplény vármeghe is insurgált volna, Szegény Rabos-
kodó Uram is, több Nemesi Rendekkel, ottan meghjelenvén, valamely 
vádlásra megirt Méltoságos Generális uram eő Nacsga parantcliolattyá-
búl megli' Arestáltatva, és Cassára küldetvén, ottan ma is Keserves rab-

*) Hofjud és Hofweclisler megnevezések fordulnak elő. 
2) Oppenlieimer ez időben a nép által többször megtámadtatott, 

háza leromboltatott s a dolog — valószínűleg mert Oppenlieimer az alkal-
mat mértéktelen zsarolásokra is fölhasználta — gyakori zendüléseket okozott. 



ságot szenved. Az vádnak mi voltát Kglmes uram én nem vizsgálhatom, 
de bizonyságimra hívom mind azokat, valakik Szegény Raboskodó ura-
mat épen gyermekséghétől fogvásth ismerik, megh valhattyák jó lelkek 
szerint, hogy az előtti Magyar Fegyverben is az Hazának Arúloja soha 
sem volt, sőt az Haza Szabadságáért akkoron felfegyverkezett Magyarok-
kal mind addigh Fegyvert viselt, miglen az Magyar Fegyver fen állott; 
most honnét férkezhetett ollyan vád hozzája, nem tudhatom, mind azon 
által elhitetem magammal hogy az Nacságoddal edjüttt született Ivlmes-
sigh, ha szegény uram vétett volna is, felülhaladja vétkit. Azért Nsagod 
Lábaihoz alázatosan borulván reménkedem vétkinek nagh Keghnessé-
géből származott bocsánattyával, Méltóztassék Rabsághábul felszabadí-
tani ; Kiért hogy Isten eő Szent Felségbe Nacságodat minden dolgaiban 
boldogicsa, én is alázatos és méltatlan Könyörgéseimmel Istenemet 
Imáddanom életem fottáigh megh nem szűnöm, Kglmes választ várván 
Nacságodtol maradok Nacságodnak jó Kglmes Uramnak alázatos Méltat-
lan szolgálója Pongrácz Nagy Mihályi Kaia. Fekete János úr Házas 
Társa. Kiilczim : Az Méltóságos Fejdelem Felső Vadászi Rákóczi Ferencz 
Kglmes Urunkhoz eő Nacságálioz az belül irt Instánsnak, alázatos 
Instans, Pongrácz Nagy Mihályi Kata. 

A fejedelem határozata sajátkezű aláírásával: Nro 145. Conmittá-
limk Nztes és Vzlő Radics András Colonellusunkk s Cassai Commendán-
sunknak hogy ezen Instáns Férje cselekedetinek revisióját Nmes 
Zemplén Vármegyére relegálván, a midőn azon Nemes Vármegyétől fog 
requiráltatni bocsáttassa el. Datum in Oppido Nro Tokaj Die 15. Január 
Ano 1706. Rákóczi m. p. Gregorum Rady. Dohos Kálmán. 

Zászlószentelés a múlt században. (Gr. Székely László 
kiadatlan önéletrajzából.1) 174-4 márczius 22-dikén Schwechaton fényes 
zászlószentelő ünnep volt, melyen maga Mária Terézia is megjelent nagy 
kísérettel. 

Ezt a zászlószentelést gr. Székely László, mint szemtanú, követke-
zőleg írja le: 

«22. Mártii voltam Svéketen (Schwechaton) gróf Bethlen Gábor 
bátyámmal edgyütt, az hová is postán mentünk ki. Egy posta-mértföld 
ez az hely Bécshez. 

Ekkora Ballajra2) Regimentének fele ott lévén, új zázlókat, vagyis 

J) L. «Hadtört Közi.» 1891 :V. füz. 
2) Gróf Balayra Lajos, lovassági tábornok, 7-dik dragonyos 

ezred. 



standárokat adtak nékiek. A mikorra is Felséges Asszonyunk maga is, 
úgy az Nagy Herczeg (a királyné férje) és némely udvari Dámák, úgy 
más Dámák is és Gavallérok, a kiknek tetszett, felesen mentek volt ki, 
e szerint menvén végbe a standár-szentelésbeli ceremónia : 

Flgs Asszonyunk, a Nagy Herczeg, az udvari Dámák, úgy más 
Dámák is mind hintókban mentenek az Réz-kerthez közel lévő Falucs-
káig ; ott úgy maga Flgs királynénk, mint az udvari és több Dámák is 
mind lóra ültenek és helyből kalapérozva megindúlván, minnyájan mind 
úgy mentenek egész Svéketig, az holott is már az Balajra Dragónos 
Regimentének ottan commorált fele Svéketnek Bécs felől való véginél 
kirukkolt volt és parádírozott. Flgs Asszonyunk, úgy mindazok, kik ő 
Flgét kisérték, elmenvén lóháton az Militia előtt, ment ő Flge egyenesen 
a Templomba, azután a Militia is Compániánként, — mert még ekkor 
Svadron nem volt nállunk, — Dobszóval beljebb maschirozott Svéketre, 
rendet állván a Templom előtt. 

Már a zászlók benn lévén az Templomban, minekutánna Flgs 
Asszonyunk bément, rendre elé vitték az zászlókat, és elsőben a Püspök 
vervén szeget az zászlóba, annakutánna Flgs Asszonyunk is ütött beléjek 
egy-egy szeget, azután a Nagy Herczeg, azután pedig azok is vertenek 
szegeket az zászlókba, a kiket Flgs Asszonyunk az udvari Dámák és Ca-
merariusok közztíl intett, hogy verjenek szegeket az zászlókba ; e szerint 
menvén végbe rendre, közkatonák kivitték hátokon a zászlókat a Tem-
plomból, mert minden Companiából egy-egy öreg közkatona az zászló-
szentelés czeremoniája alatt benn volt a Templomban és úgy osztották 
osztán ki a Compániáknak. 

Mikoron pedig szentelték az zászlókat, akkor künn háromszor tü-
zelt a Militia, de esős idő lévén, nem eshetett igen accuraté a tüzelés. 

Annakutánna Flgs Asszonyunk kimenvén, megállott a Templom, 
előtt és az egész Militiának Compániánként el kellett maschirozni Ő Flge 
előtt; azután lóra ült Flgs Asszonyunk, úgy a több udvari Dámák is és 
a több Dámák is, és ott Svéketen egy fogadóba ment ő Flge ebédelni, mi 
pediglen Bethlen Gáborral visszamentünk Bécsbe. 

Ezen útomban ily dolgok esének. lmo Mikor az zászló szentelése 
volt a Templomban és a Yenerabilét felemelték, gróf Kemény László és 
gróf Bethlen Gábor urak le nem térdeplének előtte ugyan, de nagyon a 
székben meghajták vagy lehajták fejeket: ekkor menten megcsökköném 
mind a kettőnek reformátusságokon. — 2do Mikor a Templomba be 
akartunk volna menni, tolyongás lévén, egyszer egy szörnyű vastag, de 
ifjú, gróf Schaffkóts (Schaffgotsch) nevű Gavallér, a ki oly kövér volt, 
hogy két embernek való ülőhelyet hátúi a hintóban egyedül bé- vagy 



teli ült, iliol jő hátúi, taszigálni kezd ; én sem állhatom szó nélkül, né-
metre fordítom, hogy ha ő gróf és Gavallér, én is szintén hasonló gróf és 
Gavallér vagyok ; menjen, a mint mehet; egyszóval nem cédáltam neki, 
ós elméne haraggal, dunnyogva. — 3tio Mikor már a zászlókat a felszen-
telés után vitték volna ki a székek között, én is az lineában eléállottam 
volt, hogy, mikor ő Flgek is mennek ki, spanyol térdet hajtsak.1) Én nem 
is vigyáztam a dologra, hát egyszer túl is, innét is a lineában minden 
ember térdre esik. Nézem, s alig van három lépésnyire tőlem egy Pap az 
Yenerabiléval ő Flgek előtt immediate. Bizony mégsem térdepelék. én le, 
hanem három lépésnyire a lineából hátrább kiállók és a Yenerabile elvi-
telét egyenesen állva megvárám, azután ő Flgeknek spanyol térdet liaj-
ték. — 4to Mikor ő Flgek kimentenek volna a Templomból, háromszor 
próbáltam, hogy kimehessek; negyedikszer is alig tudék kimenni; akkor 
is felemelt a sokaság; a lábam nem érte a földet, úgy vittek egy darabig ; 
utoljára nagy nehezen csak kiverekedém és ő Flgétől három lépésnyire 
estem, míg a lóra felüle. 

Mikor pedig Flgs Asszonyunk lóra ült, egy darab bőrrel és posztó-
val béborított deszkára állott és két lovász felemelte ő Flgét, háttal áll-
ván ő Flge a nyereg felé, egészen a nyeregbe felemelték, úgy tette osztán 
ő Figo edgyik lábát a nyeregnek első kápájánál levő kis fa mellé. 

A Dámák kétféleképen ülték a nyerget; némelyek férfi módon ül-
tek és azoknak olyan nyergek volt, mint a férfiak németes nyerge ; néme-
lyik pedig féloldalt ülte a nyerget, BiZBiZ ä bal lába a kengyelben van, a 
nyeregnek első kápájánál pedig vagyon egy hosszúcska fa, melyen a jobb 
lábát keresztül tévén, az inaknál fogva tartódznak az nyeregben. Flges 
Asszonyunk is így ülte a lovat. A kik így ülik a nyerget, a nyergeknek 
jobb oldalok felől vagyon ellenző csinálva, a mely tartja a farokat, hogy 
hátra ne essenek. 

Mikor ő Flge és a több Dámák lovagoltanak, akkor Amazon-kön-
tösben voltanak, mely is ilyen forma volt: Az hajók elől férfi módra volt 
accommodálva, hátúi megkötvén az bajokat, lobogólag lefelé hosszan 
bocsátották, fejér keresztpántlikával kötötték meg hátúi és az bajok 
hosszaságok szerint bocsátották le a pántlikát s kalapot tettek fel. Ina-
kig ért férfi köntösök volt, paszamánttal imitt-amott megbánva, ki mi-
csodás színű posztót szeretett; a férfi köntös alatt pediglen földig érő 
szoknyájok volt, melyeknek elől is, hátúi is végig gombjai voltanak. 
A mely Dámák férfi módon ülték a lovat, azok nadrágot vontanak fel.» 

Király Pál. 

*) Spanyol térdet úgy hajtottak, hogy a jobb lábat hirtelen a bal 
térdhajlás alá vágták keresztbe. 



fPelneházy István hadi Jelentése- 1602-bol. Petnekázy 
István, a Budavár visszavételénél kitüntetéssel liarczolt és elesett Petne-
liázy Dávid nagyatyja, 1602-ben Boros-Jenőn a ráczok vajdája volt s az 
is maradt 1616-ig. A következő nagyérdekű jelentést Nyáry Pálboz, 
Nagyvárad kapitányához intézte, azon czélból, bogy azt Mátyás főherczeg 
kezeihez juttassa, mi meg is történt, mert a jelentés eredetijét a főher-
czeg iratai közt találtuk.1) A halvány, elmosódott írás az olvasást helyen-
kint igen megnehezítette s az írásjeleket fölrakván, az olvashatatlan sza-
vakat is itt-ott belátásunk szerint pótoltuk; egyébként azonban az 
eredeti írásmódot megtartottuk. 

Sme. Princeps Domine dmnis mhii seriniss. etc. 
Az Ur Isten Ngdat io egészségei álgya megh és minden igiekeze-

tlink bogi boldogá tegie. 
Az Ngod levelét, kit nekem küldött, boeczületel wettern és meg-

olvastam ; a Rátzok feoleotte eorülnek az Ngod irássának, elseoben az 
Pogánságh feleol az mit ir Ngod, bogi ez kiváltképpen való ellenségben 
ott rajta győzödelmett voet volna, hálát adunk, keonieorgünk is az ió 
sz. Feolsgnek, hogi minden igiekezettel megzegie és zegie az itt való hű 
valókat is. Hogi Nsgodnak züntelen való gondviselésit iónak látiuk, és 
mindenfelé zorgalmatos vigiázóságát, az mellett zép intésit, oktatását, 
azt én mind az vitézekel (tudattam); hogi az megsegíttés feleol is 
Nsgod , Nsgodnak illyen igieközetét meg zollgálunk, Nsgod el 
higie feleoliink, hogi mind a io hyr, mind az io liiuség meg nem zakad, 
igaz zolgálatunkban ugi akarunk residálny, hogi feink fenállásáig 
zolgálunk. 

Mint hogi my keorülünk az ellenségh züntelen , éyel és 
nappal ugi iguiekezünk vigiázny, hogi valami uéletlen dologli raytunk 
ne esék. Az elmúlt vasárnap az Pankoczay mezeon teoreoket találua, az 
Ur Isten io szerencsével látogata bennünket; nolia eok is felesen valá-
nak, az ki feo feo volt az tatárok keozeott el esett, és sok olanok, cziffrák 
ruhások vitézek közzül is eginehány feot vevénk ; Ítéletünk az, hogi az 
Tatárságh közzül régen nem esett enny feo ember el. En Basta uram-
nak egiet beküldök, hogi eo Nsga minden bizonniost érczen ebbe. Ezek 
illien byzonios hyreket bezélnek, hogi Lippát, Jenőt egizersmind akarták 
meg zállany; de hogi az Vezir Bekerhez érkezett és hogi ezt 
az Janicsárságli megértette, hogi ismét az Várakra akar zállany, egizer-
smind az sátorára rohantak és niakában vágták és azt kiáltották, hogi 

Hadi levéltár; az udvari hadi tanács irattára. 1602-ik évi csomag, 
október, 11-ik szám. 



az üdeo el teolt, elfárattak és eok várat meg nem zállnak ez eztendeo-
ben. Ezt is bizonnial mongiák, bogi Budát az feolseo had megzállotta 
volna és az vezir az Bégler Békél megint Buda zegítsége uégett viza 
indult uolna ; Zékkel Moyzest penig az Anadoly teoreokel Harminczkétt 
ezered magával bocsátta uolna el, hogi Erdélyre menien, auagi az 
Várakra; abban byzon ualának. Ez bízonios, hogi az Tatársághnak 
eleoliároja. harmad fél ezer, innen Giulán my feleolünk uadnak tábor-
ban, onnan iárnak minden fele züntelen rabolni; az dereka még hátra 
uagion. Onnan beleöl érkeztek Postáim, a kik azt hozzák, hogi Basta 
uram eo Nagisága igen meg uerte volna az ellenségliet és ez mind ha-
dastul már vizza fordult uolna. Peczetx) hadastul elboczátva Feiervárat 
el is vette volna, eo maga is útban volna. Hizzük azt, hogi az Ur Isten 
kegielme eot meg segítti; bennünket is megsegített. Én, az mind feol-
lebb is meg irtam Nsgodnak, feotinkig az igaz hiuségben vagiunk és 
abban való zolgállatunkal megemlékzünk; higgie Nsgod, bogi ol io 
indulattal vagiunk, kicsinteoül fogua nagyg, hogi az mind Nsgod ben-
nünket ismét arra zolít, igiekezünk tizta arczáual és liyrrel-névvel be 
zállany az koporsóban és urunknak Csázárunknak igazán zolgálny. 

Nsgodnak keonieorögnek én általom az itt való Báczok, az kik-
nek Sygmond feiedelem Byhar vármegiébe Jozágot oztott volt, az kiket 
Basta uram is eo Nsga bittel expediált, minthogi Udvarhelyi uram 
háborgattia üket, feoleotte igaz az cliázár comissioia nekeol, az míg 
onnan feolliül resolutioiok lenne, hadna békét nekik, mint hazontalan 
zolgáknak, akik most penig zolgálnak iten. Nsgod czelekediék minden 
kegielmességel velek, hogi valami fenitéke legien Udvarhelyi uramnak 
és had zolgálhassanak ez mostani zeökséghben io szyuel tellyesen, és 
hála adással zolgályák meg az Nsgod hozzánk való io akarattiát. Tarcza 
meg az Ur Isten Nsgodat io egézségben. Borosjenő, die 7 mensis octobris 
1602. V. M. D. V. Stephanus Petnyházy mp. Czím : Spli. it Magn. Domino 
Paolo Niáry de Bedegh,2) Cons. Sacr. Caes. Mattis et Varadini Arcis sup-
prem. capitaneus et comite Comitum Bihariensis et Krasnaensis Dom. 
in grat. 

'SA idlcty százados. Az 1808-ik éV ápril hó 20-án, az Abens-
berg melletti ütközetben Skultéty Antal százados a 39-ik magyar gya-
logezred három századával Schwabrucknál állíttatott föl. Az ellenség 

*) Petz János császári ezredes kapitány egy cseh ezred fölött. 
a) Nyáry Pál az okiratokban 1594-ben mint ftileki kapitány, 1596-ban 

Egerben mint ezredes fordul elő. 1599-ben lett Nagy-Várad főparancsnoka. 



hatalmába akarta keríteni a falut és Skultéty állása ellen több mint 
négyszeres erővel ismételten rohamokat intézett; de Skultéty nemcsak 
e rohamokat verte vissza, de visszavetett egy később ellene intézett 
lovassági rohamot is, miközben állásából előretörve, az ellenséges lovas-
ságot szuronynyal támadta meg. 

De közvetlen azután Skultéty százados lövést kapott; a golyó bal-
czombjába fúródott és Skultéty összeesett. A mint emberei, kik hősiessé-
gét eddig is bámúlták, ezt látták, azonnal többen hozzá siettek, hogy a 
kötöző helyre vigyék. De Skultéty haragosan utasította őket vissza: 
«Visszatérjen mindenki beosztásába; ma nagy nap van s helyéről hiá-
nyozni senkinek nem szabad». 

Ezután sebét zsebkendővel valahogy bekötvén, kardjára támasz-
kodva maga támolygott a kötözőhely felé ; még félúton volt, midőn 
tartalék-csapatokra bukkant, melyek az ő veszélyeztetett állását voltak 
megerősítendők; ugyanakkor heves tüzelést hallott, mi új roham jele 
volt. Megfeledkezve sebéről s nem törődve a vérvesztéssel, azonnal a 
tartalék élére állott s azt egy rövidebb úton az ellenség oldalába vezette ; 
bár maga a legnagyobb kínokat szenvedte, emelt fővel, biztos lépésekkel 
s a legénységet folyton bátorítva vezette Skultéty az övéinek segítséget 
hozó csapatot előre s velők csakhamar harczba lépett. A 39-esek — látva, 
hogy a segélycsapatot szeretett századosuk vezeti — újult erővel láttak 
a harczhoz s az ellenség most véglegesen visszavettetvén, az erdő felé 
menekült. 

Skultéty ereje ép még csak eddig tartott s midőn az első diadal-
kiáltás elhangzott, ájúltan rogyott össze. Ekkor a kötöző-helyre vitték ; 
a bekötözés után az orvos figyelmeztette, hogy az erőlködés, melyet tett 
s az izgatottság, melyen sebesülése óta átment, kapcsolatban a nagy vér-
vesztéssel, életét a legkomolyabb veszélynek tette ki. «Látni akartam 
a futó ellenséget» — viszonzá Skultéty — «vagy meghalni!» 

Bianchy tábornok, dandárparancsnoka, Skultéty századost jelen-
tésében különösen kiemelte *) és kitüntetésre ajánlotta. Skultéty később 
mint őrnagy a 62-ik gyalogezredbe helyeztetett át s innét vonúlt nyu-
galomba. 

Haj társak kiszabadítása a hadi'fogságból. Csákány 
Mihály, az Eszterházy-gyalogezred egyik őrmestere, ki magát már a 
lipcsei csatában kitüntette s ott sebet is kapott, 1814 márczius 20-án, 
midőn Napoleon Schwarzenberget Arcis-sur-Aubenál megtámadta, egy 

*) Cs. és kir. hadi levéltár. Németországi hadjárat, 1809. 



szakaszszal a rajzvonal támogatására előre küldetett. Egy franczia négy 
ágyúból álló ütegállással kerülvén szembe, az ellenséges tüzérség ellen 
oly sikeres tüzelést folytatott, hogy az a tüzelést csakhamar beszüntetni 
volt kénytelen. Ekkor egy ellenséges lovas-csapat tört előre s az erre el 
nem készült magyar gyalogságot oly váratlanúl rohanta meg, hogy az 
hátrálni kényszerűit, miközben Csákány szakaszából egv őrvezető s a 
csapatokból vegyesen 12 közlegény fogságba esett. Alig vette észre Csá-
kány őrmester, hogy szakaszából egy őrvezető s több legény hiányzik, 
azonnal visszafordúlt s fölhívta szakaszát, hogy a bajtársak kiszabadítá-
sában segítse. Mindnyájan készséggel követték a vitézségéről ismeretes 
őrmestert s a magyar bakák csakhamar harczban állottak a franczia 
lovasokkal. Csákány három kardvágást kapott s bár nyakán, vállán és 
mellén erősen vérzett, nem tágított: «Bajtársak, ne legyen ez a három 
seb hiába!» — kiáltott társainak s a vitézek, támogatva Horváth István 
tizedes ide sietett 15 embere által, a franczia lovasokat visszaűzvén, az 
őrvezetőt s 12 bajtársukat szerencsésen kiszabadították. Csákány őrmes-
ter, Horváth tizedes, Mordin őrvezető és Fekete József közlegény, kik 
magokat e harczban különösen kitüntették, jutalmul az ezüst vitézségi 
érmet kapták. 

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

I. I S M E R T E T É S E K . 

Törlenet-potitikai tanúlmátiyok fingen Savója herczege 
életrajzához. Megbízható források után írta Balogh Károly György, 

ügyvéd Zentán; Eugen herczeg arczképével és két térkép-melléklettel. 

Savoyai Jenő herczeg korának, sőt minden időknek legnagyobb 
hadvezérei közé tartozott; minden katona, tartozzék az a világ bármely 
nemzetéhez, bámúlva tekint hadvezéri nagyságára s lelkesedéssel olvassa 
tetteit, hadjáratait, melyek a hadművészet fejlődésének tanúlmányozására 
első rendű forx-ások. 

Kétségtelen az is, hogy Magyarországnak a török uralom alól való 
fölszabadítását, mit Lothringeni Károly dicsőségesen kezdett, Savoyai 
Jenő fejezte be s a magyar nemzet neki ezért bálával tartozik. 

Mindezek daczái-a Savoyai Jenő azon nagy emberek sorába tartó-



zik, kiknek nagyságát bámúljuk, érdemeit elismerjük, de a kiket — nem 
szeretünk. Ha az okokat kifejteni akarnók, hogy miért van ez így, nagy 
és hosszú tanúlmányt kellene írnunk, sőt meglehet, nem is birnók azo-
kat úgy kifejteni, hogy érzelmeink kézzelfoghatólag bebizonyítva s a mi 
fő, igazolva legyenek ; mert a rokonszenv és ellenszenv, mely lelkünk-
ben keletkezik, a legtöbbször olyan természetű, hogy azt okokkal beiga-
zolni nem lehet. Mondhatnók ugyan, hogy nem szeretjük Savoyai Jenőt, 
mert idegen érdekek szolgálatában állott, harczolt mindenki, még saját 
hazája ellen is, s ha nem volna nagy hadvezér, katonai kalandornak 
kellene őt neveznünk, ki kardját fölajánlja bárkinek, a ki azt elfogadja. 
De hisz az akkori idők olyanok voltak, az akkor természetes dolog volt, 
melyen senki meg nem ütközött s az utókor nem jogosúlt a legnagyobb 
szellemek, legfényesebb tehetségek egyikét saját kora ízlése szerint meg-
ítélni, még kevésbbé elítélni. Mondhatnók, hogy Savoyai Jenő Magyar-
ország területét fölszabadította ugyan a török iga alól, de nem adta 
Magyarországot vissza Magyarországnak, hanem átadta a császárnak ; az 
ország nem szabadúlt föl, csak urat cserélt s nagy a kétség, hogy érde-
mes volt-e e cseréért oly sok vért ontani. Ámde e kétség alapossága még 
erős bizonyításra szorúl és nem ok arra, hogy rokonszenvünket tőle 
megvonjuk. Mondhatnók, hogy Savoyai Jenő Magyarországot nem a 
magyarokért szabadította föl, a magyar törekvések reá nézve közönyö-
sek valának s ő teljesen megelégedve uralkodója elismerésével és hálá-
jával, a magyarok elismerésére és hálájára soha sem várt s avval nem 
is törődött. Ámde ez sem ok a hálátlanságra s az elismerés megta-
gadására. 

Szóval bármit hozunk is föl, nem fogjuk soha a rokonszenv hiá-
nyát elegendőkép beigazolni s mégis áll, hogy Savoyai Jenő nem tarto-
zik azon hősök közé, a kiket nemcsak bámúlunk, de szeretünk is. 

Ilyenformán gondolkozhatott a föntebbi mű szerzője is, mert 
könyvében maga is bevallja: «Jól tudom» — lígymond — «hogy azon 
okok és ezekből származó némely események és ezeknek bírálata, me-
lyeket én a magyar történetíróknál más alakban találva föl, más eredeti, 
és szerintem jó forrásokból merítettem, ez idő szerint aligha fognak 
korunk magyar rokonszenvével találkozni». 

Nos hát — nekünk nincs okunk a magyar történetű-ókat az ide-
genek kedvéért megvetni, nincs okunk az idegenek iránt bizalommal, 
saját íróink iránt bizalmatlansággal lenni s nem tudunk annyira föl-
emelkedni, hogy Magyarországot és annak történetét, a benne szerepelő 
egyénekkel egyetemben csupán világtörténeti szempontból tekintsük; 
inkább tekintünk magyar szempontból mindent, a mi magyar, s mind-



addig, míg reá okunk nincs, a magyar dolgokra nézve a magyar írókat 
az idegeneknél többre becsüljük. 

Savoyai Jenő világtörténeti nagyságát ismeri a világ s elismerését 
nem tagadja meg ; uralkodója elismerését és báláját tolmácsolja a bécsi 
remek szobor és amaz óriási nagy mű, melylyel a cs. és kir. hadi levéltár 
Savoyai Jenő hadvezéri alakját megörökítette. A magyar történetírásnak 
ellenben arra, hogy Savoyai Jenő nagyságát emelni, dicsőségét terjesz-
teni, iránta a nemzet lelkesedését fölkelteni igyekezzék, oka kevés van. 

Ez talán a magyarázata, hogy Savoyai Jenő iránt a magyar tör-
ténetírás hideg, a magyar nemzet pedig iránta különös rokonszenvet 
nem érezvén, érte lelkesedni nem igen tud. 

Zenta városa azonban kivételt tehet, mert Savoyai Jenő nélkül — 
mint a szerző mondja — «Zenta neve elmosódnék a jelentéktelenség 
homályába». 

A szerző tehát — mint zentai — városa iránt műve kiadásával 
kötelességet rótt le, s hálás lesz iránta Bács vármegye is, mely — mint 
ismét a szerző mondja — «elesnék monographiája díszétől». 

A könyv különben derék munka, alapos tanulmány eredménye 
•s mint ilyen, érdekes olvasmány, e mellett szépen van kiállítva s a 
hadi levéltár érintett nagy munkájából vett mellékletekkel szépen van 
•díszítve. Huszár I. 

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

A) M A G Y A R M U N K Á K . 

Dr. Szendrei János: «Miskolcz város története és egyetemes 
helyrajza», III. kötet, oklevéltár Miskolcz város történetéhez 1225— 
1843. Kiadja Miskolcz város közönsége. A városi monographiák egyik 
legérdekesebbje nyeri e kötetben folytatását. A szerző 25 levéltárból 313 
oklevelet közöl a 600 oldalra terjedő vaskos kötetben, mely bizonyára a 
legfényesebben tanúskodik a szerző fáradhatatlan buzgalmáról, mellyel 
a Miskolcz város múltjára vonatkozó adatokat kutatja. 

Dr. Csuday Jenő: «A magyarok történelme». Két kötet; Szom-
bathely, 1891, 404 és 448 lap. Ára 7 frt, Csuday Jenő a magyar törté-
neti irodalom régebbi munkása, s e művével a magyarok történetének 
egy újabb kézikönyvét adja az olvasó közönség kezébe, mely a fősúlyt 
kiváltképen a politikai történelemre fekteti. 

Villányi Szaniszló: «Néhány lap Esztergom város és megye múlt-



jából» ; Esztergom, 1891, 8-adr. 152 lap. Ára 2 frt. Villányi régebben 
hasonló munkát adott ki Gyó'r városáról, hol szintén tanárkodott; ez 
újabb mű méltán csatlakozik az előbbihez ; mindkettő szorgalmas kuta-
tás eredménye. 

Palásthy Pál: «A Palásthyak» ; Budapest, 1892, 8-adr., 433 lap. 
Harmadik kötete a korábban már fölemlített munkának. 

Czimer Károly: «A szegedi veszedelem». Külön kiadása a szerző 
által folyóiratunkban közölt nagyérdekű munkának, melyet e kiadással 
szélesebb köröknek is hozzáférhetővé tesz. 

Thaly István: «Bátori Schulcz Bódog életrajza.» Az 1848/49. évi 
szabadságharcz e rokonszenves alakját mutatja be a szerző a magyar 
közönségnek, a ki azonban könyvének megjelenését már meg nem érte ; 
a munkát a körmöczbányai magyar egyesület adta ki, kegyeletből, úgy 
a hős tábornok, mint a korán elhunyt író iránt; mindkettő a város szü-
lötte s büszkesége volt. 

Dr. Váczy János: «Kazinczy Ferencz összes művei; Harmadik 
osztály; levelezés». Budapest, 1891, 8-adr. 626 lap. Kiadja a Magyar 
Tudományos Akadémia. 

Szederkényi Nándor: «Heves vármegye története»; III. kötet. 
Eger, 1891, 482 lap. Ára 3 frt. E kötet a már korábban ismertetett mű 
folytatása s Eger várának 1596-ban történt elestétől, 1687-ben bekövet-
kezett visszavételéig terjeg. 

Király Pál: «Gyulafehérvár története». I. kötet. Magában foglalja 
az ókori Apulum történetét. 

Dr. Mangold Lajos: «Világtörténelem». IH. kötet. Új kor és leg-
újabb kor. Budapest, 1891, 8-adr. 287 lap. Ára 1 frt 50 kr. Mangold e 
kézikönyvének ez harmadik kiadása; a tetemes fogyasztás legjobb bizo-
nyítéka a könyv jelességének ; mindenki, a ki e íölötte szorgalmas, lelki-
ismeretes s a tankönyv-irodalom terén kiváló író munkáit ismeri, csak 
örömmel üdvözölheti az általános elismerést, melyben könyvei részesül-
nek. Tankönyvei egyikének ez újabb kiadását a legmelegebben ajánljuk 
olvasóink figyelmébe. 

Márki Sándor: «Arad vármegye és Arad sz. kir. város története». 
Első rész, Arad, 1892, nagy 8-adr. 564 lap. Márki Sándor e kitűnő ruo-
nographiájára legközelebb még visszatérünk. 

Király Pál: «A markoman háborúk». Budapest, 1891, 8-adr. 81 
lap. Külön lenyomat a Századok 1891 -ik évfolyamából. 

Balogh Károly György: «Történet-politikai tanúlmányok Eugen 
Savoya herczege, életrajzához». Zenta, 1891, 8-adr. 126 lap. Egy arcz-
képpel és 2 térkép-melléklettel. Jelen füzetünkben ismertetjük. 



Szentkid ray Jenő: «Oláhok költöztetése Dél-Magyarországon a múlt 
században». Akadémiai értekezés, mely a Délmagyarországon a ttörökök 
kivonúlása után végbement mozgalmakat vázolja, kiváltképen az oláh 
községeknek Mária Terézia parancsára a Maros mellől a Temesi Bánságba 
való áttelepítését. 

B ) MAGYAR FOLYÓIRATOK HADTÖRTÉNETI VONATKOZÁSSAL 
BÍRÓ CZIKKEI. 

(1891, második félév.) 

Századok. 

Fest Aladár: Az uszkókok és velenczések Fiume történetében 
(III—X.). Nagyszabásií tanúlmány a magyar kikötő város viszontagsá-
gos múltjából. 

Zsilinszky Mihály: Csongrád vármegye főispánjai. A szerző maga 
tölti most be a csongrádi főispáni állást s igen dicséretre méltó törekvés 
az, hogy hivatalbeli elődjeinek történetét megírni vállalkozik. 

Jankó János: A gróf Benyovszky-irodalom anyagáról. Nagyérdekű 
adatok a párisi és londoni, kiváltképen British-Museum kézirattárából 
Benyovszky Móricz életrajzához. 

Dr. Komáromy András: A Rákócyak kincse Munkács várában. 
Br. Kray Pál emléktárgyai. Kray, a hős magyar hadvezér, ki kivált-

képen 1799-ik évi magnanoi győzelmével szerzett hírnevet, 1784-ben 
elfogta az oláh lázadás két fővezérét, Horát és Kloskát; az ezeknél talált 
amuletteket, két gyűrűt és egy szívalakú astraea corallist emlékűi meg-
tartotta, melyek most gr. Festetics Béla tulajdonát képezik. 

Borrovszky Samu: Szondy apródjai. Egy nagyérdekü levele Ali 
budai pasának, melyből azt is megtudjuk, hogy az Arany János által 
gyönyörűen megénekelt apródok egyikét Libárdynak, másikát Sebestyén-
nek hívták. 

Törté?ielmi 2ár. 

Pór Antal: A lipóczi Keczerek (II.). 
Szerémi: Emlékek Bácsmegye hajdanából. (III-
Wéber Samu: Podolin története és okmányai; 

jező közlemény (III.). 

- IV. ) 
második és befe-



Szilágyi Sándor : Erdély és a harminczéves háború ; második köz-
lemény (III.). 

Barabás Samu : Regesták Erdély történetéhez (III—IV.). 
Sasinek Ferencz: Csehországi regesták Prágában (III—IV.). 
Hodinka Antal: A szerb történelem forrásai és első kora (IV.). 
Szilágyi Sándor: Illésházy Gáspár emlékirata (IV.). 
Mayláth Béla : Oklevelek Maylád István történetéhez (IV.). 
Dr. Szádeczky Lajos: Gróf Forgách Ádám utasításai galgóczi és 

gácsi tiszteinek 1644— 1667-ig. (IV.) 

Magyar Történeti Életrajzok. 

Marczali Henrik: Mária Terézia. A nagy királyné életrajza a 
IV. füzetben befejezést nyert s ugyan e füzetben megkezdetett: 

Szilágyi Sándor: II . Rákóczy Györgye, mely a jeles vállalatnak 
az 1891. évre nézve befejező munkája volt. 

Mária Terézia életrajzát mult évi V-ik, II. Rákóczy Györgyét f. 
évi I. füzetünkben ismertettük. 

A Zjudovifca Akadémia Közlönye. 

Gandernák József: A lovasság és a jelenlegi gyalogsági puska 
(VI—VII.). 

Beledi P. Miksa : Az utolsó erdélyi testőrségről (VI—VII.). 
Kálnay Lajos: Lovassági harczok az 1866-ik évi osztrák-porosz 

hadjáratban (VIII—IX.). 
E. P. Az utolsó töltények háza, Bascilles 1870 (VIII—IX.). 
Fülek Henrik : A jelenkor úgynevezett militarizmusáról (X.). 
Moltke tábornagy (X.). 
Eletáldozat honszeretetből; kép az 1808. franczia-spanyol háború-

ból (X.). 
Baitz József: Tanúlmány a saint-privéti oldaltámadás stb. 

fölött (XI.). 
A jelenlegi Európa és a legközelebbi háború (XI.). 
Az orosz birodalom története (XI.). 
Mihálc8ics György: Szkobelev tábornok átkelése a Balká-

non (XII.). 

Hadtörténelmi Közlemények. V. 17 



Cj HAZÁNKAT ÉRDEKLŐ KÜLFÖLDI HADTÖRTÉNETI IRODALOM. 

Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoy en. (18. és 19. köt. ä 30 M.) 
Tartalma: A császáriak harczai Sicilián és Korsikáu. 1717—1720. és 
1730—32. Kiadta Gerba Raimund. -— 20. köt. A lengyel trónörökösödési 
háború. 1733—1734. Kiadta ugyanaz. 

Beiheft zum Militär-Wochenblatt (1890. 10. fűz.). Tartalma: Die 
Tage von Regensburg 10—23. April 1809. Előadás, tartotta Bremen 
Walter százados. 

" Allgemeine Militär-Zeitung. (1892. 67. évf. 5—8. szám.) Die öster-
reichisch-ungarische Armee zu Anfang des Jahres 1892. 

Teuber Oszkár, Ehrentage Oesterreichs (Bécs, Seidel. 406 1.) E cz. 
alatt megjelent népies, hadtörténeti mű a többi között Budavár 1686-iki 
ostromát, a mohácsi, zalánkeméni és zentai csaták leírását, az utolsó 
török háborúk korából pedig Pétervárad és Nándorfehérvár bevételét tar-
talmazza. Az osztrák örökösödési, a hétéves és az I. Napoleon elleni hábo-
rúk főbb csatái (a mennyiben az osztrák hadseregé maradt a diadal) szintén 
tárgyát képezik e műnek. A legutolsó fejezet Szarajevó bevételéről 
szól. (1878). 

Hartmann Ottó, Der Antheil der Piussen am Feldzug in der Schweiz 
vom J. 1799. (Zürich, Münk. 1892. 198 1. 3 M. 50.) 

Moltke, Der Krieg von 1861. A «Militärische Werke» I. részének, 
a «Milit. Korrespondenz» I. kötete. (Berlin, Mittler. Kiadja a porosz ve-
zérkar.) 

Schmidt Richárd, Die Gefechte von Trautenau (Juni 1866.) Gotha, 
Perthes. 271 1. 4 Mark. 

Jakab Elek, Emlék 1849-ből. (Megjel. a Magyar Hírlap, márczius 
15-iki számában.) Szól Nagy-Szebennek 1849. márcz. 1 l-ikén Bem által 
történt bevételéről. 

Jókai Mór, A női honvédhadnagy. (Pesti Hírlap, márczius 20. és 
22-iki számában). Emlékezés a hősi Lebstück Máriáról, ki a szabadság-
harczban, kivált Kápolnánál tüntette ki magát, fogságba is került, jelen-
leg pedig Uj-Pesten, sanyarú viszonyok között él. 

Tausik József, Führer über das Schlachtfeld von Königgrätz. (1891. 
Képekkel és tervrajzzal.) 



I H . 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 . 

TIZENÖTÖDIK K Ö Z L E M É N Y . 

IV. LÁSZLÓ (folytatólag) ÉS III. ENDRE. 

Az általános segédkönyvöket (külön. Szabó Károly monographiá-
ját) és a cseli háborúkról szóló irodalmat 1. az évi I. füzetében. (133. 1.) 
Hozzájárult: 
Ortvay Tiv., Pozsony város története. (I. köt. 11. fej.) 
Redlich Oswald, Die Anfange Rudolfs v. Habsbm-g. (Századok, 1890. 

186. lap.) 
Scheffer-Boichorst, Die ersten Beziehungen zwischen Rudolf v. Habs-

burg u. Ungarn. (Mitthg. d. Inst, für österr. Geschichtsforschung. 
X. 81. L. Századok 1889. 357. 1.) 

Az 1278. háború és a Diirnkrat melletti csata. Rudolfs Sieg 
an der March 1278 bei Stillfried. (Streffleur's Milit. Zeitung. 1822. 
évfolyam.) 

Die Marchfeldschlacht etc. (Hormayr's Archiv 1826. 100. szám. 1827. évf. 
134. sz. és 1828. évf. 9. sz. — V. ö. az 1814. évfolyam l. számát.) 

Die Schlacht auf dem Marchfeld. (Zeitschrift für Kriegskunde. 1846. 
68. köt. 186. I.) 

Gedanken eines Militärs auf dem Schlachtfeld an der March. (Pallas 
1809. H. 473. es 613. 1.) 

Lorenz Ottokar, Deutsche Geschichte stb. (II. köt. 1879). — Palacky, 
Gesch. von Böhmen, II. Huber, Österr. Gesch. II. 58., Krones, 
Grundriss 298 s köv. 1. 

Jankó, Rudolf von Habsburg u. die Schlacht am Marchfeld. (1878.) 
Schilling Lajos, A morvamezei ütközet. (1878.) 
Köhler, Die Schlacht auf dem Marchfeld. (Forschungen zur deutsch. 

Gesch. 19. köt. 307. 1.) és Lorenz bírálatát (Sybel, Histor. Zeitschrift 
Új foly. VI. köt. 380. 1.). 

Összeállította: 

Dr. Mangold Lajos. 




